
In deze krant hebben al 

enkele artikelen gestaan die 

over Jan Ligthart gaan. Hoe-

wel hij in 1859 in de Jordaan 

in Amsterdam geboren is, 

heeft hij het grootste deel 

van zijn werkzame leven in 

onze stad gewoond en dat 

is de reden dat hij volgens 

mij in een krant als De Oud-

Hagenaar thuishoort. Op 19 

mei 1885 werd hij door de 

gemeenteraad benoemd als 

bovenmeester van de school 

in de Tullinghstraat. Omdat 

hij nog niet getrouwd was is 

hij op 2 oktober 1885 op het 

adres Koningstraat 321 gaan 

wonen en na zijn huwelijk 

met Marie woonde hij vanaf 1 

januari 1887 tot aan zijn dood 

in 1916 in de onderwijzerswo-

ning naast de school.

Hoewel Jan Ligthart op het gebied van 

het onderwijs geschiedenis geschreven 

heeft, is hij vooral bekend gebleven 

door het leesplankje aap, noot, mies... 

en de boekjes van Ot en Sien. Maar 

daarnaast heeft hij nog veel meer 

gedaan. Hij was de eindredacteur van 

een wekelijks verschijnend tijdschrift, 

heeft aan meer dan 70 schoolboekjes 

meegewerkt, schreef een kinderboek 

en ontwikkelde op zijn school een 

veelomvattende leermethode, Het Vol-

le Leven genaamd. Ik denk dat je kunt 

stellen dat het huidige basisonderwijs 

er anders uitgezien zou hebben als 

hij er zo’n honderd jaar geleden zijn 

stempel niet op gedrukt had. Zowel 

met de illustrator Cornelis Jetses, die 

van 1919 tot 1938 in de Gentsestraat 

in Scheveningen gewoond heeft, als 

met Hindericus Scheepstra (1859 tot 

1913), een leraar van de kweekschool 

in Groningen, heeft hij samengewerkt. 

In dit artikel wil ik het echter hebben 

over een viertal boekjes die Jan alleen 

geschreven heeft.

Firma Ligthart en Scheepstra

Het niveau van de schoolboekjes die 

zo rond 1900 op de lagere school 

gebruikt werden, is ronduit slecht 

te noemen. De teksten waren veel 

te moeilijk en als er al illustraties 

in stonden dan waren die verre van 

aantrekkelijk voor kinderen. De 

toenmalige directeur van de uitgeverij 

J. B. Wolters in Groningen, wilde hier 

iets aan gaan doen. Hij benaderde 

Scheepstra met de vraag of hij met een 

voorstel kon komen zodat de uitgeve-

rij betere boekjes kon gaan uitgeven. 

Scheepstra kende Jan Ligthart en hij 

schreef hem een brief waarin hij voor-

stelde om hier samen over na te gaan 

denken. Jan stuurde een brief terug 

waarin hij aangaf dat hem dit een goed 

idee leek. Via de uitgeverij Wolters 

kreeg hij een pak met Engelse, Franse 

en Duitse boeken die hij als voorbeeld 

zou kunnen gebruiken. Jan vond die 

boeken echter zo kinderachtig dat hij 

ze terugstuurde. Hij stelde voor dat hij 

zelf enige boekjes zou gaan schrijven.

Hij maakte een afspraak met Scheeps-

tra en op een zondagmorgen pakte hij 

de trein naar Groningen, een aardige 

onderneming in die tijd, en vanaf dat 

moment waren ze vrienden en zouden 

ze samen talloze schoolboekjes gaan 

schrijven. In één van de vele brieven 

die heen en weer gingen, noemde Jan 

hun samenwerking de firma Ligthart 
en Scheepstra.

Van het begin af aan wilde Jan zich 

niet beperken tot het schrijven van 

een paar schoolboekjes. Hij wilde het 

hele onderwijssysteem omvergooien, 

de manier van lesgeven veranderen 

evenals de manier van omgaan met 

kinderen en ouders en dat is hem 

aardig gelukt. Op die zondag besloten 

ze te beginnen met het schrijven van 

een achttal leesboekjes voor de hogere 

klassen. Jan bedacht de naam De we-

reld in en nam de eerste vier deeltjes 

voor zijn rekening. De naam van 

deze acht deeltjes was niet toevallig 

gekozen. Hij vond dat het onderwijs 

dicht bij huis moest beginnen en dan 

gaandeweg de wijde wereld in moest 

trekken. Vandaar de titels: Nog bij 

moeder, Dicht bij huis, Buurkinderen, 

De wereld in. Die eerste vier deeltjes 

spelen zich af in Den Haag en de 

laatste vier in Groningen. De gezinnen 

van Jan en Hindericus staan min of 

meer centraal.

Het eerste deeltje verscheen in 1898 

en de illustraties werden gemaakt door 

een Haagse tekenonderwijzer, W.K. 

de Bruin. Overigens ging het hier 

niet alleen om het lezen van de tekst, 

er moest ook nog het een en ander 

geleerd worden. Zo wordt in het derde 

deeltje een bezoek gebracht aan de 

watertoren in Scheveningen zoals uit 

de bijgevoegde illustratie blijkt.

De bekende pedagoog professor Ca-

simir schrijft over deze boekjes: “Het 

was al natuurlijk kinderleven, want het 

was gegrepen uit het kinderleven zelf. 

Het waren Bep en Zus en Jantje, maar 

het was ook Ligthart, met zijn blijde 

opgewektheid, zijn zin voor humor, 

en natuur, zijn ongekunstelde tact, zijn 

poëzie, die werkelijkheidsverheerlij-

king was. Was het ook niet mevrouw 

Ligthart. Was niet de diepe, rustige 

genegenheid, de stille, opvoedkun-

dige kracht, die alles doordrong, haar 

werk.” Bep, Zus en Jantje waren de 

kinderen van Jan en inderdaad, zijn 

vrouw, Marie, zelf onderwijzeres, 

heeft ook meegewerkt aan de boekjes.

Vele brieven

De beide auteurs communiceerden 

voornamelijk via brieven met elkaar. 

Ik heb deze brieven kunnen inzien en 

kreeg allen hierdoor al bewondering 

voor de manier waarop de boekjes tot 

stand gekomen zijn. Zo’n brief deed 

er in die tijd al gauw een week over, 

dus na een dag of veertien kreeg je 

pas antwoord.

Deze acht deeltjes vormden het begin 

van een groot aantal boekjes door 

Ligthart en Scheepstra geschreven. 

Tot in de jaren tachtig van de vorige 

eeuw werden ze in het onderwijs 

gebruikt, al is het wel zo dat ze in de 

jaren dertig gemoderniseerd zijn.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl
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Doodstraf Allegunda

In De Oud-Hagenaar van 9 januari 

stond een heel boeiende geschiede-

nis van Frans van der Helm (die 

regelmatig zeer lezenswaardige 

stukjes over onze Haagse historie laat 

verschijnen), over de executie in 1740 

van het dienstmeisje Allegunda achter 

den Bosch, die hier werd veroordeeld 

wegens het laten doodgaan van een 

net gebaard kindje.

Graag wil ik een kleine - maar naar 

mijn mening interessante - nuance 

aanbrengen in de wijze waarop de 

executie zeer waarschijnlijk is voltrok-

ken. In de erbij getoonde veroordeling 

staat vermeld: “... en aldaar aan een 

paal gebonden, met de koorde gestraft 

te worden dat’er de doot na volgt...” 

Dit betreft echter géén galg & strop! 

Het betreft de wurgpaal en dat klopt 

ook met de eeuwenlange praktijk 

om mannen wél maar vrouwen niet 

aan een galg op te hangen. Als dat 

zou gebeuren, dan hingen ze in haar 

doodsstrijd te spartelen aan een touw, 

op de openbare executieplek (het 

‘groene zoodje’) en dus in de hoogte. 

Mensen van lagere komaf droegen 

vroeger geen onderkleding zoals wij 

die kennen en het was natuurlijk on-

denkbaar dat de toeschouwers tijdens 

het getrappel onder de rokken zouden 

kunnen kijken. Hierom had men de 

gewoonte ontwikkeld om vrouwen die 

ter dood gebracht werden, ruggelings 

aan een paal te binden om hen met een 

koord of touw om nek & paal gesla-

gen, te wurgen. Net zoals in Spanje 

nog tot 1974(!) gebruikelijk was met 

de ‘Garotte’.

In museum De Gevangenpoort is de 

Hollandse wurgpaal nog te aan-

schouwen. Maar gruwelijk blijft het 

allemaal wel.

Rob Stappers

rob.stappers@oriste.dds.nl

‘t Kwetternest

Wie weet er nog iets of bezit foto’s 

van het ‘t Kwetternest, Heilig Hart-

kleuterschool, toen in de Schilderswijk 

in Den Haag? Het gaat om de tijd ge-

durende de oorlog van 1940 tot 1945 

of daarvoor. Kunt u iets vertellen of 

bezit u info? Ik zou het graag horen.

Simon Cohen

leny.cohen@casema.nl

079-3419064

Bezuidenhout

In de krant van 12 december 2017 

stond een foto van een gedeelte van 

het oude Bezuidenhoutkwartier en 

linksboven op die foto zag je nog 

het begin van de Laan van Nieuw 

Oost-Indië. Ik wil u hierbij verzoeken 

om een of meerdere foto’s te plaatsen 

van deze laan in zijn oude glorie, dus 

voordat de laan werd omgebouwd tot 

een moderne verkeersader. Ik heb de 

laan in zijn oude staat nog gekend. 

Een breed middenpad en op dat pad 

aan weerszijden mooie grote bomen 

en de tram die reed links en rechts van 

het middenpad.

Ik vraag mij af of nu men akkoord zo 

gaan met een dergelijke ingreep.

Loek Hassing

at.hassing@casema.nl

Westduinkerk

De kerk rechts op de foto is de West-

duinkerk, die stond op de hoek van de 

Fahrenheitstraat en de Hanenburglaan. 

De kerk heeft nog de oude toren, die 

in 1943 op last van de Duitse bezetter 

werd afgebroken. De foto moet dus 

vóór 1943 zijn gemaakt. Links op de 

foto, grotendeels verscholen achter 

de bomen, staan de huizen op de 

Oleanderlaan. Deze huizen werden in 

1943 afgebroken voor het aanleggen 

van het z.g. Sperrgebiet, waarin een 

anti-tankgracht werd gegraven. De 

sloot in het plantsoen, waarvan de kant 

nog net zichtbaar is, rechts onder op 

de foto, lag in het verlengde van de 

Valkenboskade.

Bij de wederopbouw na de Duitse 

bezetting ontstond ter plaatse een heel 

ander stratenplan, de Oleanderlaan 

keerde niet terug. De toren van de 

Westduinkerk werd in 1959 herbouwd, 

niet in de oorspronkelijke, maar in een 

eigentijdse stijl. In 1991 werd de kerk 

in z’n geheel afgebroken om plaats 

te maken r een atge uw met 
onderin een supermarkt.

Henk Kuilder

hjgkuilder@ziggo.nl

Fietsende Rembrandt

Met veel interesse heb ik uw artikel 

er de fietsende em randt en de 
meubelmaker in De Oud-Hagenaar 

van 9 januari gelezen. Het bracht oude 

herinneringen naar boven. Op weg 

naar het Malieveld begin jaren vijftig 

om te gaan voetballen kwamen we de 

heer Van Ettinger vaak tegen als hij 

ergens stond te schilderen. We maak-

ten dan een praatje terwijl we zijn 

werk bewonderden, om vervolgens 

onze weg te vervolgen. Een vriend van 

me woonde op de Stationsweg. Zijn 

vader zag dat genoemde schilder de 

Wagenbrug schilderde. Hij bestelde 

het doek en betaalde er vijfentwintig 

gulden voor. De familie emigreerde 

niet veel later naar Australië maar 

schilderij ging mee. Ik heb tot 2014 

contact met mijn vriend gehad waarbij 

hij me vertelde dat het doek in de 

huiskamer hing. Helaas is hij inmid-

dels overleden. Het schilderij moet 

zich nu bij de erven bevinden ergens 

bij of in Adelaïde.

Ook trof ik ooit bij kennissen een 

werk van Van Ettinger aan van het 

Tournooiveld. Gekocht voor vijfenze-

ventig gulden. Waar het nu is, weet ik 

niet. Ik zal nog eens informeren

Frans van der Leeuw

f.n.leeuw@ziggo.nl

Lotisico

Lotisico is (was) ‘De eerste Neder-

landsche Mij tot Verzekering van 

isi  in L teri en  te s ra enhage  
Deelnemers konden voor 150 gulden 

een genummerd polis kopen met een 

waarde van 10.000 gulden (4537,80 

euro). Deze polissen werden vaak 

gekocht door Hagenaars veelal op 

afbetaling. Drie keer per jaar moeten 

er onder toezicht van een notaris 

trekkingen worden gehouden en kan 

men in de prijzen vallen. De Polis 

vervalt op het moment dat de prijs van 

4537,80 euro volledig is uitbetaald. 

Dat kan dus heel erg lang duren. De 

laatste twee trekkingen waren in 2017. 

De derde trekking van 31 oktober 

2017 is niet gehouden, dus Lotisico 

is in gebreke gebleven. Ook is de 

eigenaar onvindbaar. Op zaterdag 6 

januari bestede het radioprogramma 

adar aanda ht aan de e aak en rie  
op een voorbeeldbrief opgesteld door 

een notaris, te zenden aan Lotisico.

Aangezien Lotisico vooral in Den 

Haag actief was is het wellicht 

zinvol als De Oud-Hagenaar hier ook 

aandacht aan besteed. Dit omdat er 

in vele Haagse huishoudens ergens in 

een la nog zo’n polis is te vinden zelf 

gekocht of uit erfenis verkregen.

Koos van der Veen

jacobusv@xs4all.nl
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Familie De Niet

Dit jaar zal een genealogisch (stamboom) 

boek verschijnen over de familie De Niet. 

Iedereen in Nederland met de naam De Niet 

stamt af van dezelfde persoon. De oudst 

bekende stamvader is Joost Jan de Niet. Hij 

woonde in Heusden. Zijn nazaten zijn via 

tterdam in en aag en he eningen 
terechtgekomen. Al in het begin van de 

twintigste eeuw verspreidde de familie zich 

over het hele land en daarbuiten. Alhoewel de familie enkele vooraanstaande 

reders en notabelen kende waren er ook vele vissers in de familie die zich op 

zee begaven met het risico nooit meer terug te keren. Helaas zijn er teveel op 

zee ‘gebleven’. Onder de notabelen bevonden zich doktoren, hoge ambtenaren 

en zelfs een voorzitter van de Eerste Kamer.

Het boek kan alleen compleet worden met hulp uit de familie. Wij zijn daarom 

opzoek naar gegevens, vooral van de laatste (huidige) generaties en oude en 

nieuwe foto’s uit de familie. Kunt of wilt u helpen? Neem dan contact op.

Evert de Niet

070 354 2053

evertdeniet@kpnmail.nl

Westduinkerk

De foto op pagina 2 van De Oud-Hagenaar van 27 december 2017 toont de 

Westduinkerk, omstreeks 1926. Dit was een gereformeerde kerk en hij stond 

op de hoek van de Fahrenheitstraat en de Hanenburglaan. In de Tweede 

Wereldoorlog is op last van de Duitse bezetter de toren afgebroken. Na de 

oorlog is de toren weer opgebouwd, echter met een andere (vierkante) top. 

Toen ik nog in Den Haag woonde (1937-1964) was dit de kerk die ik elke 

ndag e ht  an die eri de he  ik fi ne herinneringen

nmidde s is de kerk he aas ges t en  die ek staat nu een atge uw

Wim Witt

wimwitt@gmail.com
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Eind 1987 reed er een wonderlijk 

voertuig over het Scheveningse strand. 

Toeristen dachten dat de Nederlandse 

spoorwegen het eindpunt Centraal 

Station hadden doorgetrokken naar 

het strand van Scheveningen. Dich-

terbij gekomen bleek het voertuig 

een afgedankte HTM-bus, die was 

voorzien van een enorme botsneus en 

een stroomafnemer op het dak. Tevens 

was de bus voorzien van enorme 

ballonbanden om het rijden door het 

mulle zand mogelijk te maken. Het 

gebrul van het voertuig vermoedde 

een opgevoerde motor.

Als redacteur van het HTM-perso-

neelsblad het autobusnieuws, dat ik 

samen met de rijdende buschauf-

feur Bart Rijnhout maakte, kreeg ik 

van de werkplaats vaak tips waar de 

afgedankte stadbussen heen gingen. 

Drie van deze opgereden bussen wa-

ren verkocht aan ene Jan de Bruyne, 

uitbater van het Fawly Towers-achtige 

Boulevard Hotel aan de boulevard van 

Scheveningen. Nieuwsgierig gewor-

den toog ik op een goede dag naar de 

Zeesluisweg, waar voornoemde on-

dernemer een terrein zou hebben waar 

de drie bussen waren afgeleverd. Daar 

aangekomen ontwaarde ik de eerder 

genoemde autobus op het terrein. Om 

het voertuig heen allerlei materialen 

en onder de bus staken een paar benen 

uit met enorme veiligheidsschoenen. 

Voorzichtig scandeerde ik de naam 

‘Meneer De Bruyne?’ Waarna de 

benen in beweging kwamen en de 

eigenaar zich onder het voertuig uit 

wurmde, zoals een zeehond zich mees-

tentijds op het strand verplaatst.

Jan de Bruyne bleek een imposante 

man met kolenschoppen van handen, 

een gelaat vol roetvegen en een 

XXXXXL-overall. Maar het bleek 

ook een zeer aimabele man die meteen 

enthousiast begon te vertellen over 

zijn project: de strandtrein. Hij bleek 

een stokoude vergunning van de 

ex-blauwe tram van NZH te hebben 

opgedoken en overgenomen wat hem 

het recht gaf een treinverbinding te ex-

ploiteren tussen Scheveningen en Kat-

wijk. Alleen had de ondernemer het 

plan opgevat dit niet over spoor maar 

over het strand uit te voeren. Omdat 

een strand doorgaans is bezaaid met 

badgasten mocht dit overigens uitslui-

tend buiten de zonuren en stapvoets. 

Met de voorlopige vergunning op zak 

had hij drie HTM-bussen aangeschaft 

en omgebouwd voor het rijden over 

het strand. Zijn paradepaardje hierbij 

was bus 290 waarvan hij de voor- en 

achterop geplaatste botsneuzen die hij 

door een architect had laten ontwerpen 

naar het model van de Hondenkoppen 

van NS had vervaardigd van polyester. 

Het voertuig was gespoten in de 

bekende gele NS-kleur, compleet met 

blauwe reclamebanen.

Op vrijdag 4 december 1987 was de 

perspresentatie en kon de exploitatie 

van start gaan. De ritten werden bege-

leid via de centrale, aanwezig in het 

Boulevardhotel en gereden door Jan 

zelf, enkele collegae van de stichting 

Bever, en uw schrijver van dit artikel, 

die direct enthousiast was en zich als 

vrijwilliger op de bus meldde.

Duizenden mensen, waaronder opval-

lend veel toeristen, maakten gebruik 

van de attractie, waarbij het passe-

ren van het naaktstrand steeds weer 

een hoogtepunt bleek te zijn, als de 

chauffeur vriendelijk verzocht even de 

andere kant, richting zee op te kijken. 

Helaas werd aan dit verzoek nauwe-

lijks gevolg gegeven. Spectaculair 

was het als de bus langs de vloedlijn 

ging rijden en hiermee een enorme 

vloedgolf veroorzaakte.

Het was altijd gezellig druk in de 

bussen, en de chauffeurs beschikten 

over een omroepinstallatie met cas-

setterecorder waarop de stem van de 

heer De Bruyne te horen was die van 

alles vertelde, over wat de passagiers 

onderweg allemaal tegenkwamen. 

Dat het opsommen van de (waarge-

beurde) feiten regelmatig geweld werd 

aangedaan door het foutief noemen 

van jaartallen was de sympathieke 

ondernemer vergeven.

Uiteraard kwamen er veel klachten 

van milieugroeperingen die de (proef) 

vergunning aanvochten. Ook werden 

veel vernielingen aan de voertuigen 

gepleegd. Regelmatig werden de bus-

sen bij aanvang dienst aangetroffen 

met ingegooide ruiten of brandstich-

ting.

Op een dag kwam er bij de Cen-

trale Post van de HTM een aantal 

meldingen binnen van verontruste 

trambestuurders van lijn 11 met de 

mededeling dat onverlaten een paar 

HTM-bussen hadden gestolen uit de 

garage en hiermee aan het crossen 

waren op het strand. Bij controle bleek 

het hier gelukkig te gaan om proefrit-

ten met de bussen van de Strandtrein.

Ook ging het wel eens mis. Op 4 janu-

ari 1988 wilde een van de bussen met 

wagennummer 271 een vastgelopen 

jeep onder de Pier vlot trekken maar 

liep daarbij zelf muurvast in het zand. 

Toen even later de vloed kwam beukte 

de bus tegen de pijlers van de Pier en 

raakte hierbij total loss. Het ongeval 

haalde voorpagina van De Telegraaf.

De laatste dag van exploitatie, 6 

februari 1988 is historisch: op de 

terugweg uit Katwijk met bus 290 

kruiste ik nabij Wassenaar eigenaar 

De Bruyne die nog een laatste rit naar 

Katwijk ging maken met zijn bus, de 

315. In de beginnende storm schoof 

hij het chauffeursraam open en riep 

mij de legendarisch geworden uitroep 

toe: “Kijk je uit Berendes, het is mijn 

vreten”, waarna hij het raam met een 

ruk dichtschoof en de laatste slag naar 

Katwijk aanvaardde. Hij zou nooit 

meer thuiskomen met de 315. Op de 

terugweg naar Scheveningen liep de 

315 vast in drijfzand. Ook mijn 290 

was dit al eens overkomen, maar deze 

bleek sterk genoeg zich los te trekken. 

De van een minder sterke motor voor-

ziene 315 lukte dit niet zodat het voer-

tuig muurvast kwam te zitten. Met het 

opkomende water moest het onfortuin-

lijke voertuig worden achtergelaten op 

het strand. Die nacht werd bij eb, met 

de  a s k fie en nderdakwagen 
een reddingsoperatie op touw gezet 

maar de bus kwam alleen maar vaster 

te zitten. Pas op 9 februari zagen twee 

moeraskranen kans het, inmiddels 

door de zee totaal verwoeste voertuig 

vlot te trekken en af te leveren bij de 

werkplaats aan de Zeesluisweg. De 

bij het artikel geplaatste foto van de 

bus spreekt hierbij boekdelen. De 

Strandtrein had de eigenaar inmiddels 

zoveel geld gekost dat, ondanks de 

vele reizigers, moest worden besloten 

het project te staken.

Ruurd Berendes

r.berendes@ziggo.nl

De Strandtrein dertig jaar geleden
Dit jaar was het dertig jaar geleden dat in Scheveningen de 

stichting Strandtrein werd opgericht, een initiatief van Boule-

vardhotel-eigenaar Jan de Bruyne en gereden door vrijwilligers 

van de stichting Bever. Een terugblik.
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De 315 is vastgelopen op het strand en dreigt door de zee verzwolgen te worden. 6-2-1988

Aan de Zeesluisweg staat het wrak van bus 315. Hiermee kwam een einde aan het avontuur 
Strandtrein. 8-2-1988

Op het strand van Scheveningen zien we bus 290 in NS-uitvoering zich klaarmaken voor de rit 
naar Katwijk. Eind 1987

Op het strand van Scheveningen zien we bus 290 in NS-uitvoering zich klaarmaken voor de rit 
naar Katwijk. Eind 1987

Het is gezellig druk in bus 315 op weg naar Katwijk. 10-01-1988
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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

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

All Inclusive Bus excursievakanties All Inclusive Bus excursievakanties   

 

  

  

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***   
Nunspeet / VeluweNunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe   
al voor al voor al voor € 339,€ 339,--  p.p.p.p.p.p.   

  

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****   
Assen / DrentheAssen / DrentheAssen / Drenthe   

al voor al voor al voor € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   
   

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   
Soest / SauerlandSoest / SauerlandSoest / Sauerland   
al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

   

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***   
Stadtkyll / VulkaaneifelStadtkyll / VulkaaneifelStadtkyll / Vulkaaneifel   

al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:   

������ Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar   

������ Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden   

������ Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

Instap: Den Haag Instap: Den Haag Instap: Den Haag ---   Rotterdam Rotterdam Rotterdam ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

 

 All Inclusive Hotels Voordeel Midweken Autoreizen All Inclusive Hotels Voordeel Midweken Autoreizen   

5 dg. All Inclusive Hotel Drie Dorpen ***5 dg. All Inclusive Hotel Drie Dorpen ***5 dg. All Inclusive Hotel Drie Dorpen ***   
Ankeveen / Gooi & VechtstreekAnkeveen / Gooi & VechtstreekAnkeveen / Gooi & Vechtstreek   
van € 228, van € 228, van € 228, ---   voor  voor  voor  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.p.p.   

  

5 dg. All Inclusive Hotel Witteveen ***5 dg. All Inclusive Hotel Witteveen ***5 dg. All Inclusive Hotel Witteveen ***   
Witteveen / DrentheWitteveen / DrentheWitteveen / Drenthe   

Van € 219,Van € 219,Van € 219,---   voor voor voor € 199,€ 199,€ 199,---   p.p.p.p.p.p.   
   

5 dg. All Inclusive Hotel ’t Trefpunt ***5 dg. All Inclusive Hotel ’t Trefpunt ***5 dg. All Inclusive Hotel ’t Trefpunt ***   
Made / BrabantMade / BrabantMade / Brabant   

van € 239,van € 239,van € 239,---   voor voor voor € 199,€ 199,€ 199,---   p.p.p.p.p.p.   
   

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***   
Nunspeet / VeluweNunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe   

van € 255,van € 255,van € 255,---   voor € voor € voor € € 219,€ 219,€ 219,---   p.p.p.p.p.p.   

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   
Soest / SauerlandSoest / SauerlandSoest / Sauerland   

van € 233, van € 233, van € 233, ---   voor  voor  voor  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.p.p.   
  

More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***   
Aardenburg / ZeelandAardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland   

Nu 50% KORTINGNu 50% KORTING   

Donau riviercruise 2e pers. tot wel € 600,Donau riviercruise 2e pers. tot wel € 600,--  Voordeel Voordeel   

10 dg. Klassieke Donau cruise 10 dg. Klassieke Donau cruise 10 dg. Klassieke Donau cruise    
met MS Select Belvedere ****met MS Select Belvedere ****met MS Select Belvedere ****   

diverse afvaarten in maart en aprildiverse afvaarten in maart en aprildiverse afvaarten in maart en april   

Vanaf  € 998, Vanaf  € 998, Vanaf  € 998, ---   p.p. Voorjaar Voordeelp.p. Voorjaar Voordeelp.p. Voorjaar Voordeel   
2e pers. € 250,2e pers. € 250,2e pers. € 250,---   tot wel € 600,tot wel € 600,tot wel € 600,---   kortingkortingkorting   
volpension, mooie cruise en busvervoervolpension, mooie cruise en busvervoervolpension, mooie cruise en busvervoer   

   
   

zeewinde.dewindes.nl

Dit nieuwe complex van Respect Zorggroep bevindt zich op een absolute toplocatie aan de Nieuwe 
Parklaan in Scheveningen met alle voorzieningen binnen handbereik. In de riante huurappartementen 
die op eventuele toekomstige zorgbehoeften zijn voorbereid, is het comfortabel wonen. Bovendien kunt u 
als bewoner gebruikmaken van diverse services. Zo geniet u van optimaal wooncomfort én kunt u zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wooncomfort in optima forma
De 66 riante appartementen liggen verspreid over zeven woonlagen en variëren in gebruiks oppervlak van 
circa 55 m² tot 87 m². Alle appartementen beschikken over een licht woongedeelte met open keuken 
en balkon of terras, een slaapkamer met directe toegang tot de badkamer en een toilet. Op de 
zesde woonlaag is één appartement met twee slaapkamers beschikbaar.

Huurprijs: vanaf € 965,- per maand. Een volledig overzicht van de prijzen vindt u op de website.

Meer informatie: onze woonconsulent staat voor u klaar. Zij is bereikbaar via 070 306 91 29, 
mobiel 06 16 53 54 02 of via zeewinde@respectzorggroep.nl

66 Hoogwaardige 
huurappartementen 

Start verhuur:

Volop genieten van het leven, daarvoor biedt ZeeWinde u alle gelegenheid. 

START VERHUUR ZATERDAG 27 JANUARI 

Heeft u interesse? U bent van harte welkom op de 

inloopbijeenkomst. Onder het genot van een goede kop koffi e 
kunt u voor meer informatie terecht bij onze medewerkers. 

• van 11.00 tot 15.00 uur 

• Crowne Plaza Den Haag, Van Stolkweg 1

• eerste 2 uur gratis parkeren

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
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Besmettelijke ziekten als cholera en 

tyfus verspreidden zich gemakkelijk 

via de smerige grachten, die een open 

riool waren voor de stad. Toen de 

relatie tussen deze vervuilde grachten 

en de cholera werd aangetoond, werd 

alles in het werk gesteld om zowel de 

kwaliteit van het drinkwater als het 

riool grondig aan te pakken. Feit is 

dat dergelijke ingrijpende maatrege-

len de gemeente ontzettend veel geld 

zouden kosten.

Concessie

Terwijl de Haagse bevolking explo-

sief groeide van 72.000 inwoners in 

1850 naar 90.000 in 1874, groeide 

ook de armoede en de misère. De 

huizen in de overvolle sloppen 

puilden uit en gezinnen met vijftien 

kinderen waren geen uitzonderingen. 

Goede hygiëne was alleen weggelegd 

voor de bevoorrechte bovenlaag. 

De Haagse bestuurders hadden 

geld nodig voor de aanleg van het 

noodzakelijke waterleidingnet. De 

Amsterdamse ondernemer T.C. Wat-

son rook geld en schreef de Haagse 

gemeente om hem een concessie te 

verstrekken om het waterleidingnet 

aan te leggen en te exploiteren. Een 

bijzonder liberale gedachte, die paste 

bij die tijd. Watson had een bedrag 

van 1,7 miljoen gulden begroot en 

hoopte dat winstgevend terug te 

halen door leverantie à 0,66 cent 

per kuub. In de gemeenteraad werd 

langdurig overlegd en uiteindelijk 

werd de concessie weggestemd met 

18 tegen 11. Het gemeentebestuur 

werd duidelijk gemaakt door de raad, 

dat privatisering geen optie was en 

dat waterleverantie een taak voor de 

overheid was.

Waldorp

Op 5 december 1871 werd besloten 

aan ir Jan A.A. Waldorp (1824-1893) 

de eer te gunnen om de duinwater-

leiding aan te leggen. Hij had deze 

opdracht vooral te danken aan zijn 

vriend en gemeenteraadslid Fijnje. 

Waldorp ging voortvarend aan de 

slag. Bouwtekeningen, straatdoor-

sneden, plattegronden werden in rap 

tempo gemaakt. Buizen werden bij 

diverse leveranciers in zowel binnen- 

als buitenland besteld.

De Haagse fabriek “Prins van Oran-

je” vaarde ook wel bij de opdracht 

door levering van ijzeren kolken. 

De pijpen kwamen bij R.S. Stokvis 

vandaan uit Rotterdam. Verder nog 

materiaal uit Verviers. Allemaal van 

ijzer, dus de arbeiders die de leidin-

gen legden hadden een loodzware 

last te sjouwen.

Alles ging naar wens. Al had het nog 

kleine Den Haag wel veel last van 

opgebroken straten. In een periode 

van 26 maanden werd maar liefst 

64.372 meter buis gelegd met een 

totaalgewicht van 3.762.000 kg.

Brandkranen

De Hagenaars zagen de komst van de 

eigen waterkraan met veel vreugde 

komen. Eind 1875 waren reeds 5.549 

percelen op het net aangesloten. 

Dat was 30 procent van de beoogde 

aansluitingen. Arm en rijk merk-

ten de vruchten van de technische 

vooruitgang. Veel arme bewoners in 

huurwoningen waren dolenthousiast 

met deze woonverbetering. Naast de 

particulieren was ook de brandweer 

tevreden. Het oude systeem van 

brandputten werd geleidelijk afge-

bouwd en vervangen door brandkra-

nen, die om de 100 meter werden 

geplaatst. In 1874 waren er 320. Ook 

de vele urinoirs werden voorzien van 

stromend water, terwijl, toen de rio-

lering sterk verbeterde, er ook ruimte 

kwam voor het watercloset: de wc.

Op 1 oktober 1874 werd het waternet 

inclusief watertoren in gebruik geno-

men. De aanleg had om en nabij de 

1,898 mln gulden gekost.

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.

Kilometerslange waterleidingnet in 26 maanden gereed
Toen in 1874 de waterkraan openging in vele Haagse woningen 

en openbare gebouwen, hadden ze niet bepaald de primeur van 

het land. Immers: in Amsterdam genoten vele inwoners al bijna 

25 jaar van ‘water uit de kraan’. Toch was de vreugde groot 

toen het water niet langer gehaald hoefde te worden aan de 

pomp. 

Het evenement was deze avond niet 

voor de doorsnee boksliefhebbers, 

want die waren er die avond niet. 

Het betrof een besloten feestelijke 

bijeenkomst van de Haagse notabelen-

club ‘Tafelronde 77’. In navolging van 

de Tafelronde Vught, die in 1996 een 

evenement had georganiseerd ten bate 

van Artsen zonder Grenzen, in een 

voormalige monumentale neogotische 

kerk in ‘s-Hertogenbosch.

Eén van de Haagse Tafelaars had in 

Engeland eens een ‘Dinner - Boxing 

Event, Men only … Black Tie’, 

meegemaakt en stelde de evenemen-

tencommissie voor een dergelijk 

evenement te organiseren. Locatie: 

het Atrium van het nieuwe Haagse 

stadhuis.

Volledig onbekend met de Nederland-

se bokswereld was het voor de com-

missie de meest voor de hand liggende 

ingang tot de bokswereld Arnold 

Vanderlyde, voormalig meervoudig 

Europees kampioen amateurboksen 

en deelnemer aan de Olympische 

Spelen van Barcelona en Seoul. Deze 

adviseerde contact op te nemen met 

zijn sportvriend de Rotterdammer 

Ton Kuster, scheidsrechter bij de 

Nederlandse Boksbond en bekend met 

Dinner-Boxing evenementen in het 

Verenigd Koninkrijk.

Deze nam de uitnodiging aan, onder 

voorwaarde dat het batig saldo ten 

goede zou komen aan de stichting Doe 

Een Wens, waar hij zich al jaren als 

wensvervuller voor zieke kinderen die 

de volwassen leeftijd naar alle waar-

schijnlijkheid niet zouden halen, voor 

inzette. De doelstelling sloot goed aan 

bij de belevingswereld van de Haagse 

Tafelaars, zelf vaak vaders van jonge 

kinderen.

Only men

Geen gemakkelijke klus. Aanvan-

kelijk stuitte het voorstel op nog al 

wat scepsis. Hoe stonden het B&W 

en de gemeenteraad hier tegenover? 

Greep de club niet wat te hoog? En 

dan ‘only men’, alleen voor mannen, 

in een tijd van emancipatie. Paste de 

boksring in het Atrium? Hoe stond het 

met de brandveiligheid en veiligheid? 

Voor de outsiders... Je 

weet maar nooit met 

boksers. Alle hobbels 

werden tenslotte 

genomen.

Met medewerking van 

het districtsbestuur 

Zuid-Holland van de 

Nederlandse Boksbond 

en de Haagse bokstrai-

ners Harry Houwaart 

en John Kristallijn 

werd de matchma-

king voltooid. Acht 

amateurbokspartijen in 

de A-, B- en C-klasse 

stonden op het pro-

gramma.

Sigaren

Na maanden van voorbereiding ver-

zamelden zich op 12 april 1997 in het 

Haagse stadhuis ruim 250 in smoking 

geklede heren, waaronder zich overi-

gens ook een aantal buitensporige gro-

te sigaren rokende lieden bevonden. 

Niet bepaald gunstig voor de boksers, 

maar het Atrium was gelukkig hoog 

genoeg voor de ventilatie en tenslotte 

alles voor het goede doel.

De exclusieve catering zorgde voor de 

inwendige mens, de wijn vloeide rij-

kelijk. De sfeer was fantastisch en de 

vele aanwezigen, waarvan de meesten 

nog nooit een bokswedstrijd hadden 

bijgewoond, volgden met spanning 

de eerlijke en sportieve gevechten, 

en er kon op de bokspartijen gewed 

worden. Voor de niet-boksliefhebbers 

was zelfs een roulette- en blackjack-

tafel geplaatst, bemand door de Leidse 

studentenvereniging. Al met al een 

groot succes met een zeer batig saldo 

voor stichting De Doe Een Wens.

Ton Kuster

tonkuster@hotmail.com

Boksen in het Haagse stadhuis
Boksen in het Haagse stadhuis, het had wel iets. Op de begane grond in het Atrium 

stond een boksring, op de negende verdieping waren de kleedruimte annex voorbe-

reidingsruimte voor de boksers, de ringarts en officials. Gelukkig ging de lift snel.
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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

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

VOLOP WINTERVOORDEEL BIJ MANGO!
PROFITEER NU VAN ONZE IJSKOUDE ACTIEPRIJZEN

CITYCAR A50

BIRO SPECIAL EDITIONMAX MOBIEL

CAT 3 / CAT 4

NU MET GRATIS
JOHNNY REMOTE 

T.W.V. 2.495,-

� Ideale boodschappenauto

� Overal parkeren - zelfs op de stoep

� Zeer compact en wendbaar

� Ideale stadsauto zonder rijbewijs

� Overal parkeren - zelfs op de stoep

� Met long-range (tot 100 km) of 

 pick-out (tot 50 km) accu

� Geen rijbewijs nodig

� Overal parkeren - zelfs op de stoep

� Oplaadbaar aan ieder

 stopcontact

�  Snel demontabel in vijf delen

�  Stabiel en wendbaar

�  Ideaal voor binnen en buiten

�  Past achterin iedere auto25
km/u

60
km 6

km/u

18
km

voor
8.995,-

voor
15.995,-

vanaf
12.500,-

nu
500,-

korting

nu
600,-

korting

Van € 1.295,- 

voor €  795,-

Van € 1.495,- 

voor €  895,-

Acties geldig t/m 17 februari 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,-
45
km/u

100
km

45
km/u

40
km

Zelfopvouwend scootmobiel 

met afstandsbediening

Nu gratis rijklaarmaken 
t.w.v. €495,-

Nu gratis rijklaarmaken 
t.w.v. €495,-
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 Unieke cursus van Gilde Den Haag
    

 Den Haag is een historisch rijke stad, politieke hoofd-
stad, hofstad en internationale stad van Vrede en 
Recht. Gilde Den Haag heeft een cursus ontwikkeld 
om deze veelzijdige geschiedenis van de mooie stad 
achter de duinen te delen met geïnteresseerden. Dit 
nieuwe initiatief wordt gesteund door Monumenten-
zorg, het Haags Gemeentearchief en de Bibliotheek 
Den Haag. 

  In een serie van zes bijeenkomsten op de zaterdagmorgen, op een loca-
tie in verschillende wijken, geven specialisten in de geschiedenis van de 
stad een presentatie. Aansluitend vindt een stadswandeling plaats met 
een gids van het Gilde door het gebied, waarin het onderwerp van die 
ochtend centraal staat.

    De eerste presentatie ‘Archeologie, Zand en Veen’ vindt plaats op zaterdag 10 maart, aanvang 10 uur in De Tempel aan de Prins Hendrikstraat en wordt 
gegeven door Corien Bakker, stadsarcheoloog.

    De cursus wordt afgesloten op zaterdag 21 april in de Centrale Bibliotheek met een presentatie over de ‘Stadsontwikkeling na de Tweede Wereldoor-
log’, een quiz en het uitreiken van het certifi caat, waarmee de deelnemers zich Hagoloog - een ware kenner van de stad - mogen noemen. De kosten 
bedragen 90 euro.

    Het complete programma, alsook het formulier om in te schrijven, vindt u vanaf 19 januari op www.gildedenhaag.nl/hagologie

     Algemene informatie over Gilde Den Haag 
Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Bijna 500 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)
ervaring in voor hun stadgenoten. Zo verzorgt het Gilde verschillende Stadswandelingen met een gids voor zo’n 10.000 personen per jaar, is er het 
taalmaatjes project SamenSpraak en kunnen coaches/adviseurs ingezet worden vanuit Individueel Advies.

  27 januari: de Gele Tram rijdt het nieuwe jaar in
    

 Op zaterdagmiddag 27 januari kunt u het nieuwe jaar in rijden tijdens een rondrit in Den Haag en Scheveningen met 
de Gele Tram (HTM 58 of 77). 

  Tijdens deze Nieuwjaarsrit zullen we u als deelnemer naast een speciaal 
Nieuwjaarshapje ook een toepasselijk Nieuwjaarsdrankje bieden. 
Vertrek om 13.30 uur bij de remise Scheveningen, via lijnen 9 en 11 
naar zee; alwaar pauze aan zee met een feestelijke Nieuwjaarsdrank en 
-versnapering. Terugkomst rond 15.15 uur. Maximaal 30 plaatsen be-
schikbaar. Bij veel interesse een tweede rit rond 16.00 uur. Opbrengst 
voor de restauratie van de open en straks oudste rijdende HTM-tram-
wagen. Deze open paardentramwagen uit 1896 wordt gerestaureerd als 
aanhangwagen voor de elektrische tram (zo gereden van 1905-1947).

    Ritprijs bedraagt 19 euro; een kinderkaartje (tot 12 jaar) bedraagt 

12,50 euro. Intekenen via  rit-ts-schev15@hotmail.com . Daarna ontvangt 
u bericht voor betaling, na betaling bent u zeker van uw plaats. Meer 
informatie over onze historische tramrijtuigen en ritten, zie op tram-
wegstichting.nl.

  Een gezond 2018 en samen verder op weg om de 402 weer op de baan te krijgen.

    Debatmiddag Stedelijke Ouderen Commissie
    

 Senioren, Haagse burgers van de stad. In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de Stede-
lijke Ouderen Commissie (SOC) een debatmiddag georganiseerd. Deze vindt plaats op: dinsdag 23 januari 2018. Lo-
catie is de Bazaar of Ideas (Hoefkade 9). De locatie Bazaar of Ideas ligt op loopafstand van Station Holland Spoor, 
waar vele openbaar vervoer verbindingen samenkomen. Aanvang om 13.30 uur. Entree is gratis. Deelnemers: lijst-
trekkers van tenminste acht politieke partijen o.l.v. Jan Booij. 

  Ruim veertien procent van de Haagse bevolking is ouder dan 65 jaar en dat percentage groeit; binnen vijf jaar is dat bijna twintig procent van de 
bevolking. Senioren zijn een belangrijk onderdeel van de stad. Houdt de politiek wel voldoende rekening met senioren? Den Haag is een dynamische 
stad met vele kleuren en smaken. Wat hebben de politieke partijen in de afgelopen jaren aan het ouderenbeleid gedaan en wat zijn de resultaten tot nu 
toe? Daar staan we bij stil, maar we kijken ook naar de toekomst.

    Wonen, welzijn en gezondheid zijn de thema’s die voor inwoners van de stad van groot belang zijn, ook voor senioren. Maar plaats senioren niet in 
een aparte categorie. Zij zijn voor het overgrote deel actieve burgers. Wist u dat ruim duizend senioren deel uitmaken van allerlei verenigingsbestu-
ren? Dat duizenden senioren altijd klaar staan om familieleden, buren en bekenden te helpen?

    Maak gebruik van hun kennis en ervaring, maar vergeet de mensen niet die hulp en aandacht behoeven. En let op de woonomgeving, openbare ruimte 
en het vervoer.

    Maak het senioren makkelijker langer zelfstandig en volwaardig inwoner van de Haagse stad te zijn. Den Haag moet groeien van een seniorvriendelijke 
stad naar een Haagse gemeenschap met aandacht voor alle leeftijden.

    Dit zijn een aantal noties die deze middag zeker aan de orde zullen komen. Ze kunnen u helpen om een keuze te maken als u bij de stembus staat op 
woensdag 21 maart!

     Stedelijke Ouderen Commissie

info@socdenhaag.nl

www.socdenhaag.nl  

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

 Lezing over Papaverhof van Jan 

Wils in bibliotheek Bomenbuurt
    

 Op dinsdag 30 januari houdt Marcel 
Teunissen, de auteur van het boek De 
Papaverhof van Jan Wils van 19.30 
tot 21.30 uur een lezing in bibliotheek 
Bomenbuurt, Fahrenheitstraat 707. De 
toegangsprijs voor leden van de biblio-
theek is 2,50, voor niet-leden 5 euro. 
Reserveren is noodzakelijk via bomen-
buurt@bibliotheekdenhaag.nl of telefo-
nisch 070-3536970. 

  De Papaverhof is een van de meest baanbrekende 
woningbouwprojecten. Het internationaal bekende 
tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een 
unieke synthese tussen de esthetiek van De Stijl en 
de kubistische baksteenarchitectuur van de Nieuwe 
Haagse School.

    Thema-avond over eenzaamheid
    
Eenzaamheid is een actueel en urgent thema, ook in 
Den Haag. Eenzaamheid heeft grote persoonlijke en 
maatschappelijke gevolgen en staat niet voor niets 
steeds vaker op de agenda. Daarom inspireert en 
verbindt GroenLinks Den Haag leden en sympathi-
santen, jong en oud, tijdens een thema-avond over 
dit onderwerp.

    Aan de hand van basiskennis en met boeiende 
Haagse praktijkvoorbeelden ontwikkelen we onze 
betrokkenheid. Ook onderzoeken we wat de Haagse 
gemeentepolitiek hier de volgende collegeperiode 
verder aan moet doen. Dus: kom erbij en neem 
vooral iemand mee!

    Locatie: Campagnepand GroenLinks, Weimarstraat 
87, Den Haag. Deelname is gratis.

     19.30 uur ontvangst 

   20.00 uur start programma 

  Opening & kennismaking, Kennis & inspiratie:

    - introductie eenzaamheid: Hugo van den Beld, 
lid werkgroep sociaal, lijstduwer en projectleider 
Coalitie Erbij

    - Kunst Verbind: project waarin jong en oud samen 
kunst maakt, Walter Stamkart en Michel van 
Achterberg

    - Aap Blog Mies, bloggen tegen eenzaamheid, 
Sander Ritman

    - wat doet de gemeente Den Haag; hiervoor is een 
beleidsambtenaar uitgenodigd

    Mening & discussie:

    - refl ectie op gemeentepolitiek door (beoogd) 
fractielid of - vertegenwoordiger

    - discussie rond relevante thema’s, zoals onder-
steunen mantelzorg, aandacht voor mensen met 
een migratie-achtergrond, banen scheppen door 
eenzaamheidsbestrijding, versterken solidariteit, 
tegengaan van armoede en inzet van Ooievaarspas

     22.00 uur afsluiting en borrel  
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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
                               de Hofpas én ....

   

           20% KORTING
 

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

    Bel en bestel 070-2210580

Normaal  € 119,95

240,-
Met de Hofpas 

Normaal  € 299,00

MULTIFUNCTIONELE 
DOUCHESTOEL

LICHTGEWICHT ROLLATOR SERVER
Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen. 

Verkrijgbaar in meerdere hippe kleuren. 

BOODSCHAPPENTROLLEY 
PLAYMARKET GO UP

TRENDY RETRO PERSONEN-
WEEGSCHAAL

31,15
Normaal € 38,95

Met de Hofpas

Meetbereik 160Kg 

en geen batterijen 

nodig.

Normaal  € 32,9526,50

VOETENZAK FWS Medisana

3 temperatuur instellingen.

Automatische uit-

schakeling na 90 

minuten

    WWW.COMFORTLAND.NL

Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig 

profi 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 rolla-

tor 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.

95,
Met de Hofpas

95

119,20
Met de Hofpas

Normaal € 149,-

Deze trolley combineert 

design en comfort tot 

één praktisch geheel

en weegt slechts 5 kg. 

Met 4 wielen kunt u 

hem zowel vooruit 

trekken als duwen.

Een sterk aluminium 

frame met af-

neembare arm-

leuningen en

antislip doppen.

Met de Hofpas

Nog geen Hofpas?  



Zo ook las ik in een oude De Oud-

Hagenaar een artikel van Bertrand 

Versluis over Dansschool Immink, 

waarbij ik moest denken aan de dans-

avonden die Immink gaf in de oude 

Dierentuin. Er mocht niet ‘geswingd’ 

worden en hij voorkwam dat goed-

deels door als platenspeler een oude 

pick-up te gebruiken die op een klein 

tafeltje was geplaatst. Aangezien de 

vloer niet meer zo stabiel was ging het 

toch al wankele tafeltje aan de wandel 

en schoot de naald van de plaat wan-

neer er niet meer netjes geschuifeld 

werd. Persoonlijk verdacht ik de heer 

Immink er van dat hij het tafeltje wel 

eens een beetje hielp door zachtjes en 

ongezien tegen een poot te schop-

pen…

Ook Bronmeijer organiseerde ieder 

jaar in de Dierentuin een geweldig 

dansfestijn; de Ster-kampioenschap-

pen! Prachtige avonden waren dat. 

Het overgrote deel in rokkostuum en 

balroomdress, iedereen op chique! De 

wedstrijden waren alleen voor A- en 

Hoofdklasse.

En over chique gesproken; de wed-

strijden in de grote zaal in het Kurhaus 

waar de champagne rijkelijk stroomde, 

want er waren nogal wat kapitaal-

krachtige mensen in het wereldje van 

het wedstrijddansen te vinden die 

niet r een es e an een  gu den 
terugschrokken…

Later gingen wij soms naar een 

thé dansant in een vleugel van het 

Kurhaus aan de andere kant van het 

straatje waar Pia Beck haar opzwepen-

de boogie-woogies uit het klavier van 

haar vleugel rammelde. Daar kwamen 

we ook graag, maar niet om te dansen. 

Wat een heerlijke muziek was dat!

Het uitgaansleven was voor ons 

dus niet alleen maar dansen, er was 

natuurlijk nog veel meer te doen in het 

gelukkig toen nog televisieloze tijd-

perk. Maar dat laatste duurde niet lang 

meer. In, ik meen 1957 of 1958, was 

ik in Krasnapolsky bij naar mijn weten 

de eerste danswedstrijd op de Neder-

landse televisie. Wat een gebeurtenis 

zeg! De hele familie zat thuis voor de 

buis, althans, bij de buurvrouw die 

de trotse bezitster was van één van 

de eerste apparaten die op de markt 

kwamen. Guus kwam op de televisie! 

Nou, mooi niet dus, alleen de profs 

kwamen, ondanks dat het zwart-wit tv 

was, bruin geschminkt in beeld.

Er zijn nog wel wat dansgelegenheden 

die het benoemen waard zijn. Wim 

Lier op de Laan van Meerdervoort 

bijvoorbeeld, waar vaak selectiewed-

strijden werden gedanst. Daar zijn 

vele zweetdruppeltjes gevallen in de 

spanning van ‘halen we het of mis-

schien net niet’.

En of men nu een D- of een A-klasse 

niveau had, voor iedereen was die 

s anning e en gr t  a a  m est 
je genoegen nemen met het oordeel 

an de ur  we ke kwa ifi atie i  
je toedachten en dat was soms heel 

anders dan dat je verwachtte. Daarbij 

kwam dat je wist dat juryleden niet 

altijd even onpartijdig waren.

Bij Dansschool Kleijnhaus werden de-

gradatiewedstrijden gedanst, waar de 

dochter van Kleijnhaus ook aan mee 

deed en waar haar vader aan de kant 

stond als één van de juryleden! Al had 

ze op één been en op klompen gedanst 

dan nog had haar vader haar niet uit 

de Hoofdklasse laten duikelen, toch? 

Kleijnhaus had een grote invloed in de 

dansscène...

Het was een apart wereldje!

Het Haagse dansen in de vijftiger jaren (deel 4)
Het is leuk om dingen die men niet precies meer weet toch op te 

schrijven. Dan komen er reacties van lezers die het nog wél al-

lemaal op een rijtje hebben. Mijn kennis van zaken is de laatste 

tijd behoorlijk bijgespijkerd en iets genuanceerder dan voorheen. 

Zo kreeg ik ook mailcontact met leeftijdgenoten die ongetwijfeld 

op dezelfde tijd, op dezelfde plaatsen waren als ik en dus veel 

herinneringen met mij gemeen hebben.
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Gevers Deynootplein, Kurhaus, grote zaal (circa 1900). Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Zo ook voor ondergetekende. Nog 

prima mobiel, maar toch wat voorzich-

tig, moest, en wilde ik ook, wat bood-

schappen doen. Tijdens de twee dagen 

dat de sneeuwvlokken onophoudelijk 

naar beneden vielen, gold immers 

een soort huisarrest. Op de derde dag, 

toen de vlokken wegbleven, keek ik 

eens door mijn raam naar de straat. 

Op de rijweg was goed gestrooid, dat 

wel. Maar de trottoirs waren een grote 

uinh  nfin  t h maar r eren  
ik verlangde naar de buitenlucht, en ik 

moest echt wat eten in huis halen.

Willem Royaardsplein

Met mijn trek-boodschappenwagen 

zette ik de eerste voorzichtige stappen 

buiten, naar Albert Heijn in mijn buurt 

op het Willem Royaardsplein. Nou, 

dat was een Nova Zembla-tocht! De 

straat oversteken ging goed, die was 

immers schoon gestrooid. Maar het 

trottoir... Glibberend en glijdend, nog 

nèt niet vallen, maar desondanks vol 

goede moed, bereikte ik de winkel 

en deed mijn boodschappen. Daarna, 

dacht ik, op deze manier weer naar 

huis, het zou waarachtig wel gaan. 

Het was héérlijk weer, een genot om 

buiten te zijn, wie deed me wat.

Maar dat viel toch tegen. Mijn 

boodschappenwagen was vol, en 

wilde niet al te vlot door de sneeuw 

rollen. Harder trekken, dus. En het 

was vreemd, ik nam de stappen door 

de sneeuw minder moedig dan op de 

heenweg. Waarom? Geen idee, maar 

het gebeurde. Ik nam mijn stappen 

door de sneeuw-rotzooi en de plakken 

ijs aarzelend en wat angstig. Leeftijd!! 

Op een gegeven ogenblik bereikte ik 

de rijweg tegenover mijn huis. Hoera, 

even oversteken, dan nog door een 

vervelend ijs-sneeuwstuk heen bag-

geren, en dan zou ik veilig thuis zijn, 

innig tevreden over mijn prestatie, en 

opgefrist door de buitenlucht.

Dóórlopen

Maar dat was raar, op een of andere 

manier kwam ik de stoep niet af. Bij 

de rand lag een dikke laag halfgesmol-

ten, bevroren zwarte smurrie van een 

m dder  en i s aag  n  m h g  

Wat idioot, dacht ik, wat mankeer 

ik. ik ben er net toch ook overheen 

gegaan! Dóórlopen! Maar het ging 

gewoonweg niet. Aarzelend stak ik 

een been uit, wilde mijn voet op de 

straat zetten: maar nee, mijn voet 

protesteerde: dat doe ik niet, zei hij. Je 

moet, antwoordde ik, ik wil naar huis. 

Nee, zei de voet, doe het zelf.

Opeens kwam er een auto aanrijden 

die vlak bij mij parkeerde. Er stapte 

een man uit. Hij liep naar mij toe en 

r eg  wi t u ersteken  en itste 

de gedachte door me heen: logisch 

toch, dat hij dit eerst aan mij vraagt. 

Wie kent niet de verhalen van over-be-

hulpzame mensen die oude vrouwtjes 

die helemaal niet willen oversteken, 

toch de straat overslepen? Ik keek de 

man dus stralend aan en zei: wat lief 

van u, gráág. Ik kreeg een geruststel-

lende stevige arm, en als op vleugels 

deden we de oversteek. Pas op hoor, 

zei hij vriendelijk, u mag niet vallen. 

Nou, antwoordde ik, samen met u 

gebeurt dat niet. Toen hij me losliet 

zei ik tegen hem: er zijn toch nog 

aardige mensen op de wereld, ondanks 

alle kwade verhalen in kranten en tv. 

En u bent er één van. Heel hartelijk 

bedankt, u bent lief. De man vertrok 

en ik kwam veilig thuis.

Dit gebeurde nu al enkele dagen 

geleden, maar ik denk nog steeds aan 

die man, en zie voor me hoe hij me 

de straat overbracht. Er zijn echt nog 

aardige mensen op de wereld.

Renee van Alphen

r.j.a.alphen@gmail.com

Glijden en aardige mensen
Iedereen heeft genoten van de feeërieke schoonheid van de 

winterse natuur in de tweede week van december. Een zeldzame 

beleving. Echter, bij de lusten horen ook de lasten. En voor oude-

ren zijn die lasten wat zwaarder dan voor de soepele jeugd. 



Maar Frans schudt de highlights van 

de historie van de Houtrusthallen 

moeiteloos uit zijn mouw. “Meest 

bijzondere vind ik toch wel, dat de 

HOKIJ de eerste overdekte kunst-

ijsbaan van Nederland was in het 

gebouw, dat in 1937 werd opgeleverd. 

En Joan Haanappel begon daar haar 

carrière. Samen met Sjoukje Dijkstra, 

als die twee reden was het echt stil 

op straat. En HIJS HOKIJ met z’n 

vele Canadezen in de ploeg zoals 

Pat Adair, Carl Forster en later Dave 

Andrews. En natuurlijk de Nederlan-

der Arie Klein, die tot z’n 47e aan 

tophockey bleef doen. Later kwam 

RAAK daarbij, geïnitieerd door Hans 

Kortekaas uit Wassenaar. Dat leverde 

twee, drie jaar een hele heftige ri-

valiteit op tussen die twee ploegen. 

Bierblikjes op het ijs en zo, sensa-

tioneel en ruw was het, er gebeurde 

tenminste wat.” Maar Leermakers 

memoreert ook andere hoogtepunten 

zoals de Davis Cup-tenniswedstrijd 

tussen Nederland en Zwitserland in 

1992, de geweldige prestaties van 

Operatie’55, de handbalclub, die in 

het jaar 1955 werd opgericht, zeven 

keer Nederlands kampioen werd en 

in 1970 weer afscheid nam. “Met 

Jaap Visscher, de grondlegger van de 

LOOT-scholen, en niet te vergeten de 

gebroeders Botterman.”

Naast de sportieve highlights noemt 

Leermakers andere kenmerkende 

activiteiten in de Haagse Houtrust-

hallen: “De Rotonde was natuurlijk 

een broedplaats voor Den Haag als 

beatstad, de paus droeg er een Heilige 

Mis op in 1985, de Damesbeurs was 

er elk jaar, net zoals de Pasar Malam, 

vergeet ook de jaarlijkse bijeenkomst 

van de Zuid-Molukse gemeenschap 

niet. En herinner je je nog de grote 

anti-kernwapen demonstratie, die 

begon op het Malieveld en eindigde 

in Houtrust, waar het publiek mas-

saal premier Lubbers, die wat wilde 

zeggen, de rug toekeerde?” En er was 

meer, veel meer: het optreden van de 

Rolling Stones, dat onder beheer van 

Jacques Senf een rustiger verloop 

kende dan hun eerdere optreden in het 

Kurhaus, het concert van Bill Haley 

in 1954, het concert van Louis Arm-

strong in 1959 en Lionel Hampton in 

1952. Maar er waren ook eindexa-

mens van veel middelbare scholen, de 

Europese kampioenschappen JUDO 

in 1996 en het EK Atletiek in 1989, 

ADO speelde er in de strenge winter 

van 1962-1963 voetbalwedstrijden 

tegen DOS (Utrecht), Feyenoord, 

Ajax en Sparta. Tijdens een van die 

wedstrijden schoot Jan Villerius de 

bal tegen een van de lichtbakken aan 

het plafond, waarna de zaak met don-

derend geraas naar beneden kwam. 

“Misschien was dat wel symbolisch 

voor het naderende einde, want 

hoewel de Houtrusthallen de eerste 

(en enige?) Kamasutra Beurs nog 

net overleefde, moest de toenmalige 

wethouder Stolte toch besluiten om, 

na het min of meer mislukte avontuur 

met de atletiekbaan, over te gaan tot 

sluiting van de hallen, die bouwkun-

dig ‘op’ waren. En dus te gevaarlijk 

voor sportbeoefening, tentoonstel-

lingen en massabijeenkomsten. De 

hallen werden in 2000 gesloten en in 

2002 gesloopt. Het zou zeventien jaar 

duren voordat er weer een ‘sporthal’ 

van allure zou komen in Den Haag: 

de Sportcampus, geopend in septem-

ber 2017. Tentoonstellingen en aan-

verwante activiteiten konden onder 

meer over naar het Congresgebouw 

en de latere Statenhal, totdat ook die 

weer gesloten werd (en onder meer 

het North Sea Jazz Festival; door Rot-

De Houtrusthallen: plek voor topsport, muziek, cultuur én demonstraties (deel 1)

Joan Haanappel

Ter voorbereiding op een paar artikelen over de ‘oude’ Houtrusthallen, praat ik eerst met Frans 

Leermakers, voormalig sportjournalist en ex-beleidsmedewerker communicatie (hij doet het nu 

nog parttime) bij de gemeente Den Haag. Praten met hem heeft twee voordelen: hij is een wande-

lend (en pratend) archief en hij is uiterst enthousiast. En hij helpt mij op weg. Dat is nodig, want 

de eigen herinneringen brengen mij niet verder dan twee ervaringen: mijn eerste acties als ‘jager 

op meisjes’, hetgeen je eigenlijk niet beter dan op de HOKIJ kon doen. Ook al was het zo, dat ik 

altijd wat uit te leggen had als ik op het ijs verscheen met van die klemschaatsen, die je moest 

aandraaien met een sleutel onder stevige schoenen. Pas veel later ‘scoorde’ ik echte ijshockey-

schaatsen, maar toen was de verkering al gemuteerd in een bestendig huwelijk. Mijn tweede er-

varing was het bijwonen als verslaggever van NOS Langs de Lijn van de zaalkorfbalfinale tussen 

twee Amsterdamse ploegen: Allen Weerbaar en Blauw Wit. Op het ijs. Op het ijs? Jazeker, over de 

ijsvloer was een houten vloer gelegd, waarop heel goed kon worden gekorfbald. Het was in 1979, 

ik weet nog, dat Barbara de la Chambre daar het winnende doelpunt maakte voor Blauw Wit en ik 

weet ook, dat in dat jaar ‘eeuwige’ kampioen Ons Eibernest al op z’n retour was.

Joan Haanappel met Jeanine F
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terdam ‘gekaapt’ werd). Verhalen te 

over dus over de Houtrusthallen. Maar 

eerst de sportieve hoogtepunten:

Nog steeds rechtsaf

“Op de HOKIJ ben ik zo ongeveer 

opgegroeid. Van m’n 5e tot m’n 19e 

jaar bracht ik daar een belangrijk deel 

van mijn leven door, daarna ben ik 

de wijde wereld ingetrokken”, aldus 

Joan Haanappel vanuit haar huidige 

domicilie in Brussel. “Daar kreeg ik 

alle gelegenheid om het kunstrijden te 

leren naast mijn schoolopleiding. Naar 

de agere s h  fietste ik an de n-

delstraat, waar ik woonde met mijn 

ouders, naar de Bentinckstraat en later 

naar de Johanna Westermanschool in 

Sweelinckstraat. Dat betekende soms 

wel om 6 uur ‘s morgens al op het ijs 

staan. Nog steeds heb ik de neiging 

om als ik in Den Haag ben en over de 

Houtrustbrug rijd, rechtsaf te slaan 

richting Houtrust.”

“Het was een keihard begin van mijn 

schaatscarrière en waar anderen bij-

voorbeeld soms wel in Engeland kon-

den trainen, moest ik het in Nederland 

op de HOKIJ, toen de enige kunstrij-

baan, doen. Ik kon alleen in de vakan-

ties af en toe naar Engeland. Maar ik 

behaalde er wel mijn eerste Neder-

landse kampioenschap en er zouden er 

nog drie op de HOKIJ volgen. Want 

Europese en wereldkampioenschap-

pen vonden elders in de wereld plaats. 

Tja, en toen kwam Sjoukje Dijkstra, 

die met mij opgroeide en meetrainde 

vanaf het 10e of 11e jaar, we werden 

ook elkaars concurrenten. En goede 

vriendinnen overigens. In 1959 ging 

zij mij voor het eerst voorbij bij de 

Europese kampioenschappen, waar 

ik niet zo goed reed en ik derde en 

zij tweede werd. Maar ik trok op m’n 

19e jaar de wijde wereld in en werd 

aangenomen bij de Wiener IJsrevue. 

Overigens trad ik later met de Wiener 

IJsrevue ook nog eens in de HOKIJ 

op waarmee ik de eerste professionele 

sportvrouw van Nederland werd. 

Daarna werden het de VS, waar ik met 

veel plezier werkte”, vult Joan aan.

En over haar concurrente: “Het was 

best een teleurstelling toen Sjoukje 

mij bij het Europees kampioenschap 

in 1959 in Davos voorbijging. Ik denk 

nog steeds, dat de school (waar ik 

overigens achteraf dankbaar voor ben, 

dat ik die afgemaakt heb tot en met 

de MMS) daar debet aan was, Sjoukje 

kon bijvoorbeeld in Engeland les krij-

gen en tussendoor ook wel studeren.”

En over de combinatie HOKIJ en 

school vertelt Joan nog: “Het gaf ook 

best jaloezie, hoor, dat kunstrijden 

van mij. Dan werd er al gauw gezegd: 

ach ja, zij denkt dat ze zo goed is en 

dus overal goed in is. In dat opzicht 

krijg je zowel voor- als tegenstanders 

om je heen. Zelfs journalisten hadden 

er weleens moeite mee. Als zes- of 

zevenjarig meisje mocht ik een keer 

mijn kunsten vertonen in de pauze van 

een wedstrijd van HIJS HOKIJ. Daar 

stond een verslagje van in het Bin-

nenhof. De betrokken journalist vond 

het wel nodig om te melden, dat de 

speaker van de ijshockeywedstrijd de 

toelichting gaf, dat ik waarschijnlijk 

Johanna en natuurlijk geen Joan zou 

heten, die naam zou wel uit publi-

citaire overwegingen gekozen zijn. 

Maar overigens was de relatie met de 

journalistiek altijd prima, hoor.”

Op dit moment is Joan druk bezig met 

haar Stichting Kunstrijden Nederland 

(SKN) die probeert het echte toptalent 

te coachen en te begeleiden. Het gaat 

om een talentvolle groep van 14- tot 

21-jarigen, waarvoor zij ‘gisteren nog 

in Zoetermeer was’ (en niet rechtsaf 

sloeg bij de Houtrustbrug...) en waar-

voor de stichting onder meer vier keer 

per jaar zevendaagse trainingskampen 

in de Uithof in Den Haag organiseert 

met Amerikaanse toptrainers.

En hoewel het buiten kader van ‘onze’ 

De Oud-Hagenaar valt, onderstreept 

Joan graag de bijzondere positie van 

het kunstrijden. In relatie tot bijvoor-

beeld het langebaan schaatsen. “Dat 

veel meer de aandacht krijgt, terwijl 

kunstrijden nog altijd het onderge-

schoven kindje is bij de KNSB. En 

dan te bedenken, dat wereldwijd 

kunstrijden veel belangrijker én tevens 

de meest bekeken olympische win-

tersport is, die de ISU veel, héél veel 

geld oplevert, vooral uit tv-rechten. 

De KNSB wordt nota bene mede door 

die ge den mede gefinan ierd  
maar voor kunstrijden is helaas geen 

belangrijke plaats ingeruimd.”

Ik voel, dat we over dit onderwerp 

nog uren zouden kunnen doorpraten 

én schrijven, maar helaas leent de 

‘core business’ van De Oud-Hagenaar 

(nostalgie) zich daar niet voor. Joan 

wil nog wel graag afsluiten met de 

opmerkingen, dat de SKN een echte 

Haagse stichting is, dat zij nu eenmaal 

‘geboren en getogen’ Haagse is en dat 

ze dus ook in Den Haag begraven wil 

worden. Als Hagenaar of Hagenees? 

Vanwege de afkomst uit de Vondel-

straat als Hagenaar, denk ik zo.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnmail.nl

De Houtrusthallen: plek voor topsport, muziek, cultuur én demonstraties (deel 1)

eanine Ferrir en Sjoukje Dijkstra
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 Aixam Minauto. Neem met minder geen genoegen.

NIEUW VOOR IEDEREEN.

Met de komst van onze jongste telg,
ligt nieuw binnen handbereik.

Aixam Minauto Range

Met de Aixam Minauto heb je een nieuwe brommobiel voor een prijs die 

nét iets hoger ligt dan die van een gebruikte. Vanaf € 9.489,- inclusief alle 

voordelen, waaronder de nieuwste stille en krachtige Kubota Euro 4 - motor. 

Neem ‘m gerust mee voor een proefrit!

JA! Stuur mij de uitgebreide AIXAM brochure.

De heer / mevrouw: 

Adres:  Postcode:  Woonplaats: 

Telefoonnummer:  E-mail: 

  Neem contact met mij op voor een gratis proefrit (evt. bij u thuis) of bel gratis 0800 - 249 26 28

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar: AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

www.aixam.nl



Uit het Leidsch Dagblad van 13 sep-

tember 2003: “Ze was beeldschoon, 

slim en sportief. Ze kon schieten, 

saboteren en spioneren. Als een 

Leidse Hannie Schaft stortte ze zich 

in het verzet, werd gepakt en ter dood 

veroordeeld. Maar dan neemt haar 

leven een bizarre wending. Ze stelt 

haar kwaliteiten te beschikking aan de 

Sicherheitsdienst.”

Geheime agenten

In het voorjaar 1943 werd de oude 

buitenplaats van Jacob Cats in het park 

Zorgvliet in Den Haag in beslag ge-

nomen. Een bordje werd aan de deur 

gespijkerd waarop stond: ‘Stelle der 

Kriminal Anteilung des Sicherheits-

dienstes’. Achter deze nietszeggende 

naam ging een internationaal centrum 

schuil tot het opleiden van saboteurs, 

geheime agenten en bedrijfsspionnen. 

De ‘leerlingen’ ontvingen onderricht 

in het aanbrengen van springstof-

fen, het opblazen van bruggen, het 

gebruik van radiozenders met geheime 

codes en het tot stand brengen van 

verbindingen met de ondergrondse 

beweging. Ze leerden er zelfs hoe men 

illegale organisaties moest oprichten. 

Ze moesten manifesten schrijven en 

kranten en ze zelfs stencilen. Een spe-

ciale afdeling tot het vervaardigen van 

valse bankbiljetten ontbrak niet.

Op het opleidingscentrum waren twee 

types agenten aanwezig: overtuigde 

nazi’s die als penetratie-agent werden 

opgeleid binnen de landen en orga-

nisaties van hun oorsprong en die 

‘gedraaide’ agenten die speciaal uit de 

SD-gevangenissen waren geselecteerd.

Tot het eerste voorbeeld behoorde 

Maria (Mies) Johanna Jacqueline Sas-

sen (Raamsdonk 01-12-1912, Quito 

1997), overtuigd nationaal-socialiste 

in hart en nieren. Al voor de oorlog 

was ze lid van de Deutsch Vlämische 

Arbeitsgemeinschaft (DeVlag) van 

Jef van der Wiele. In Geertruidenberg, 

later Breda, stond haar gehele familie, 

onder wie haar bekende broer Wim 

Sassen, bekend als zeer pro-Duits.

Obersturmführer

In mei 1940 was Maria Sassen nauw 

betrokken bij de bevrijding van 

prominente Vlaamse activisten die 

in de zogenoemde spooktreinen naar 

Frankrijk waren afgevoerd in verband 

met de Duitse inval. Deze pro-Duitse 

Vlaamse activisten werden beschouwd 

als leden van de Vijfde Colonne 

en werden preventief vastgezet in 

verband met hun mogelijke betrok-

kenheid in spionagepraktijken voor 

de vijand. Na de Duitse overwin-

ning werd Maria Sassen als heldin 

gehuldigd tijdens het welkomstfeest 

van de gerepatrieerde Vlaamse activis-

ten in Antwerpen. Daar ontmoette 

ze de SD’er Obersturmführer Otto 

Desselman. Sindsdien begon ze 

met de SD samen te werken. In ruil 

voor informatie over zwarthandel en 

corruptie binnen de Duitse instanties 

kreeg ze reisvergunningen waarmee 

ze in Nederland, België en Frankrijk 

g ede aken k n d en r de firma 
Sassen.

Daar bleef het niet bij. Tussen 1941-

1942 volgde Maria diverse cursussen 

(Um das Neue Europa) die betrekking 

hadden op een spoedige integratie van 

de bezette gebieden in het Duitse rijk. 

Het waren politieke en propagandisti-

sche cursussen die door het Reichssi-

cherheitshauptamt (de Duitse geheime 

dienst) werden aangeboden.

In de zomer van 1943 leerde Maria in 

Den Haag SD-chef Friedrich Knolle 

kennen. Maria was inmiddels al een 

bekende RSHA-agente die politieke 

inlichtingen won over personen en 

hierover aan de SD-instanties in 

België en Nederland rapporteerde, 

waaronder Knolle. Knolle stond aan 

het hoofd van de afdeling VI, dat 

belast was met spionage in Frankrijk, 

België en Nederland.

Funkerin

Met het oog op een te verwachten 

geallieerde landing op het West-

Europese continent werden meer 

speciaal getrainde agenten gezocht 

die deel uit zouden maken van een 

ondergronds netwerk. Maria bood zich 

aan als rekruut voor de pas opgerichte 

agentenschool Sorghvliet (A-schule-

West), codenaam Seehof in Scheve-

ningen. Maria zou deel uitmaken van 

Informations-Netz, een organisatie 

van marconisten die in geval van een 

geallieerde invasie in bezet gebied 

zou achterblijven en berichten aan de 

Duitse militaire inlichtingendienst zou 

doorspelen. Maria werd opgeleid tot 

Funkerin. Lang duurde haar opleiding 

niet. Haar dekmanteloperaties waren 

van groot belang. Tegen Dolle Dins-

dag vertrok ze met haar moeder en zus 

naar Hildesheim Duitsland, vandaar 

uit zette ze zich in voor de evacuatie 

van collaborateurs naar Luneber-

gerheide (Duitsland). Na de oorlog 

ontsnapte ze via Italië naar Ecuador.

Het tweede voorbeeld is Helene 

Louise ten Cate Brouwer uit Alphen 

aan de Rijn (27-10-1914, 02-12-1986). 

Een voormalig verzetslid uit Leiden 

die betrapt werd met tekeningen van 

het militair vliegveld Valkenburg. 

Ze werd door de Duitsers ter dood 

veroordeeld. In de gevangenis schreef 

ze aan de SD een brief waarin ze haar 

spijt betuigde en haar diensten wilde 

aanbieden aan de SD.

Inderdaad kreeg ze een tweede kans 

aangeboden als spionne. Helene werd 

waarschijnlijk gerekruteerd door ene 

Kurt Lahr, beter bekend als Johnny 

van Ligten. De SD-man die haar in 

september 1941 ook arresteerde. Hij 

was een ervaren spion die agenten 

rekruteerde via dagbladen en spijtop-

tanten in de gevangenis overhaalde om 

de Duitse zaak te gaan dienen. Helene 

was er één van.

In augustus 1943 werd Helene toege-

laten tot de opleiding voor spionnen en 

sabotage agenten Sorghvliet. Ze kreeg 

les in schieten, paardrijden, seinen, sa-

botage plegen. De commandant van de 

opleiding was een bekende uit Alphen 

aan de Rijn, J.J.B. (Hans) Sprey.

Helene Louise behoorde tot de eerste 

lichting van Seehof. Jan Jacob Willem 

Verkerk: “De school was nog in haar 

beginstadium en men had daar iemand 

nodig als Betreuer (manager) dus 

iemand die voor de organisatie alles 

moest regelen. Aan de school moesten 

ondermeer schietbanen, hindernis-

banen, een rijbaan, enz., aangelegd 

en gemaakt worden. Ik heb op deze 

school toen allerlei mensen leren 

kennen, zowel leraren en leerlingen 

als personeel en gevangenen. Deze 

laatsten moesten namelijk een en 

andere helpen opbouwen. In het begin 

waren er nog geen leraren en slechts 

een zeven tot achttal leerlingen. Er 

werd toen nog geen les gegeven. Tot 

de leerlingen behoorden Mevrouw ten 

Cate Brouwer (deknaam de Bruin), 

Hulsman, Schutz, Alexander Strijkers 

en Hendriks (Maria Sassen).”

Rome

In 1943 werd Helene overgeplaatst 

naar Rome. Ze zou daar als secre-

taresse bij het SD-kantoor te werk 

gaan. Na de geallieerde invasie op 

het Italiaanse schiereiland, zou ze de 

dekmantel als gouvernante aannemen 

en als Funkerin vanuit bevrijd gebied 

berichten aan de Duitse militaire 

inlichtingendienst doorseinen. Bij 

de geallieerde bevrijding van Rome 

bood Helene haar diensten aan de 

Britse autoriteiten. Ze zou voor hen 

de Duitse inlichtingendienst misleiden 

door foutieve inlichtingen door te 

spelen. Helene bleek echter een onbe-

trouwbare aanwinst te zijn en werd tot 

het einde van de oorlog in Holloway 

prison, in Londen vastgehouden. Daar 

kreeg ze een relatie met de bekende 

spionnenjager Oreste Pinto. Dezelfde 

Pinto die ook met V-frau Betje Wery 

uit de zaak Andries Riphagen het bed 

had gedeeld.

Helene werd nooit veroordeeld we-

gens gebrek aan bewijs. Maria Sassen 

werd bij verstek veroordeeld.

Jame Botman

jamebotman@gmail.com

Sorghvliet in de Tweede Wereldoorlog
Helene Louise te Cate Brouwer (27 oktober 1914), en Maria Johanna Jacqueline (Mies) Sassen (01-

12-1912) genoten beiden hun opleiding op spionennopleidingscentrum Sorghvliet in Scheveningen. 

De een verleidde haar slachtoffers de ander misleidde haar tegenstanders met mooie woorden. Bei-

den waren vervuld van het nazi-apparaat, de glorie, de macht die het uitstraalde en de heerschappij 

onder één leider in de Nieuwe Orde.
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Voor Alfons, midden Maria en Wim Sassen

Helene in 1944 Zorgvliet



eentje beslissen over de ‘dreigbrief’ 

omtrent het inleveren van de radio. 

Waarbij de aanwezigheid van mij en 

mijn twee broertjes van allen nog geen 

zes jaar beslist een rol gespeeld heeft.

    Vaag kan ik me dus herinneren dat wij 

een radio gingen inleveren in de gym-

zaal van de Roomse meisjesschool aan 

de Burgemeester Hovylaan. De radio 

speelde toen in mijn leven geen enkele 

rol, zodat ik geen idee heb wanneer 

de distributieluidspreker een plaats 

vond in onze woonkamer. Ik realiseer 

me dat nog geen tien procent van de 

lezers in dit land een idee heeft wat er 

met radiodistributie bedoeld wordt of 

werd...

    Het zou bijvoorbeeld heel goed 

kunnen zijn dat die luidspreker min 

of meer gelijktijdig geïnstalleerd is. 

Want enerzijds wilden de bezetters dus 

oorlogsinformatie vanuit Engeland 

onmogelijk maken, maar anderzijds 

vonden ze hun eigen nazi-propaganda 

belangrijk genoeg; en zal Max 

Blokzijl, de NSB-propagandist, niet 

voor de kat z’n viool in een microfoon 

hebben willen praten. Niemand werd 

immers geacht een radiotoestel te 

bezitten...

    Pas later ging die luidspreker, met 

maar vier mogelijkheden - ik dacht 

een knop voor Nederland I, II en III en 

Radio Luxemburg (Nederlands) - ook 

voor mij bij het ouder worden een rol 

spelen. Alleen de bejaarden herinneren 

zich die fameuze Bonte Dinsdag-

avond trein nog met Kris, Kras en 

Kruimeltje. En een cabaret gezelschap 

o.l.v. een tandarts uit Den Haag (Chiel 

de Boer?).

    En wie kent nog de beschaafde stem 

van Ida de Leeuw-van Rees, en haar 

in die tijd onmisbare rubriek ‘Met 

naald en draad’; tegenwoordig worden 

sokken weg gegooid, en het keren 

van de kraag van overhemden is een 

aardige vraag voor een tv-quiz. Op 

zondag moesten wij kinderen stil zijn 

als de grootste politieke autoriteit van 

de Koude Oorlog, mr. G.B.J. Hilter-

mann de toestand in de wereld ging 

bespreken.

    Later werd die luidspreker ook voor 

mij een favoriet... Op zaterdagmid-

dag kwam de muziek aan de beurt, 

ik dacht op Radio Luxemburg. Dan 

luisterde ik naar de heel donkerbruine 

stem en het Amerikaanse accent van 

Pete Felleman die mij liet genieten 

van het populaire Amerikaanse genre. 

Of de Dixieland-jazz van Chris Barber 

 de ski  e mu iek an L nnie 
Donegan.

    En natuurlijk niet te vergeten de 

Hawaï-muziek van de Kilima Hawai-

ians of de Mena Moeria Minstrels. 

Intussen was voetbal mijn hobby 

geworden, en wachtte ik met ongeduld 

tot de zondagmiddag maaltijd achter 

de rug was en ik einde i k  de fi ets 
naar Madestein mocht ‘scheuren’ voor 

een thuiswedstrijd van mijn club De 

Postduiven. Waarna ik met dezelfde 

haast naar huis terug vloog om, met 

die luidspreker op mijn knieën van-

wege de gezinsconversatie, te kunnen 

horen of ADO en HBS in de hoogste 

nationale voetbalklasse succes hadden 

geboekt. Want na het geleuter van Bob 

Spaak kwam daar de stem van Frits 

van Tuurenhout de verzamelde uitsla-

gen uit het hele land citeren. Vooral 

zijn ‘nul-nul’ uitslag is stemtechnisch  

historisch geworden, en heeft hem 

zelfs overleefd. 

   De stijgende welvaart en het daardoor 

toenemend aantal radio’s, meerdere 

per adres zelfs, heeft de radiodis-

tributie de genadeslag gegeven; en 

veroorzaakt dat tegenwoordig nog 

maar weinigen weten wat daarmee 

bedoeld wordt. 

   J.W. v.d. Heijden

heijden5@caiway.nl  

 Radiodistributie
 Toen mijn vrouw schreef over Radio 

Oranje waar haar vader naar luisterde, 

ging bij mij een geheugenlaatje open. 

Hun huis van drie etages was groot 

genoeg om een radio te verstoppen, 

maar het huurhuis van mijn ouders, de 

eerder in De Oud-Hagenaar beschre-

ven Van der Gaagstraat, telde maar één 

verdieping. Daar was een verstopte 

radio zo gevonden!

    Bovendien was mijn pa als werkeloze 

voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland 

gestuurd, en moest mijn ma in haar 

 Met een koffer over straat lopen is niet bijzonder, ook tijdens de oorlog niet. Het wordt een ander 
verhaal als in de koffer een illegale radiozender verborgen zit. Veel verzetsmensen wagen hun 

leven door contact te onderhouden met het vrije Engeland via een B2-zender.   
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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 is verlengd tot 15 februari 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

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u hem al 

bezocht, geliked 

en gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker 

nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest 

dat ons leven er door veranderd is. De 

Oud-Hagenaar is ook heel actief op social 

media, een mooi platform om uw herinne-

ringen van vroeger te delen. PLATINAWEG 25 • 2544 EZ DEN HAAG • 070 345 94 34

www.oddfellows-denhaag.nl

Behoe�e aan
bezinning? 
Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van onze 

groep mannen is er ruimte voor bezinning, 

levensbeschouwing en muziek in een 

bijzondere omgeving. Vriendschap als basis.

VRIENDSCHAP  LIEFDE  WAARHEID 
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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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  Dat zoetwateropenluchtbad heb ik 

in mijn lagere schooljaren en daarna 

meermalen bezocht. Ik had toen zelfs 

een abonnement aan een touwtje om 

mijn nek. Het was een heel eind lopen 

van mijn huis naar dit openluchtbad. 

Ik kwam vaak weer net zo bezweet 

terug als ik gegaan was. Het was er 

nogal primitief. Geen badhokjes, maar 

houten loodsen met lange banken, 

waarboven de kleerhaken. Dus zonder 

enige privacy. En bijna geen toezicht. 

Maar toen had ik al het zwemdiplama 

A gehaald in het Sportfondsenbad in 

Delft. Mijn zesde klas reisde eens per 

week met de tram van de Broeksloot-

kade naar de Gist- en Spiritusfabriek 

te Delft. Meteen na het uitstappen 

roken we de penetrante gistlucht. Dan 

nog een eind lopen naar een buiten-

wijk, waar het zwemgebouw stond. 

Het rook er sterk naar chloor. Over 

het ondiepe bad gedeelte waren kabels 

gespannen, waaraan naast elkaar 

hengels hingen met een leren band er-

aan half in het water. Hangende in die 

lussen kregen we de zweminstructies: 

arm- en beenoefeningen. Heel saai en 

langdurig. Als we dat na weken onder 

de knietjes hadden, gingen de kabels 

weg en begon het leren van het echte 

zwemmen. Nu werd het pas leuk! 

Maar het springen van de hoge duik-

plank vond ik doodeng. Ik heb eens 

gezien, dat een bangerik een duwtje 

van de badmeester kreeg. Dat zorgde 

ervoor, dat mij dat niet gebeurde en 

sprong ik dan maar gauw met mijn 

neus en ogen dicht geknepen in het o 

zo diepe water...

    Mijn badpakje bestond uit een rood 

broekje met pijpjes met eraan vast 

een geel gebreid hemdje. Ik schaam 

me n g a s ik eraan denk  nfi n  
het schoolzwemmen nam een halve 

schooldag in beslag, hetgeen we niet 

betreurden.

    Het B-diploma was een onderdeel van 

de gymlessen op de Kweekschool. 

Ik was verplicht dat te halen, alleen 

niet onder schooltijd. Dus nam ik na 

schooltijd zwemlessen in Badinrich-

ting ‘Mauritskade’ en behaalde daar 

het Diploma Geoefend Zwemmer toen 

ik 17 jaar was.

    In mijn militaire diensttijd werd er 

voor de niet zwemmers gelegen-

heid voor het behalen van het eerste 

diploma gegeven. Ik wist dat er onder 

mijn kornuiten water vrezende kerels 

waren. Die waren allang blij als ze 

niet mee hoefden naar het zwembad. 

Dan ging ik onder hun naam maar al te 

graag mee. Want het aantal zwem-

mers moest altijd kloppen. Dat ging 

een poosje goed, tot ik door de mand 

viel: voor een beginner zwom ik veel 

te goed! Een oplettende badmeester 

merkte dat en uit was het met mijn 

zwempret! Er werd voortaan beter 

gecontroleerd. Jammer.

    Mijn laatste zwembadervaringen deed 

ik op in het Wassenaarse Sport-

fondsenbad. Met mijn klas van de 

ie iets h  aan de uurtweg fi etste 
ik eens per week naar het nu geheten 

Sterrebad aan de Zanderijlaan. Maar 

na enkele valpartijen onderweg moch-

ten we met de bus. Soms zwom ik ook 

mee, om de zwemkunst niet te verle-

ren. Zo lang de kinderen les kregen, 

zwom ik in het rustige deel van het 

bad mijn rondjes. Maar na het signaal 

Vrij Zwemmen, was het met mijn rust 

gedaan en werd ik door mijn boefjes 

overrompeld. Ze trokken aan mijn 

ledematen, probeerden me kopje onder 

te duwen en meer van deze spelletjes 

onder veel gelach en gekrijs. Allemaal 

speels en goed bedoeld, maar voor mij 

toch een beetje te veel van het goede. 

Ik kon mijn hoofd ternauwernood 

boven water houden. Ik was blij als ik 

mij uit het gewoel kon redden en me 

kon aankleden voor het eindsignaal. 

Want er was wel hulp nodig, als de 

kinderen uit het chloorwater kwamen. 

Gelukkig waren er altijd helpende 

moederhanden aanwezig. Als ik niet 

mee zwom, had ik met die moeders 

aardige conversaties achter de glazen 

wand, waardoor we naar de verrichtin-

gen van de kinderen keken, onder het 

genot van een bakkie troost. Als het 

diploma zwemmen was, kwamen er 

veel ouders mee om hun pupil aan te 

moedigen. Dat gaf een enorm lawaai 

in het badgebouw. Als ik daar aan 

denk, krijg ik alsnog weer pijn aan 

mijn oren!

    Ik vraag me af, of het schoolzwem-

men nog op het rooster staat. Evenals 

de verkeerslessen. Maar daarover een 

andere keer.

     Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl  

 Zwembadpret   
  Iedere Nederlander moet kunnen zwemmen. Noodzakelijk in ons waterrijke landje. Jong geleerd is 

oud gedaan. Zo werd er in mijn jonge jaren over gedacht. De overheid stimuleerde het zo genoemde 

schoolzwemmen. Maar in het Rijswijk van mijn jeugd was er nog geen overdekt zwembad. Wel een 

openluchtbad in De Put, dat een deel was van het meer achter het landgoed Te Werve aan de Van 

Vredenburgweg en dat ontstaan was door de uitgravingen voor de aanleg van de spoorlijn Den 

Haag- Delft. Dat was alleen in de zomer open. 

  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 

 fi etst hten ntm et  

  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 

an e ergen i n re  e ties ast egt  markante m menten in en r nd 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   

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.

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).
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 Vaste kortingen in onze voordeelwinkel

 Blijmakers voor hulp, samen wandelen, 

begeleiding bij bezoek aan arts of 

specialist een leuk gesprek of een 

boodschapje doen.

 Raad & Daad. 

Schuldbemiddeling.  

Hulp bij administratie.

 Gratis deelnemen aan 

het  Depositofonds van 

DE VOLHARDING  met  

€ 250,00 uitvaartkorting!

 Gratis vier maal 

per jaar ons 

VOLHARDING  

Magazine.

 Gratis toegang tot 

onze jaarlijkse Dag van 

De Volharding.

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

GRATIS  lid worden van 
DE VOLHARDING 

heeft veel voordelen

Coöperatie de Volharding  |  Roggeveenstraat 116  |  2518 TT Den Haag 
T. 070 221 05 81  |  E. info@devolharing.nl  |  I. www.devolharding.nl

MEER WETEN? 
BEL 070 221 05 81

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:

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

‘ Nooit gedacht dat 

een afscheid zo veel 

persoonlijker kon zijn’

Toen we het programma voor de uitvaart van 

mijn moeder moesten bedenken, kwamen 

we zelf  niet verder dan wat korte toespraken 

en koffie met cake. De mensen van Yarden in 

de regio Den Haag hebben ons echter enorm 

geholpen om er een afscheid van te maken dat 

veel beter bij haar paste. Dat verdiende ze ook.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.

yarden.nl

T 070 325 7955

A
D

.1
3
0
.N

O
V
1
7

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Leyweg 1150, Den Haag  T: 070 - 321 14 00

WONINGINRICHTING•ZONWERINGWWW.FREDVANRIJN.NL

Behang(werk)•Vloerbedekking•Laminaat•BinnenZonwering•BuitenZonwering

Samen ruim 
123 jaar ervaring

en een begrip 
in de regio

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES OP 

MAAT

 

Meld je aan op teamkwf.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoon-
kosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Geef nierpatiënten 
hun leven terug.
Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere fi nanciële 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 jaar geleden is

echtgenote overleden 

 Vier jaar geleden is echtgenote over-

leden. Daarna bericht ontvangen van 

Belastingdienst, dat geen erfbelasting 

verschuldigd was. Daarna zelf intern 

boedelbeschrijving en boedelverdeling 

opgesteld voor onze twee kinderen en 

voor mij. Daarbij bleek - na aftrek van 

vrijstellingen - eveneens geen erfbe-

lasting verschuldigd te zijn. Komen 

de (niet uitbetaalde erfdelen van de 

kinderen) alsnog ten laste van mijn 

nalatenschap bij mijn overlijden? 

  We hebben nog even voor u opge-

zocht hoeveel de vrijstelling was in 

het erfrecht voor (eigen) kinderen 

in 2014 (aannemende dat uw vrouw 

toen is overleden): €19.886 (in 2018: 

€20.371). Dus als per kind boven 

dat gezamenlijk vermogen (elk de 

helft?) bedrag was uitgekomen had 

u (of uw kind) erfbelasting moeten 

betalen. Als u al de bedragen aan uw 

kinderen hebt uitbetaald (minder dus 

dan €19.886) dan moeten zij dat bij 

uw overlijden aantonen als zij erf-

belasting alsnog moeten betalen. Is 

het minder dan verloopt het soepel. 

Komt u er niet uit dan valt het altijd 

aan te bevelen een notaris hiernaar te 

vragen of op internet te kijken bij de 

Belastingdienst.

       Hartprobleem moeder;

vader in verpleeghuis 

 Mijn moeder is 86 jaar, goed bij de tijd 

en woont op zichzelf. Mijn vader woont 

sinds een paar jaar in een verpleeg-

huis en is 91 jaar. Mijn moeder heeft 

de laatste tijd een paar keer in het 

ziekenhuis gelegen voor haar hart. 

Wat gebeurt er als mijn moeder eerder 

overlijdt dan mijn vader? Wordt dan 

een van de kinderen waarnemer voor 

onze vader? Of gaat dan het verpleeg-

huis alles regelen voor mijn vader? 

Wat is de regelgeving daarin? 

  Meestal nemen de kinderen dan de 

taken van hun moeder wat betreft 

uw vader over. Als hij helemaal 

wilsonbekwaam is, dan moet hij 

onder bewind of curatele worden 

gesteld (met een uitspraak van de 

rechtbank; de kosten daarvan vallen 

overigens wel mee). Daarvoor kan 

ook een vertegenwoordiger van het 

verpleeghuis worden aangesteld.

      Consumentenzaken

      

 Collectief Onrecht

betrouwbaar? 

 Ik kwam op internet tegen een site die 

zich nogal profileert. Hoe weet ik of 

deze betrouwbaar is? Ik heb namelijk 

een vervelende kwestie over een leve-

rancier van meubels? 

  De stichting Meldpunt Collectief 

Onrecht in Heerhugowaard, waar-

achter handige advocaten of bemid-

delaars schuilgaan, stelt de zaak erg 

‘klantjes wervend’ voor. Voordat u 

ermee in zee gaat, moet u oppas-

sen of uw kwestie het wel waard is 

aan deze instelling voor te leggen. 

Zij stelt wervend dat zij zich hard 

maakt voor iedereen - particulier of 

zakelijk - die benadeeld is door het 

handelen van een (groot) bedrijf, 

multinational of (semi-)overheid. 

MCO: ,,Wij garanderen een gedegen 

en inhoudelijk onderzoek en een 

persoonlijk antwoord wanneer u 

dat wenst.’’ En verder: ,,Wanneer 

wij aanleiding en mogelijkheid zien 

om een (collectief) juridisch gevolg 

aan uw klacht te geven zullen wij 

u daarvan op de hoogte stellen en 

de benodigde (juridische) stappen 

ondernemen. U krijgt dan vanzelf-

sprekend de mogelijkheid al dan 

niet te participeren in de te voeren 

procedure. Wij zijn een commercieel 

bedrijf.’’

      Mooie woorden, maar pas zeer zeker 

op! Als u sterk in uw schoenen staat, 

dan wil elke advocaat in uw regio 

u wel tegen honorarium helpen. 

Bovendien kunt u misschien beter 

terecht bij de Consumentenbond met 

uw zaak.

      AOW en pensioen

      

 Uitkering AOW

in Griekenland 

 Ik heb tot 2012 voor mijn ouders 

gezorgd. Na de dood van mijn moeder 

heb ik Nederland voorgoed verlaten. 

Ik woon nu op Rhodos in Griekenland 

waar mijn zoon en kleindochter zijn 

gevestigd. Heb ik nog recht op AOW 

uit Nederland? Ik word in 2018 iets 

ouder dan 65 jaar. In 2014 ben ik 

uitgeschreven in Nederland. 

  Als we even snel een rekensom 

maken dan heeft u recht op circa 92 

procent van de AOW-uitkering in 

Nederland. In 2018 ligt de AOW-

leeftijd op 66 jaar. De AOW wordt 

ook gewoon in Griekenland uitbe-

taald. Als u ook nog een Grieks pen-

sioen krijgt, dan kunt u regelen dat u 

de AOW uit Nederland tegelijkertijd 

krijgt uitbetaald. Zodra de Griekse 

autoriteiten u benaderen over uw 

pensioen, kunt u opgeven dat u ook 

nog een pensioen in Nederland gaat 

krijgen. Er zijn namelijk internati-

onale verdragen tussen Nederland 

en Griekenland. Anders moet u zes 

maanden voordat u 66 jaar wordt 

contact opnemen met de Sociale 

Verzekeringsbank in Nederland. Het 

kan zijn dat die u ook probeert op 

te sporen. Op www.svb.nl kunt u 

hierover meer terugvinden.     

  Het gelezen hebbend vroeg ik me af of 

Rob gepensioneerd is en zo ja, of hij 

dan pensioen ontvangt van het ABP. Ik 

vermoed dat het laatste waarschijnlijk 

niet het geval zal zijn, anders is hij 

bar slecht op de hoogte van de recente 

geschiedenis van het ABP, het veruit 

grootste pensioenfonds van ons land, 

en de rol van de vakbonden daarbij.

    De narigheid met het ABP, want 

daarover gaat het in die geschiede-

nis, begint met de kabinetten van zijn 

bijna naamgenoot Lubbers. Door deze 

kabinetten werd in de jaren negentig 

van de vorige eeuw met instemming 

van de bonden van werknemers in 

totaal 15 miljard euro onttrokken 

aan het vermogen dat toekwam aan 

het ABP en dat bestemd was voor de 

pensioenvoorziening van de werkne-

mers. Ministers van Financiën waren 

achtereenvolgens Ruding (vond het 

toenmalige vermogen van het ABP ex-

cessief en dat dit best kon worden ‘af-

geroomd’; berucht om zijn uitspraak 

dat werklozen liever bij tante Truus 

 de k fi e aten dan i h in te s an
nen om een baan te vinden) en Kok 

(oud-voorzitter van de FNV; heeft 

de ‘ideologische veren’ afgeschud en 

vond dat heel ‘bevrijdend’); beiden 

inmiddels (zeer) rijke bejaarden. Wie 

precies wil weten hoe het allemaal in 

zijn werk is gegaan verwijs ik naar 

het artikel “Het ABP en het mysterie 

van de verwenen miljarden” van H. 

Kemner, oud-voorzitter van de NVOG 

(Nederlandse Vereniging van Orga-

nisaties van Gepensioneerden), die 

daar een grondig onderzoek naar heeft 

gedaan. Het is gemakkelijk te vinden 

op internet.

    Niet alleen de overheid sjoemelde in 

die jaren met de pensioengelden, dat 

gebeurde ook met de bedrijfspensioen-

fondsen op grond van loonpolitieke en 

fi s a e m tie en

    Gevolg: nu vanwege onvoldoende 

dekkingsgraad al jarenlang geen 

indexering meer van het pensioen en - 

erger nog - een keer verlaging van het 

pensioen en de kans dat dit nogmaals 

gaat gebeuren. De indexering moet 

terug, schrijft Rob. Hij kan lang 

wachten.

    Vlak voor de kerstdagen werd een 

groot aantal ABP-gepensioneerden 

opgeschrikt door een brief van de 

bestuursvoorzitter dat de Anw-com-

pensatie met vrijwel onmiddellijke 

ingang wordt afgeschaft. Het was de 

zoveelste aanslag op de rechten die 

zij door premiebetaling tijdens hun 

werkzame leven meenden te hebben 

opgebouwd. Voor velen betekent dit 

een vermindering van hun nabe-

staandenpensioen met dertig procent 

of meer. Hen werd in overweging 

gegeven om het aldus ontstane gat 

desgewenst te vullen door het sluiten 

van een overlijdensrisicoverzekering 

of een nabestaandenverzekering bij 

een verzekeringsmaatschappij. De par-

ticuliere verzekeraars dus, waar Rob 

duidelijk niet mee op heeft. Het CNV 

Overheid gaat als vakbond nog een 

stapje verder, geeft zelfs een concrete 

hint: Loyalis. Met zulke vrienden heb 

je geen vijanden meer nodig.

    Gepensioneerden van 75 jaar en ouder 

worden voor dergelijke verzekeringen 

overigens niet meer geaccepteerd. 

egri e i k  e a s ha fi ng an de 
Anw-compensatie geldt niet voor 

ongeneeslijk zieke gepensioneerden, 

als die daardoor voor 1 februari 2018 

geen overlijdensrisicoverzekering of 

een nabestaandenverzekering meer 

kunnen sluiten (!). Echter, de beoorde-

ling of men voor deze uitzondering in 

aanmerking komt, vindt pas plaats na 

overlijden.

    Over al dit fraais werd overeenstem-

ming bereikt met de Samenwerkende 

Centrales voor Overheidspersoneel. 

Het voordeel dat deze bonden hiermee 

bereikten is dat de verhoging dit jaar 

van de pensioenpremie voor de wer-

kenden 0,4 procent lager zal uitvallen 

en dat het nabestaandenpensioen 

wordt verhoogd van 50 procent naar 

70 procent. Maar die verhoging geldt 

niet voor degenen die nu gepensio-

neerd zijn. De voordelen voor de nu 

nog werkenden worden dus behaald 

over de rug van de gepensioneerden. 

‘Een pijnpunt’ noemen de bonden dat. 

Hoezo: ‘een goed werkend systeem 

gebaseerd op solidariteit’?!

    Volgens Rob wordt het Nederlandse 

pensioenstelsel beschouwd als een van 

de besten ter wereld. Ik hoor en lees 

dat wel vaker; als het inderdaad zo 

zou zijn, zegt dat m.i. vooral veel over 

hoe slecht het dan elders geregeld is.

    Nog even voor de duidelijkheid: ik 

ben heel lang lid van vakbonden 

geweest en daardoor meer dan 25 jaar 

van het FNV. Als blijk van waardering 

voor het laatste kreeg ik een zilveren 

speldje dat alleen door een micro-

scoop waarneembaar is en waarom ik 

bovendien zelf heb moeten vragen. 

Zo goed functioneerde de ledenadmi-

nistratie.

    Voor wie geïnteresseerd is in de 

geschiedenis van de Nederlandse vak-

beweging kan ik aanraden te lezen wat 

daarover staat in  Arbeidsverhoudingen 

in Nederland  van J.P. Windmuller en 

C.de Galan

   Henk Kuilder

hjgkuilder@ziggo.nl  

 Pensioenalarm   
  Het warme pleidooi voor de vakbond en met name de FNV van Rob Lubbersen in de krant van 27 

december 2017 is iets waarvan ik om meerdere redenen opkeek. Het staat in schril contrast met 

mijn eigen ervaringen en die van vele anderen met vakbonden. Nu zijn verhaal in deze krant staat, 

kan het daar niet onweerlegd blijven. 
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

   Lichamelijke conditie 

et sta en  een fi ets  at gaat 
i  een arige e eres eigen i k n g 

maar a een i  een st e rand  n dan 
met een ne egante eweging een 

een er het rame s ingeren  a etten 
en wie e end starten  igen i k   
s hri t e  u er een rd e a hter  
mi n fi ets m eten itten met de tekst  

   

  s a hts m et e er s ms we  drie  
ier keer uit  emand s hri t  s ik 

naar mi n d hter in i megen ga  
h udt mi n k ein n de w deur 
a ast r me en a s hi  me aan 
iet k men en dan haa  ik het net na 

anderha  uur ri den  aar a s ik in 
een fi e he  ge eten m et ik nderweg 

i  een restaurant st en

     Problemen met mobieltjes 

k en  s ik er eker an wi  
i n dat ik erdwaa  h e  ik a een 

de m m maar aan te etten en de 
instru ties te gen

  i n ingers i n ee  te dik r die 
k eine t ets es  die m ie t es

     Namen 

ms k m e iemand tegen en dan 
raag e e wanh ig a  waar e hem 
 haar k a  weer an kent  aar a s 

het t t een ges rek k mt  aat e dat 
natuur i k niet weten  e akt as d r 
de mand a s e e ragen  eet e 
eigen i k n g we  wie ik en

   Irritaties 

r eger aten er stree es  de 
akken me k waaraan e k n ien waar 
e het ak m est en uwen  ie 

stree es i n k a  erdwenen

  e enige uit inding in de a ge en 
kwart eeuw waar ik it wat aan he  
gehad  is het str i i e  de rinta

er akking geweest

    k kri g steeds meer m eite met 
eranderingen en de meeste daar an 

s hri  ik dire t t e aan een nieuwe 

i drage m de maats ha i  n g inge
wikke der te maken dan ie a  is

     Helemaal niks aan de hand 

emand s hri t  aar hee t u het 
er  k en  en fi ets iedere dag n g 
 ki meter  et s e ht weer  de 

h metrainer  natuur i k  ra ig dat u 
aanga  wat er a emaa  mis kan gaan  
k he  in ieder ge a  n g nergens ast 
an

  rima natuur i k  aar u het mis
s hien kunnen  dat de s hri ster haar 
eigen kwaa t es en tek rtk mingen 
niet nder gen wenst te ien  t 
k mt e hter nder a e ee ti dsgr e

en r  dat er miss hien inder
daad he emaa  niks aan de hand is

     Vergeetachtigheid 

e gaat naar de eetkamer m iets te 
d en  n die kamer ie e er gens 
a er ei andere dingen m te d en  

ie d e e dan  n er gens en 
e he emaa  ergeten wat e eigen i k 

eerst had wi en d en

  neens wist ik i  de kassa an de 
su ermarkt mi n in de niet meer  
terwi  ik die t h a  aren ri we  

dage i ks ge ruikt had  k en 

    k aat het am e en de t  er 
nge uk aak de he e na ht randen

    e rs r nke i ke tekst an  Bran-

dend Zand  an nneke r n h en 
ik ergeten  aar ik weet n g we  dat 
we het ngen met een andere tekst  

ti d k s en n it wat anders  e 
r d  ti d kaas en a ti hi d kaas

  -

k  he  a  ik weet niet h e ang 
een a wasma hine  aar aatst st nd 
ik t h ineens weer gew n a  te 
wassen met een a was rste  in een 
a wastei t e met a wasmidde  erin

    mdat a es  ingewikke d w rdt  
en ik de aatste ti d e angen d r 

een w nder i ke hang naar een ud en 
egri e i kheid

    i  het in u en an kruisw rd u
e s kan ik maar niet nth uden dat e 
i  de ms hri ing em  met ier 
etter  niet a een iris  en r s  kan 

in u en maar k mee

    k he  tegenw rdig a ti d wat ege 
a iert es i  me m ds ha
en  tite s an eken en in a en te 

n teren  mdat ik e anders  weer 
ergeten en  et enige r eem is 

nu  dat ik aak ergeet m een en i  
me te steken

    k eg mi n g ede idee n tegenw r
dig ast in een n titie ek e  aar 
kwam ik r eger n it aan t e  at 
kan twee r aken he en  r eger 
was ik we i ht n g niet wi s   r e
ger he htte ik n g niet ee  waarde 
aan wi sheid

    atuur i k ergeet ik ee  aar 
steeds meer ekrui t mi  het angst
wekkende idee  dat we k met n 

en  ng en ud  aan het ergeten 
i n waar het in het e en werke i k 
m draait  ant waar draait het in het 
e en eigen i k m  ms s hiet dat 

me e en te innen  aar dan en ik 
het k  weer ergeten

     Motoriek 

e rdenkn es an de m uwen 
an e erhemd assen a een n g in 

de kn sgaat es na uiterst rg u dig 
mikken  n s ms ukt e s dat niet 
meer  an d e e er maar een est 

erheen aan en h t dat niemand 
iet dat e man hetten er i  wa
eren

   Zelfvertrouwen 

i n n ekerheid neemt t e   
eg ik ti dens het i arten aan mi n 

medes e ers a een n g maar uit h e 
het m et a s ik rsta  n niet meer 
a s ik htersta

   Vroeger en nu 

ie euthanasie akket es an te
genw rdig  n die uden niets met 
de t enemende ergri ing te maken 
he en  a  k m n u  aak dat de kat 
wi s  e wi en ns ud es gew n 
wegwerken  mdat e inden dat er 

ee  te ee  an i n

  egentig r ent an wat er tegen
w rdig in de maats ha i  ge eurt  is 
dat de ene mens de andere i n  haar 
wi  wenst  te eggen  e erige 
tien r ent n emen e n g steeds het 

e e en

    en seni ren i s e  at is tegen
w rdig een gew n kinderi s e  aar 

dan nder ara uut e

    et is tegenw rdig maar niks  
r eger  had e tenminste n g tienta

en aren ang het e de st edri  de 
 et sttarie  st nd n g gew n  

er i hte i k en r iedereen egri
e i k  iedere st ege s  r eger  

was e rg er ekering n g sim e  
gew n ieken nds  arti u ier  

iks geen eigen i drages  nussen 
 eigen risi  r eger  kreeg iedere 

student gew n een studie i drage  
ratis  egenw rdig m et ie an 
n arm ed e k n g enen en weer 

terug eta en  r eger  was het er
s hi  tussen man en r uw tenminste 
n g euk

    egenw rdig d en de mensen  
ers hrikke i k ee  m eite m i h 

m eite te es aren  dat e i h meer 
m eite uden es aren a s e a  die 
m eite niet uden d en

    tuur r een e entuee  dee  drie an 
de e serie uw eigen  herken are u
derd mskwa en naar  julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email  

 De dagelijkse werkelijkheid
van het ouder worden (2)
  De eerste aflevering met concrete voorbeelden over de achteruitgang van de lichamelijke en geestelijke gezondheid leverden een keur 

aan kleine pijntjes, vergeetachtigheid en irritaties op. Vandaag dus deel twee. De bijdragen van de lezers blijven uiteraard anoniem. 

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.
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Giugiaro van de ontwerpstudio Ber-

tone. En ja, dan krijg je natuurlijk 

iets moois. Een lijnenspel dat erg 

leek op de Fiat 850 Coupé. Ik kon er 

vaak en met genoegen naar kijken, 

want schuin boven ons op de Carel 

Reinierszkade in Den Haag woonde 

de familie Van Sonderen die er zo één 

hadden in het donkergroen. Hij stond 

dus vaak voor de deur.

Ik kan mij nog herinneren dat dochter 

Loekie met de Coupé op stap wilde, 

maar dat hij niet wilde starten. Ik 

legde haar vader en broer uit hoe je 

hem moest aanduwen en nam zelf 

plaats achter het stuur. Gang maken 

in zijn twee, contact aan en koppeling 

op laten komen, maar helaas ook dat 

mocht niet helpen. Irritant natuurlijk, 

maar dat terzijde. Trouwens, als ik 

aan de familie Van Sonderen denk, 

dan denk ik ook weer aan die heerlij-

ke Indische maaltijden die zij haalden 

bij Toko Tante Truus en Paatje op het 

Stuyvesantplein. Regelmatig mocht 

ik daar dan mee-eten, maar ook dat 

terzijde.

Zoals gezegd: een fraai en elegant 

coupé-model. Veel chroomaccenten 

en luxe afgewerkt. In tegenstelling 

tot het broertje, de Simca 100, die er 

meer uitzag als een doosje, was de 

1200S Coupé een zeer gestroomlijnd 

model. Grote raamoppervlakken, 

sportieve neus met twee verstralers in 

de grille en zwarte ventilatieroosters 

op de motorkap, waaronder echter 

geen motor lag, want die lag achterin. 

Een 4 cilinder 1204cc met 80 pk op 

de achterwielen. Hoewel er in die 

tijd nog niet echt gebruik gemaakt 

werd van lichtmetalen velgen, zagen 

de wielen van deze Coupé er toch 

sportief uit door de apart gevormde 

wieldoppen. De instap was door de 

brede portieren royaal. Naar achteren 

was het zoals gebruikelijk bij Coupé’s 

wat lastiger, maar eigenlijk was het 

bankje daar ook niet echt geschikt 

voor volwassenen, maar prima voor 

kleine kinderen of wat bagage. Het 

interieur was mijn grootste probleem. 

Het sportstuur was in een te lichte 

houtkleur en het dashboard had drie 

mooie klokken, maar de houten 

afwerking was een beetje goedkoop 

plakplastic en dat gold ook voor de 

tuimelschakelaars. De kuipstoelen 

zagen er overigens prima uit, alleen 

was de rugleuning niet verstelbaar, 

maar dat was normaal voor die tijd. 

Op zich zat je lekker achter het laag 

staande stuurtje. Rijden met deze 

Coupé was ook een genoegen. Deze 

Simca was erg wendbaar, snel en 

stabiel. Schakelen deed hij heel soe-

pel en dat was maar goed ook, want 

als je lekker sportief wilde rijden, 

m est e hem ink  t eren h uden 
en frequent schakelen, wat het rijden 

alleen maar leuker maakte. Tjonge, 

wat konden die Italianen toch mooie 

auto’s ontwerpen en nog steeds 

trouwens.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Simca 1200S Coupé
Nu ben ik nooit zo’n liefhebber geweest van het Franse merk 

Simca, want de afwerking vond ik altijd typisch Frans. Maar de 

Coupé vond ik toch wel een beauty. 

En geen wonder, want die was ontworpen door de Italiaanse designer Giorgetto 

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 9 januari vond u 

vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde de vorige keer: 2-1-3-1.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

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

gende inzenders:

• Dodde van Heusden, te Den Haag

• Frans Versluis, te Benthuizen

• M. Neeleman, te Pijnacker

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 2 februari.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 2

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

7 4 5 6
5 9 7 2 1

3 1 5
2

8 6 4
7 9 2
6 7 5 9

8

7 5 6 4
2 8

3 4 5
7 5 2

8 9 1
2

2 3 7
1 5 8
5 7 9

7 8 6
5 8 2

7 3
7 9 6 3 5 1

5 4
4 3 8 7 2 9
3 6

9 5 6
7 9 5

3 7 2 4
7 8 4 9
4 3

7 1
5 9

3 8
5 4
2 6 7 8

8 3 2 6
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WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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MEDITATION AT THE BEACH

3 x per jaar speciaal voor Hofpashouders een gratis medi-
tatieworkshop t.w.v. € 9,- per keer
Zuiderstrand - Scheveningen

STAHLECKER BEHANG

15% korting op de hele collectie
Boekhorststraat 29 - Den Haag

MADAL BAL BIOLOGISCHE SUPERMARKT

Bij besteding van € 10,- of meer een gratis biologische 
snackreep van Taste of Nature t.w.v. € 1,39
Denneweg 126 B Den Haag - Centrum

ROOMWIT

10% korting op interieuradvies en ontwerp voor woonruim-
tes en op de workshop Interieur WorkOut
Van Diemenstraat 161 - Den Haag

FARM DE BEAUTY

10% korting op alle behandelingen
Frederikstraat 599 Den Haag - Willemspark

HOEVE BIESLAND

Gratis doosje met 6 biologische eieren t.w.v. € 1,80 bij 
besteding boven € 10,-
Bieslandseweg 1 Delfgauw - Ypenburg

WWEN

10% korting op 1 artikel (m.u.v. sale)
Prinsestraat 70 Den Haag - Centrum

KIEKJEDAG.NL

Bij een gratis fotodesign adviesgesprek van 1 uur bij u thuis 
t.w.v. € 87,50 geen reiskosten in de gehele regio Haaglan-
den. Een fotoshoot voor 4 personen voor de prijs van 1*
Van Beverningkstraat 262 Den Haag - Geuzen en Staten-
kwartier

HONDENSALON WOLVERS

20% korting op alle verzorgingsproducten
Prinses Mariannelaan 306 - Voorburg

FOOD BOARD NEDERLAND

Blije Handen Winterworkshop voor € 17,50 Inclusief hap-
je, drankje, handcreme en nagels lakken! Hofpashouders 
ontvangen na afloop van de workshop een kadobon t.w.v. € 

5,- en een exclusieve goodie cadeau
Hoogkarspelstraat 83-85, 2547 LK - Den Haag - Leyenburg

LINDOBEACH

10% korting bij het huren van een of meerdere 
Beachvolleybalvelden
Lindoduin 36-38 Den Haag - Scheveningen

SHIVANI AYURVEDA

Workshop € 90,- i.p.v. € 165,- (incl. BTW)
Lisztstraat 43 Den Haag - Waldeck Zuid

DAKOTA

€ 2,- korting op voor een voorstelling in de theaterzaal 
(m.u.v. verhuringen en kindervoorstellingen) € 1,- voor een 
filmvoorstelling (kinder- en volwassenfilms)
Zuidlarenstraat 57 Den Haag - Escamp

DE MAALTIJD EXPRESS

10% korting op alle verse maaltijden (ook gezinsbox) 10% 
korting op de culinaire rondreis. Een 3 gangenmenu (incl. 
koffie) voor maar € 11,25 i.p.v. € 12,50 p.p. 10% korting op 
10-rittenkaart voor Vitaliteitsdagen € 45,- i.p.v. € 50,-
Hildo Kroplaan 38 - Den Haag en omstreken 

THE POKEBAR @MINGLEMUSH

Op zondag 15% korting op een Pokebowl
Anna van Buerenplein 712 Den Haag - Babylon

THE POKEBAR @CENTUM 

Gratis gekoeld drankje bij besteding vanaf € 10,-
Grote Halstraat 20 Den Haag - Centrum
 

THE DUTCH SOUVENIER CAFE

10% korting op alle cadeauartikelen
Heulstraat 13 Den Haag - Centrum

Voor het complete aanbod en alle aanbiedingen kunt u 
terecht op onze website www.dehofpas.nl/partnerlijst.

Disclaimer: aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Partners kunnen hun aanbieding tussentijds aanpassen. 
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl


