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Voetballen met het Kurhaus-elftal
In 1965 tipte een neef mij
over een vacature voor het
zomerseizoen in het Kurhaus.
Na de Vakschool voor civiel
personeel ter Koopvaardij
(Hofmeesteropleiding) te
hebben afgerond, had ik als
salonsteward enkele reizen
ervaring opgedaan op cruiseschepen van de Holland America Line en de ‘Willem Ruys’
van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd en bij restaurant
Old Dutch in Rotterdam.
Inmiddels was er een kentering
ontstaan in de passagiersvaart. De
luchtvaart was voor veel reizigers
efficiënter en sneller. De Holland
America Line kreeg als thuishaven
Miami/Florida voor zijn cruises met
hoofdzakelijk Aziatisch personeel. De
‘Willem Ruys’ werd aan de Italiaanse
rederij Star Lauro verkocht en voer
nog enkele jaren als cruiseschip, de
‘Achille Lauro’, in het Middellandszeegebied.
Na mijn sollicitatiegesprek bij de maître d’hotel en de medische keuring bij
dokter Boricius aan de Badhuisweg,
werd ik aangenomen voor het Kurhaus
à la carte restaurant ‘La Corvette’. Een
klassiek eerste klas restaurant waar
door de chefs de rang en demi-chefs
nog veel gerechten aan tafel werden
bereid, sauzen en dressings gemaakt,
vlees en gevogelte getrancheerd en
visgerechten gefileerd. Een attractie
voor de gasten was de bereiding van
crêpes suzettes, geflambeerde flensjes,
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cerises flambées, geflambeerde kersen,
en de Macédoine des fruits, vers fruit
aan tafel, op de vork, door de chefs en
commis gesneden en verwerkt tot een
heerlijk nagerecht.
In het hoogseizoen werd tot in de
late uurtjes gewerkt en ‘s morgens
vanaf zes uur was het hotel weer vol
in bedrijf. Voor het personeel bestond
de mogelijkheid tegen een geringe
vergoeding van 75 gulden (35 euro)
per maand intern te wonen. Voor mij
een ideale oplossing, het op en neer
reizen naar Rotterdam zou veel tijd en
geld kosten en niet altijd te combineren met de late diensten. Naast de
koepel was een grote slaap-étage voor

het personeel gemaakt. De kamers
waren rijk voorzien van afgedankt
hotelmeubilair. Zo gebeurde het dat je
kamer uitgerust was met een compleet
hemelbed, een groot enigszins versleten bankstel en ‘antieke’ kast.
Onder bezielende leiding van ‘Mutti’
een gepensioneerde huisdame, werd
de boel op orde gebracht en in de gaten gehouden. De damesafdeling strak
gescheiden door van de heren. Dit
leverde nog wel eens... problemen op.
Het Kurhaus was ‘s zomers bijna het
gehele seizoen volgeboekt. In de Kurzaal, met een capaciteit tot ruim duizend personen, werden grote diners,
feesten en concerten gegeven. Bij een
concert van The Rolling Stones in
1964 werd door te enthousiaste fans
de Kurzaal in negatieve zin verbouwd.
In het Kurhaus paviljoen trad cabaretier Wim Kan met zijn vrouw Corry
Vonk tijdens de zomer op.
Het nieuwe Circustheater was het
podium voor Toon Hermans met zijn
‘One Man Show’. Toon logeerde dan
in het Kurhaus. Ik heb hem vaak na
zijn optreden bediend.

Kurhaus-elftal tijdens het Piet Moeskopstoernooi. Staand van links naar rechts: Van Heusden,

De keukenbrigade - onder leiding

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIEWEKEN VOOR SENIOREN
HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN OISTERWIJK!
HUISELIJKE SFEER - UITMUNTENDE KEUKEN - KAMERS MET EIGEN TERRAS
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Komt u met eigen vervoer? Dan zijn er meer data beschikbaar.
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van de in het Haagse bekende,
zeer vakbekwame en enigszins als
autoritair bekend staande chefkok
Heering - bestond uit ruim twintig
koks, verdeeld in rôtisseurs (bak -en
braadwerk), garde-mangers (koude
keuken), entremetiers (soepen, sauzen
en garnituren), pâtissiers (desserts) en
enkele commis en aides de cuisines
(leerlingen). Hij duldde in zijn keuken
geen enkele tegenspraak. Zijn wil was
wet in de keuken. Zelfs de hoteldirecteur liet zich tijdens de spitsuren niet
in de keuken zien. De huidige Engelse
tv-kok Gordon Ramsey was een kleine
jongen bij hem vergeleken.
Kurhaus-elftal
De restaurantbrigade - onder leiding
van de maître d’hotel, de heer Delissen, geassisteerd door de oberkelners
Dijkstra en De Groot, een sommelier,
zes chefs de rang en demi-chefs en ongeveer vijftien commis de rang - was
een internationaal gezelschap, dat in
het hoogseizoen werd uitgebreid met
stagiaires uit Duitsland, Italië, Spanje,
Engeland en Ierland.
Ondanks de drukke werkzaamheden
werd er ook nog gevoetbald. De doelstelling was de saamhorigheid tussen
koks en kelners te verbeteren. Op

het veld lukte dat aardig maar in het
hotel was het al snel weer ‘oorlog’.
Op de woensdagmiddagen deed het
Kurhaus-elftal mee aan het Haagse
horeca-toernooi, georganiseerd door
de Haagse taxichauffeurs en de
Haagse oefenmeesters, onder wie de
legendarische Ernst Happel en Cor
van der Hart. Op de velden van ADO
in het Zuiderpark werd fanatiek om de
Piet Moeskopsbeker gestreden.
Mijn kamergenoot, een flink uit de
kluiten gewassen Ier, loste als bijverdienste één keer per week de portier
van nachtclub Savoy aan het Gevers
Deynootplein af. Was hij verhinderd,
nam ik de honneurs waar. Om onze
(boks-)conditie enigszins op peil te
houden, trainden wij wekelijks bij de
Haagse boksschool van Leen Hoogenband aan de Brouwersgracht. Niet
te fanatiek, want je kon ‘s avonds niet
met een blauw oog of een beschadigd
uiterlijk in het restaurant verschijnen.
Het Kurhaus en het Gevers Deynootplein, al met al een geweldige
ervaring voor een Rotterdammer in
het Haagse.
Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

Wie herinnert zich nog de Centrale Werkplaats van de PTT?
Op 17 april zijn mijn ouders (Guus en Truus Molier-Woerlee) 65 jaar getrouwd! Zij hebben elkaar destijds leren kennen op hun werk in de Centrale
Werkplaats van de PTT aan de Binckhorstlaan (nu BINK36). Mijn vader was
kostprijscalculator en mijn moeder werkte op de boekhoudafdeling tussen
1940 en 1950. We willen er een feestelijke dag van maken met uiteraard een
bezoek aan de Binckhorstlaan.
Ik zou voor die gelegenheid graag in contact willen komen met oud-collega’s
die mijn ouders hebben gekend en nog herinneringen hebben uit die tijd. Het
is fantastisch als er lezers zijn die nog over foto’s beschikken van de Centrale
Werkplaats. Uw reactie is zeer welkom. Hartelijk dank vast!
Jeannine Molier
jeannine.molier@gmail.com
06-53339223

nog steeds. Wat zou ik graag nog eens
ouwe verhalen ophalen.

kamp, Roggekamp, enzovoorts). Wie
heeft gelijk?

Frans Blomjous
f.blomjous@gmail.com

Dennis Rolff
dennisrolff@ziggo.nl

Den Haag zoals het nu is
Deze ochtend heb ik het boek “Den
Haag zoals het nu is” in goede orde
ontvangen. Ik ben er heel blij mee,
het is het mooiste boek over mijn
geboortestad dat ik ooit heb gezien.
Een groot deel van de foto’s komt mij
bekend voor. Vooral omdat veel foto’s
in oudere gedeelten van Den Haag zijn
gemaakt. In veel van die gebouwen
ben ik binnen geweest in het kader
van bijeenkomsten, vergaderingen e.d.
Ook de Haagse hofjeswandeling heb
ik ooit gemaakt. Ik voel geen heimwee, maar zie graag bekende plekjes
terug. De nieuwbouwwijken bieden
niet veel variatie vooral flats en rijtjeshuizen. Zoals in heel Nederland. In
mijn boekenverzameling prijken nog
drie boeken over Den Haag.

Gerrinez
In de kringloop heb ik een akoestische
Gerrinez-gitaar op de kop getikt. Na
wat zoekwerk bleek die van Muziekhandel Gerritsen te komen. Maar
hierover is verder weinig te vinden.
Misschien zijn er mensen die wat
meer weten over deze vreemde merknaam en het reilen en zeilen van deze
muziekhandel uit de Boekhorststraat
en later Jan Hendrikstraat.

1. Wandelingen door Oud-Den Haag,
van Johan Schwencke;
2. ‘s-Gravenhage in Beeld, door Meindert Marijs;

Zoektocht
Hierbij laat ik u weten dat door uw
inspanningen het is gelukt de fam.
Venderbos te vinden. Nogmaals
hartelijk dank.

dat hij ook in het Bezuidenhout heeft
gewoond.

Gé v.d. Wilk
gjvanderwilk@casema.nl

Rob Pont
Ondanks dat ik vanaf 1985 in Ermelo
woon, ben ik geboren en opgegroeid
in Den Haag. Geboren in de Withuisstraat en als laatste gewoond op de
Hengelolaan 1005. Mooie jeugd gehad
met veel vrienden en daar ook mijn
vrouw leren kennen. Vanaf mijn 9e
bij de muziek. Eerst bij “Dio” toen
bij “Onder ons” in Loosduinen en als
laatste “Duindorp” in Scheveningen.
Mijn beste vriend was Rob Pont. Hij
woonde boven mij op 1007. Ik ben
hem jammer genoeg uit het oog verloren. Verschillende keren heb ik geprobeerd om hem op te sporen, zeker toen
ik 50 werd maar zonder resultaat. Hij
had een oudere zus die Carla heette
en hij moet nu net als ik rond de 69
jaar zijn. Hij heeft een tijd in Australië
gewoond, dus misschien zit hij daar

Colofon

Bezuidenhout
Voor 1946 liep er een weggetje
vanaf de Bezuidenhoutseweg naar
de Theresiastraat en komend vanaf
de Theresiastraat lag er links een
grasland. Ik heb destijds gehoord, dat
vanwege een servituut dat stuk land
niet bebouwd mocht worden. Maar nu
terug naar dat weggetje had dat pad
destijds een naam. Ik weet nog wel dat
er schattige boerenwoningen stonden
met grote voortuinen en daar stonden
ook fruitbomen in. Deze huisjes met
tuinen zijn in 1936 geschilderd door
Louis Soonius en ik ben de gelukkige
eigenaar van dat schilderijtje. Is er iemand die wat meer kan vertellen over
de heer Soonius. Ik meen te weten,
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Loek Hassing
at.hassing@casema.nl

3. De bodem van ‘s-Gravenhage van de
Rijks Geologische Dienst, Haarlem en
het Geologisch Bureau, Heerlen.

Aren Drooger
arendrooger@gmail.com
Evacuatie gezin Schilderswijk
Ik ben door mijn moeder, Riet Verkijk, aangestoken om de stamboom,
met bijbehorende informatie, uit te
pluizen. Uit het volgende gegeven
komen we maar niet uit. Mijn moeder
is vanuit Rembrandtstraat 357 met
haar broers Wim, Freek, Alex en
haar ouders, W.L.A. Verkijk en M.C.
Verkijk-Kramer in april 1943 uit hun
huis gezet en via Culemborg naar
verschillende werkkampen/evacuatiekampen verplaatst. Ze hebben in

Hellendoorn, Hardenberg, Kloosterhaar en Gramsbergen gewoond in een
kamp. Mijn moeder wil graag weten
waarom zij uit hun woning moesten,
de buren verder niet. Ook heeft het,
ons inziens, niets met de Atlantikwall
te maken. Had het te maken met de
onaangepastheid van mijn opa, had
het te maken met de Duitsers? Zijn er
mensen die dit gezin gekend hebben?
Mijn moeder is nu 87 jaar, ze zou er
een stukje van de levensgrote puzzel
mee kunnen vinden.
Ria Driessen
ria.driessen2@gmail.com
HUS-plaatjesalbum
De reacties op mijn oproep waren
overweldigend, dat had ik in mijn
stoutste dromen niet durven denken.
Ik wil dan ook iedereen die gereageerd
heeft, hartelijk bedanken. Lezers die
belangeloos deze albums ter beschikking stelden en iemand uit Zoetermeer
die mij gedetailleerd kon uitleggen
waar de Lloyd-dealer heeft gezeten. Ik
heb dan ook alles kunnen bemachtigen
en mijn herinneringen uit het verleden
kunnen aanvullen. Mooier had niet gekund, dus nogmaals iedereen bedankt.
H. Blom
zhb.blom@ziggo.nl

Verder beschik ik over veel werken
inzake de Oud-Egyptische beschaving,
Nederlands-Indië en Nederland.
Jan Brakenhoff
janbrakenhoff@ziggo.nl
Margarethaland
In uw laatste uitgave staat een heel
interessant stuk over het Margarethaland. Hierin wordt aangegeven dat
meerdere namen aan straten in Mariahoeve gegeven zijn op basis van de
dochters van de bewoner van de boerderij Mariahoeve. Recent heb ik elders
gelezen dat de namen gegeven zijn
aan de koeien die op de Mariahoeve
graasden. Als ik het internet afstruin
worden beide theorieën ontzenuwd en
wordt de straatnaamgeving toebedeeld
aan de schrijver F. Bordewijk die ook
de straatnamen met de graansoorten
heeft voorgesteld (Haverkamp, Gerst-

Reünie Mariaschool
Op maandag 9 april 2018 om 12.00 uur is er een reünie in de Haagsche Beek.
Het betreft klasgenootjes van de Mariaschool in de Jan de Baenstraat in Den
Haag, uit de jaren 1952-1958. We zijn al ongeveer met 14 mensen.
Het is erg gezellig, wij doen dit jaarlijks en halen leuk herinneringen op. Het
is heel leuk om elkaar na zoveel jaar weer te zien. Wil je erbij zijn, meld je
dan aan via onderstaand mailadres. Hopelijk tot ziens op 9 april.
Joke Bosman
janjokeknotter@ziggo.nl

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur

De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

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

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email

Advertentieverkoop
Daphne Brückel en
Jolanda Kraanen
Brückel Reclame BV
Telefoon: 070-360 76 76
deoudhagenaar@bruckel.nl
www.bruckel.nl

Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Haagsche Studenten Vereeniging
Een tijdje geleden schreef ik een artikel over de firma Zondag, drankenhandel en distilleerderij aan
het Westeinde in Den Haag. En kreeg als reactie een leuke mail van Fred Andrioli. Hij vertelde dat
het bedrijf in de zestiger jaren een belangrijke leverancier was geweest van de Haagsche Studenten Vereeniging. Sterker het was het enige bedrijf dat nog drank wilde leveren, want de studenten
waren erg slecht in het betalen van rekeningen. Omdat zijn mail mij nieuwsgierig maakte naar deze
Haagsche Studenten Vereeniging (HSV), maakte ik een afspraak met Fred. Hij vertelde mij over de
geschiedenis van de HSV en over zijn tijd als bestuurslid.
‘Den Haag had zelf geen universiteit,
maar er woonden wel veel studenten
die in Leiden, Delft en Rotterdam
studeerden. Omdat die iedere dag
met de trein of de tram naar college
gingen, werden ze “spoorstudenten”
genoemd. Maar als je afhankelijk bent
van de dienstregeling, is het lastig om
volop deel te nemen aan het studentenleven. De laatste trein gaat te vroeg
en de eerste trein is wel erg laat na
een gezellige avond. In 1928 ging een
groepje studenten iedere dag naar Leiden met de Gele Tram en zij
besloten dat het handiger was
om in Den Haag een studentenvereniging te hebben. Op
2 februari 1929 richtten zij de
HSV op met in het eerste jaar
50 - uitsluitend mannelijke leden. Er was één soosavond
per week (later werden dat
er twee) en er waren ook activiteiten
zoals tennissen en toneelspelen.’
‘In de Tweede Wereldoorlog verplichtte de Duitse Bezetter alle verenigingen
zich aan te sluiten bij de Cultuurkamer. En dat kon natuurlijk alleen als
die verenigingen zich hielden aan
bepaalde regels. Dat wilde de HSV
niet en dus besloot op 14 november
1941 de Algemene Ledenvergadering
om de vereniging op te heffen. Dit
zat de contacten niet in de
weg. De leden bleven elkaar
‘clandestien’ ontmoeten, in
onder andere het paviljoen
van het Gemeentemuseum nu Brasserie Berlage - en café
Splendid in Scheveningen.
De ouders van een van onze
leden, Maarten Pulle, hadden een
groot huis aan de Zwarteweg en daar
zijn ook galafeesten gehouden. Helaas
zijn ook leden van de HSV omgekomen, o.a. in de kampen van de nazi’s
en de Japanners.’
‘Als spoorstudenten voelden de op-

HSV Aankomst Sokrates in Scheveningse haven (1976)

HSV Diesbal (1965)

richters van de HSV zich verwant met
Euclides van Megara (ca. 450-380 v.
Chr.). Deze filosoof woonde
in Megara een stadje in Attica
- een regio in Griekenland
- en ging regelmatig naar
Athene, naar zijn leermeester Socrates. Daarom was
deze Euclides de eerste
forens onder de studenten.
Het was dus logisch om het
verenigingsblad zijn naam te geven.
En de sociëteit, heden ten dage aan
de Burgemeester Karnebeeklaan 3,
heet Megara. Iedere vijf jaar bij de
lustrumviering van de HSV neemt
Socrates de moeite om op bezoek te
gaan bij Euclides. Hij heeft daarvoor
in de afgelopen jaren verschillende
vervoermiddelen gebruikt.’
Freds’ tijd bij de HSV
Fred Andrioli vertelt dat hij in 1963
lid werd van de HSV: ‘Na
mijn HTS Bouwkunde in Den
Haag, was ik Bouwkunde
gaan studeren aan de Technische Hogeschool in Delft.
Ik was geen letterlijke spoorstudent, omdat ik meestal
op de fiets ging, al was dat
in de barre winter van 1963 niet zo
makkelijk. Ik werd gelijk actief in
het Haagsch Studenten Toneel (HST)
en in het Haags Studenten Schutters
Korps ‘Pro Libertate’ (HSSK). Dit
waren onderverenigingen van de HSV.
Ik kwam ook in het bestuur - de senaat
- eerst als penningmeester, later als

HSV Ten huize van Pulle (1944)

voorzitter.
Als penningmeester zag ik het toen
als een verplichting om de schuld van
3000 gulden die de HSV had bij de
firma ondag binnen een jaar af te lossen. Dat lukte mij omdat ik veel leden,
die achter waren met het betalen van
hun contributie toch, desnoods middels aangetekende brieven en soms
brieven aan hun ouders, zover kreeg
dat zij hun schuld betaalden.

tijd erg moderne toneelstukken op,
van bijvoorbeeld toneelschrijvers als
Eugène Ionesco en Arthur Adamov. In
1968 speelden we ‘Het memorandum’
van de toen nog redelijke onbekende
schrijver Václav Havel. Toen ik voor
mijn studie in München was, ben ik
doorgereisd naar Tsjechoslowakije met
het plan Havel te ontmoeten.
Ik was al in het dorpje waar
hij in een vakantiehuisje zou
zijn, toen ineens de Russische
tanks in Praag stonden en ik
terug moest. Het heeft nog
behoorlijke moeite gekost
om in een overvolle trein weer naar
Nederland te komen.’

HSV Inauguratiediner (1965)

Zo ben ik drie keer met een briefje
van 1000 gulden naar het Westeinde
gefietst. Iedere keer werd ik vriendelijk ontvangen door de heer Zondag
en kreeg dan een glaasje van het een
of ander.’
(Lustrum)feesten
‘Er waren veel gelegenheden om mooi
gekleed een feest te vieren. Nieuwe
leden kregen hun welkom tijdens een inauguratiediner. We
hadden ieder jaar een galabal,
het zogeheten Diësbal en bij
een lustrum - iedere vijf jaar
- was er ook weer een feest.
Als je een vaste vriendin had,
nam je die natuurlijk mee; vrijgezellen
nodigden een meisje uit. Deze dames
moesten wel aan een galajurk zien
te komen en wij werden geacht een
mooie corsage voor ze te kopen. Ik
weet nog dat ik mijn rokkostuum heb
aangeschaft bij Peek & Cloppenburg.’
‘Met het HST voerde we voor die

Koninklijk Huis
‘Vanuit het bestuur van de HSV kwam
ik in een bijzonder gezelschap terecht.
In maart 1966 ging Prinses Beatrix
trouwen en er zou een Nationaal
Geschenk worden aangeboden. Om
hiervoor geld in te zamelen was een
comité nodig. In Den Haag wilde
men hiervoor niet alleen oude, deftige
heren en dus ging men op zoek naar
een vrouw, een lid van een
vakbond en een jongere. Die
jongere moest natuurlijk geen
langharig werkschuw tuig zijn.
En het idee was dat de HSV
wel een keurige jongeman zou
kunnen leveren en dat werd ik.
Overigens waren er bij de HSV ook
republikeinen die het niet eens waren
met een afvaardiging, dus nam ik deel
op persoonlijke titel. Als afsluiting van
de activiteiten van het comité mocht ik
naar de speciale toneelvoorstelling op
de dag van de ondertrouw.
Blijkbaar ben ik op de verzendlijst

voor koninklijke feesten blijven staan,
want een jaar later kreeg ik een uitnodiging voor de kerkelijke inzegening
van het huwelijk van Prinses Margriet.
Het jacquet dat ik hiervoor nodig had,
heb ik gekocht. Ik had het ook kunnen
huren, maar destijds droeg je ook
een jacquet bij je afstuderen. En ik
dacht vooruit naar mijn eigen
huwelijk en mogelijk dat van
anderen. Dus leek het me
voordeliger om er - wel tweedehands - zelf een te kopen.
Mijn verwachting van deze
koninklijke trouwerij was dat
er wel een hapje en een drankje bij
zouden horen. Dat bleek niet het geval. Na de plechtigheid ging iedereen
weer zijn of haar weegs.’
Vandaag de dag
‘Natuurlijk is de vereniging niet meer
hetzelfde als in mijn tijd. De Haagsche
Studenten Vereeniging is met haar
tijd meegegaan. Vanaf 1969 zijn ook
vrouwen lid en begin jaren ‘90 waren
ook HBO-studenten welkom. Eerst
was er nog een maximum van 20%
van het ledental, maar in 1994 is dat
losgelaten. Van de onderverenigingen
bestaat alleen de HSSK - de schutters
- nog, maar die is wel losgekoppeld
van de HSV.
Na de oorlog ontstond de traditie van
het jaarlijks reünistendiner. In 1996
heb ik het diner mede georganiseerd
en door intensief speurwerk lukte het
om zo’n 600 oud-leden te benaderen.
Inmiddels is er ook de Vereniging van
Reünisten van de HSV. Die organiseert een paar keer per jaar een evenement en zorgt voor contacten van
oud-leden met de Haagsche Studenten
Vereeniging van vandaag.’
Alle foto’s en afbeeldingen komen
uit het archief van Fred Andrioli. De
foto’s zijn gemaakt door toenmalige
leden van de vereniging.
Wil je meer weten over bijzondere organisaties in Den
Haag? Doe met vrienden of
familie een stadswandeling
van Ik gids u door Den Haag
(ikgidsudoordenhaag.nl).
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
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Behoefte aan spirituele
verbondenheid?

Fell o

Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van onze groep
mannen is er ruimte voor bezinning, levensbeschouwing
en muziek in een bijzondere omgeving, met vriendschap
als basis.
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
All Inclusive Busreizen

All Inclusive Autoreizen

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****
Assen / Drenthe € 369,369,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***
Soest / Sauerland € 349,349,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
Stadtkyll / Vulkaaneifel € 349,349,- p.p.

5 dagen All Inclusive Autovakantie
Nederland / Duitsland va. € 199,199,- p.p.
All Inclusive Hotel de Elderderschans
Aardenburg / Zeeland 50% KORTING
All Inclusive Hotel Altastenberg
Sauerland / Duitsland 30% KORTING
NIEUW All Inclusive Hotel Hoogeerd
Niftrik / Land van Maas & Waal

PLATINAWEG 25 • 2544 EZ DEN HAAG • 070 345 94 34

www.oddfellows-denhaag.nl

VRIENDSCHAP LIEFDE WAARHEID

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedel s. Antiek, klokken,
oude Indonesische schilderijen, verzamelingen,
winkel- en restantpartijen enz. Bij verhuizing of
overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha van Hennebergweg 63
3

197

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

WWW.KEESTALEN.NL

‘Nooit gedacht dat
een afscheid zo veel
persoonlijker kon zijn’
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

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

�� �es�� ��

geholpen om er een afscheid van te maken dat

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

veel beter bij haar paste. Dat verdiende ze ook.

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
yarden.nl
T 070 325 7955

www.seniorenhulp.com

VOORJAARSSCHOONMAAK BIJ MANGO!
MAAK JE KLAAR VOOR DE LENTE

SAMMY LA
• Binnen 15 seconden opvouwbaar
• Anti-lek banden
• Zeer compact en
wendbaar

6
14
km/u

km

nu

• Vouwt zichzelf elektrisch op met
afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Geschikt voor zwaardere
mensen

6
12
km/u

km

MEESTVERKOCHTE SCOOTMOBIEL

km/u

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

km

3.500,
korting

1.500,
korting

,GRATIS RIJKLAARMAKEN T.W.V. €500

Van € 4.495,-

voor € 2.995,-

km

SHOWROOMMODELLEN COLLECTI

E 2017

25
60
km/u

km

• Zeer compact en
wendbaar

nu

nu

km/u

tot

voor € 1.895,17 CITYCAR A50
boodschappenauto
50 •• Ideale
Overal parkeren - zelfs op de stoep

500,
korting

25
180

Van € 2.895,-

voor € 895,-

• Dames M(edium) Steel Blue en
Antraciet
• Krachtige voorwielmotor
• Verstelbare handvatten

nu

voor € 1.495,-

1.000,
korting

Van € 1.195,-

QWIC N7.1 DAMES

Van € 1.995,-

nu

300,
korting

TIGER 4

JOHNNY REMOTE

Van € 11.995,-

voor € 8.495,-

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

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 31 maart 2018 en zolang de voorraad strekt.

AD.130.NOV17

06-53621962 / 070-3238260
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Gevangenpoort bijna gesloopt in 1870
Voor de hedendaagse Hagenaar is de Gevangenpoort een historisch topmonument dat onlosmakelijk verbonden is met zijn
stad. Het schitterend bouwwerk laat zien hoe immens groot
en belangrijk het ‘slot Binnenhof’ ooit is geweest. Al werd het
nooit aangeduid als kasteel of slot iedereen kende deze woonplaats van de graven van Holland. De Gevangenpoort was één
van de toegangspoorten tot het Buitenhof.
De eerste gebouwen van het grafelijk
jachtslot dateren uit de 13e eeuw.
De uitbreiding van dit onderkomen
ging geleidelijk, maar al gauw was
het complex van voldoende omvang
dat het verstevigde toegangspoorten
moest hebben.
Het Binnenhof groeide en Den Haag
groeide mee. Evenals de misdaad in
en rond het Binnenhof en het gehele
grafelijke rijk.
Begin 15e eeuw is er een staatsgevangenis gekomen in de Gevangenpoort, die in deze stenen vorm uit
1370 stamt.
Verkeersdrukte
Toen het gebouw in 1828 niet langer
dienst deed als gevangenis, groeide
bij het lands- en stadsbestuur steeds
meer de behoefte om deze oude leegBehandeling
aan huis

staande toegangspoort af te breken.
Het duurde nog tot de tijd van Thorbecke in 1853 eer dat de zaak door de
regering werd besproken. Den Haag
zat stevig in de groei. Het aantal
inwoners groeide in de 19e eeuw van
60.000 naar bijna 200.000!
Het werd alsmaar drukker en voller in het centrum en het verkeer
- koetsen, handkarren en bespannen wagens, maar ook ruiters en
voetgangers- moest allemaal door de
Gevangenpoort.
Het gaf een immense drukte en
zorgde voor opstoppingen aan beide
zijde van de beroemde toegangspoort.
Kooplieden, handelaren, maar ook diplomaten en ambtenaren vreesden de
Gevangenpoort, die duidelijker dan
nu, één geheel vormde met Binnen-

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

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

hof, Buitenhof en Hofvijver.
Spuipoort
Als afbraakredenen werd naast de
verkeersdrukte ook de bloedige
herinneringen uit het verleden aangevoerd. De oude gevangenis kon maar
beter zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen, omdat het nare
gedachten zou oproepen. De minister
van Binnenlandse Zaken kreeg de
materie op zijn bordje en beviel Willem III aan om het historische pand
te behouden en te behoeden voor
sloop. Besloten werd om het gebouw
de status van ‘historisch gedenkteken’ te geven en als zodanig ook te
onderhouden. Maar rondom het Binnenhof ging wel in 1861 een andere
memorabele toegangspoort verloren:
de Spuipoort uit de 14e eeuw!
Slopersmentaliteit
In 1868 gingen in de Haagse gemeenteraad wederom stemmen op om
de Gevangenpoort te slopen. Een
daartoe ingestelde commissie kwam
met een preadvies, dat echter met 19
stemmen tegen 11 werd verworpen.
Doch in 1870 viel de keuze in de gemeenteraad anders uit. Met 18 tegen

15 werd het verzoek aangenomen om
de landsregering te vragen om tot afbraak over te mogen gaan. Mogelijk
werd deze kwestie versterkt door de
open brief van de heer M. Eyssell
aan koning Willem III. Hij beweerde
namens een grote meerderheid van
de Haagse bevolking te spreken, die
blijk gaf van grote ergernis tegen het
bestaan van de oude en foeilelijke
Gevangenpoort. In de Kamer pleitte
de heer Gratama vurig voor behoud
van de historische poort en verwierp
de Haagse slopersmentaliteit. Ook het
argument van de openbare veiligheid

werd bij de afbraak van het betwiste
gebouw betrokken. Pas in 1873
werd de zaak wederom in de Kamer
behandeld. Minister Johan Geertsema
verzuchtte dat het geen fraai gebouw
was, maar de historische waarde was
onaanvechtbaar.
Den Haag werd aangeraden het
monument een grondige opknapbeurt
te geven, zodat de waarde weer
zichtbaar werd!
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Koe gered uit brandende wagon
De firma J. Buitelaar uit Den Haag moest in de vijftiger en
zestiger jaren elke week tientallen spoorwagons met Deense
koeien lossen op het spoorwegemplacement van het Haagse
Hollands Spoor. In die wagons was het altijd lekker warm ‘s
winters: de beesten stonden redelijk dicht bij elkaar in de
met zand en stro gevulde wagons. Deze Deense koeien waren
bestemd voor het slachthuis van Den Haag. Het waren donkergekleurde beesten met een beetje een sloom uiterlijk. Het
was dus zo dat ze nooit uit die wagons wilden. Maar met een
paar man en een handje achter hun kont, dan ging het wel. Ze
waren bang voor die plank die in de wagon lag om de afstand
te overbruggen naar het perron, maar met stro op de plank
ging het.
Toen Aad Buitelaar, Leen Straver
en ik op een moment weer naar het
Hollands Spoor moesten, had Piet
(de boekhouder) ons ingeseind dat er
weer koeien stonden. We gingen we
met enkele veedrijvers naar de plaats
van aankomst. We deden de deuren
van de spoorwagens open en gingen
de beesten laden in de veewagens
van de firma . . Alles liep perfect,
totdat we bij de vijfde wagon
kwamen. Een veedrijver doet de wagondeur open en daar lagen dertien
koeien heerlijk te herkauwen. Toen
de koeien overeind moesten komen
om de bloedcirculatie te activeren,
gingen we ze in de veewagens laden.
Toen we bij de laatste vier koeien

kwamen, kregen we deze met geen
mogelijkheid uit de wagon, ook met
man en macht niet.
Afijn, na een poosje tobben, wordt
die ouwe veedrijver zo kwaad! We
zeiden nog: “Rustig, Jan, rustig!”
En wat doet hij? Hij pakt een paar
ouwe kranten, hij loopt de wagon
in en ligt ze onder het stro, snijdt de
koeien los en steekt de kranten in de
fik. In een mum van tijd vlogen de
koeien de spoorwagon uit - tot grote
hilariteit van de veedrijvers.
Toen moesten we daarna met z’n
allen de wagon proberen te blussen
met dik zand, totdat de brandweer
kwam en de zaak overnam. Mensen

hadden rook gezien en de brandweer
gebeld.
Onze veedrijver Jan Bolle wordt
gehuldigd door de Haagse Dierenbescherming: hij heeft dertien Deense
koeien gered uit een brandende wagon op het Haagse Hollands Spoor.
Hij krijgt een mooie oorkonde met
een fles jenever... Hij had de wagon
zelf in brand gestoken! Maar dat
wisten de mensen van de dierenbescherming niet en Jan hield wijselijk
zijn mond.
Dit verhaal ging langs de toenmalige
veemarkten, tot hilariteit van de

veedrijvers die toen nog bestonden.
Deze beroepsgroep kwam aan het
einde van de zeventiger jaren aan
zijn einde, toen de veemarkten
moesten sluiten i.v.m. mond-enklauwzeer en de gekke koeienziekte,
helaas.
Dat de bescherming van dieren veel
goeds doet, dat blijkt hier maar
weer.
Petje af!
Piet van der Voort
vdvoortprins@hotmail.com
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Weet u dat
er zoveel
mogelijk is?

Uw
plekje.

Bent u op zoek naar inspiratie voor een afscheid?
Ga naar dela.nl/inspiratie of bel 040 260 10 20
voor een gratis persoonlijk gesprek met een consulent in
de buurt. Ook wanneer u niet of elders verzekerd bent.

Geïnspireerd
door uw
ideeën.

21 MAART - STEM CDA
KARSTEN KLEIN

FOTOGRAFIE ANETTE BROLENIUS

VOOR
EEN STAD
DIE BLOEIT

Samen.
Verbonden.
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Belevenissen van jongste bediende bij de Borsumij
Na drie jaar dagschool lukte het mij in 1953 om het U.L.O. Adiploma te halen. Ik was 15 jaar. Hoe nu verder? Eigenlijk wilde
ik gaan werken want dat had mijn oudere broer een paar jaar
eerder ook gedaan. Ook mijn ouders voelden hier wel voor. De
opzet was om maar gauw aan de slag te gaan en dan ‘s avonds
verder te studeren voor het één of andere praktijkdiploma.
Meneer Scherpenzeel, de directeur van
de Chr. ULO school aan de Busken
Huëtstraat, wist dat er mogelijkheden
waren om bij de N.V. Borneo Sumatra
Handel Maatschappij (kortweg:
Borsumij) als jongste bediende aan de
slag te gaan. Deze handelmaatschappij was toen nog in één van de grote
villa’s langs de Scheveningseweg
gevestigd. Het pand stond schuin
tegenover het Promenadehotel en is
later afgebroken.
Bij de Borsumij werd destijds
internationaal in een brede range van
producten gehandeld, d.w.z. niet alleen
in Indische producten als koffie, thee,
peper, rotan en rubber e.d. maar ook in
textiel, gereedschappen, papier, hout,
prikkeldraad, dranken enz. Ik denk
dat er in de hoogtijdagen honderden
mensen in Nederland en op de vele
kantoren van de Borsumij in de Oost
(vooral in Indonesië, Japan en Hong
Kong) werkten.
Met diploma en cijferlijst in de hand
togen mijn schoolvriend Jan van
Velzen en ik naar het kantoor van de
Borsumij aan de Scheveningseweg.
Daar moesten we een tekstje schrijven
en een paar sommetjes maken en
warempel: we werden allebei aangenomen als “jongste bediende” voor het
riante salaris van bruto 60 gulden per
maand. Overigens was een werkweek
toen nog 44 uur want ook op zaterdagmorgen moest er nog worden gewerkt.
Jan kwam op de afdeling L (van Lijnwaad) terecht en ik op de afdeling Documenten Indische Producten. Voordat
ik naar kantoor ging, had ik nog
nooit een lange broek gedragen, want
jongens zoals ik droegen in die tijd
nog een korte broek of een plusfour.
Nu moest ik ineens een overhemd aan,
een jasje aan en een stropdas dragen.
Allemaal dingen die ik niet zo geweldig vond. Op de Documenten-afdeling
kwam ik aan een enorm rechthoekig

bureau dat wel vijftien meter of meer
lang was, te zitten. Een stuk of tien
medewerkers zaten langs de lange
zijden van dit bureau. Zij waren de
hele dag druk met type- en mechanische rekenmachines bezig om brieven,
import-instructies, schades, facturen
enz. over de import en leverantie van
Indische producten op te stellen. Dat
werk was knap ingewikkeld want alles
ging nog in Engelse gewichten en in
Engels geld. Aan het hoofd van het
bureau zat de grote baas van de Documentenafdeling: meneer Becker!

Een foto van een deel van het personeel van Borsumij in 1954

Met nog een andere jongste bediende
zat ik aan het andere uiteinde van het
bureau. Onze voornaamste taak was
om de stroom van kopieën van documenten, brieven en facturen die door
de andere medewerkers de vorige dag
behandeld waren, op te bergen in ordners. Dit moest staande aan de balie
met een perforator als enig belangrijk
instrument gebeuren. Tussendoor riep
Meneer Becker bij tijd en wijle met
luide stem: “Schenk: contractenboek
tachtigduizend-vijf-honderd!” Ik
moest dat contractenboek dan als de
bliksem bij één van de facturisten zien
te vinden en op zijn bureau leggen.
Becker was een gedreven man met
een nogal opgeblazen gezicht. Hij
werd al gauw nijdig als ik het bewuste
boek niet zo één-twee-drie wist op te
sporen. Ik zat nog niet op mijn plaats
of Becker riep dat hij weer een ander
contractenboek moest hebben. Dit
ging de hele dag zo door. Ik was soms
erg blij als hij een poosje afwezig was.

en geplaagd en werden er geintjes
uitgehaald. Maar als de deurkruk maar
even bewoog dan was iedereen weer
even druk bezig als voorheen.

De jongens op de afdeling waren
onder elkaar best aardig. Er werd
natuurlijk wel over en weer een
beetje geplaagd maar nooit op een
vervelende manier. Zolang Meneer
Becker op zijn plaats zat werd er op
de afdeling flink doorgewerkt maar
als hij even zijn hielen lichtte, dan
ging het dak eraf... Dan werd er door
de veelal jonge medewerkers gekletst

Na een klein jaartje kreeg ik een beetje
genoeg van dit eentonige werk. Meneer Becker vond dat ik er niet pittig
en vrolijk genoeg bijliep. Hij zei dat ik
niet genoeg “Borsumij-minded” was.
Bovendien betrapte hij mij er een keer
op dat ik een contractenboek aan het
eind van de dag een beetje geforceerd
in een brandkast probeerde te proppen. Ik werd toen bijna ontslagen en
kreeg dat jaar geen opslag. Dit prikte
behoorlijk!

Een hoogtepunt van de dag was als
Toos van der Putten (de enige vrouw
van de afdeling) langsliep. Zij was een
alleraardigste typiste/telexiste van de
afdeling. Iedereen sloofde zich dan
natuurlijk uit om dan iets vriendelijks
tegen haar te zeggen.
Vanaf half vier ‘s middags moesten
de stapels uitgaande post door ons in
enveloppen worden gestopt en naar de
postkamer worden gebracht. Om vijf
minuten vóór vijf ging alle medewerkers naar het toilet om te plassen en
hun haar te kammen en om klokslag
vijf uur was iedereen weg. De jongste
bedienden moesten dan nog even
blijven om op te ruimen en de contractenboeken in een brandkast te stoppen
en af te sluiten.

Gelukkig veranderde de situatie
compleet toen we na ongeveer een jaar
naar een ander gebouw aan de Wassenaarseweg 40 vertrokken. Dit pand
staat nog steeds op de hoek van de
Wassenaarse-weg en de Oostduinlaan.
Momenteel zit de Zuid-Afrikaanse
ambassade er in.

Een foto van het gebouw van Borsumij aan de Wassenaarseweg 40

Op de bijgevoegde foto die in 1954
kort na het betrekken van het nieuwe
gebouw, werd gemaakt, staat een deel
van het toen bij Borsumij werkzame

personeel. Op twee dames na zijn het
allemaal heren. En let op: iedereen
draagt een kostuum of ander keurig
jasje met een stropdas. De enige die
zonder stropdas midden op de foto
staat, ben ik!
In het nieuwe gebouw vroeg meneer
Lans van de commerciële koffieafdeling of ik op zijn afdeling van drie
man wilde komen werken. Daar had ik
wel oren naar, want dan was ik van dat
saaie archiefwerk op de Documentenafdeling verlost. De werkzaamheden
op de afdeling Koffie waren veel
zelfstandiger en meer gevarieerd. Ik
moest leveringscontracten voor de
importen van ruwe koffie, huiden,
rotan en schelpen typen; invoervergunningen aanvragen; brieven typen;
koffiemonsters ontvangen en versturen
en soms zelfs koffie branden. Ik had
daarvoor ergens in de catacomben van
het gebouw een eigen koffiebrandertje.
Soms kwamen om een uur of vier
enkele chefs bij mij langs om koffietubruk (gemalen koffie opgeschonken
met heet water) te drinken. Een heel
enkele keer werden er koffiemonsters geproefd en beoordeeld waarbij
dan allerlei quasi vaktermen werden
gebezigd. Meneer Lans kwam meestal
wat later op kantoor. Hij belde de hele
dag met allerlei makelaars en koffiehandelaren in binnen- en buitenland
en schreef de brieven die ik dan moest
typen. Ook werd vaak van de telex als
nieuw fenomeen voor de internationale contacten gebruik gemaakt. De
contacten met de kantoren van Borsumij in Singapore en Indonesië gingen
meestal nog per telegram.
Hoewel meneer Lans er nors uitzag
(hij was in zijn jonge jaren bokskampioen van West Java geweest) was hij
niet onaardig. Om half vier ‘s middags
kwam een collega, meneer Chandon
van de Peper-afdeling, vaak bij hem
op bezoek. “Hi Bill” zei Lans dan
altijd. Er werd dan over van alles en
nog wat gepraat, koffie gedronken en

gerookt want Meneer Lans rookte stevig. Elke dag moest ik een paar pakjes
“Caballero”- of “Cocktail”-sigaretten
voor hem halen. Wat later ging hij een
sigarettenpijpje met filter gebruiken.
Hij had een zwarte “Citroen” met
“traction avant” (zo ‘n ouderwetse
gangsterauto met brede spatborden en
losstaande koplampen).
In 1961 werd door Borsumij een ander
bedrijf, Geo Wehry & Co, overgenomen. De naam werd toen gewijzigd in
N.V. Borsumij Wehry. Ik ben nog een
paar jaar bij Borsumij Wehry blijven
hangen. Goeie collega’s uit die tijd
waren o.m.: Rolf Ruebsamen, Fred
v.d. Zalm en Wim v.d. Horst.
Inmiddels studeerde ik in de avonduren voor de M.O. akte “Economie &
Statistiek”. Met die akte hoopte ik om
een paar vrijstellingen voor het eerste
jaar van een verdere avondstudie aan
de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam te kunnen krijgen.
Voor deze plannen toonde Borsumij
nauwelijks interesse. Daarom stapte
ik in 1964 over als “aankomend statisticus” bij het Rijk (Ministerie van
Landbouw).
De N.V. Borsumij Wehry bleef nog
enkele decennia voortbestaan. In de
negentiger jaren van de vorige eeuw
werd door de firma zelfs nog even
het predicaat “Koninklijk” verkregen.
Helaas volgden er toen wat malversaties aan de top. Het eind van het
liedje was dat de N.V. Koninklijke
Borsumij Wehry in 1996 door concurrent Hagemeier werd overgenomen
en Hagemeier werd een tiental jaren
later weer door een groot Frans bedrijf
opgeslokt. Zo verdween een grote handelsonderneming uit Den Haag waar
ik mijn eerste praktische leerschool en
vele onmisbare kantoorervaringen had
opgedaan!
Daan Schenk
dgschenk@hetnet.nl
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

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

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

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

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

Samen aan
alles gedacht!

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

GRATIS lid worden van
DE VOLHARDING
heeft veel voordelen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar


Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl



Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg


Samen ruim
123 jaar ervaring
en een begrip
in de reg io



WONINGINRICHTING•ZONWERINGWWW.FREDVANRIJN.NL
KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES OP
MAAT



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

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



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.
MEER WETEN?
BEL 070 221 05 81

Coöperatie de Volharding | Roggeveenstraat 116 | 2518 TT Den Haag
T. 070 221 05 81 | E. info@devolharing.nl | I. www.devolharding.nl
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

151e Sound of the Sixties in Zoetermeer
We zijn alweer toe aan de 151e Sound of the 60s. Na het succes van het jubileum van de 150e Sound in oktober van het
vorige jaar is het de organisatie wederom gelukt om weer uitstekende life vertolkers van de muziek uit de jaren 60 te contracteren. De muziek van weleer komt weer tot leven in Dekker Sport, Party en Conferentiecentrum te Zoetermeer op 17 maart
aanstaande! Oude bekenden uit het uitgaansleven van de jaren 60 in Den Haag kunnen elkaar weer onder het genot van een
hapje en drankje ontmoeten en genieten van de muziek uit die tijd... En er kan worden gedanst! Er is weer een aansprekend
programma met een Britse en twee Nederlandse bands.

The Animals III
De band “The Animals” kende een roerige periode sinds de oprichting in 1963 in de stad New Castle in het Noordoosten
van Engeland. De band heeft uit wisselende samenstelling bestaan en uiteindelijk heeft dit geleid tot drie bands, die zich de
Animals kunnen noemen, namelijk The Animals I, II en III. De bandleden van Animals III hebben op de drummer na allemaal
bij de Animals gespeeld. De leden wisselen elkaar af in de verschillende bezettingen van I, II en III. De drie bands zijn daarom
allen in staat om nog steeds het echte originele Animals-geluid te produceren. In Dekker Sport, Party en Conferentiecentrum
bestaat de formatie uit: Martin Bland, Steve Hutchinson, George Fearon, Steve Land en Mad Dog.

The Black Albino’s
Het ontstaan van “The Black Albino” ligt in de vroege jaren van de sixties. De band werd in 1961 opgericht in het Laakkwartier
in Den Haag. In 1964 viel de band uit elkaar, maar niet voordat enkele singles werden uitgegeven, zoals “Skish Kebab” en “On
the Sunny Side Of The Street”. Echter, in 2004, na 42 jaar, kwamen de Black Albino’s in hun originele bezetting weer bij elkaar
en begonnen in 2005 als een soort ‘revival’ weer opnieuw in Den Haag en omgeving te spelen. Sinds 2014 spelen The Black
Albino’s nog net zo enthousiast als in de roemruchte zestiger jaren toen de Engelse rock & roll op zijn hoogtepunt was.

Rode Kruis afdeling Den Haag viert 150-jarig
jubileum
Na het 150-jarig jubileum van het Nederlandse Rode Kruis vorig jaar, is
dit jaar het Haagse Rode Kruis aan de beurt.

Al 150 jaar betrokken in Den Haag
Als oudste afdeling van het Nederlandse Rode Kruis staat de afdeling Den Haag al sinds 1868 klaar voor de inwoners van Den Haag en
omstreken. Na de oprichting van het Nederlandse Rode Kruis volgde de
oprichting van een aantal lokale afdelingen. Met als eerste de oprichting
van het Haagsche Vrouwencomité op 22 februari 1868 en kort daarop
volgend het Haagsche Mannen comité op 28 februari 1868 begon het
Nederlandse Rode Kruis haar hulpverlening in Den Haag.
Het Haagse Rode Kruis verleent eerste hulp, noodhulp en bevordert
zelfredzaamheid. Dit doet de afdeling via EHBO-cursussen in de EHBOacademie en het verlenen van EHBO bij evenementen. In de wijkwinkel
aan de Leyweg wordt een divers programma ter bevordering van
zelfredzaamheid geboden.

Jubileumjaar

Vier gepassioneerde muzikanten dragen de onsterfelijke muziek uit van hun muzikale helden uit de beginjaren van de popmuziek. Zij spelen grotendeels Amerikaans Westcoast repertoire van tal van bekende en minder bekende singer-songwriters en
bands die hun ‘roots’ hebben liggen in de voormalige hippiewijk Laurel Canyon in Los Angeles. Muziek van de legendarische
Byrds, Crosby, Stills, Nash, Eagles en Jackson Browne wordt afgewisseld met werk van Carole King, Dave Mason en anderen.
Ook wordt er een muzikaal uitstapje gemaakt naar de onvolprezen Britse popmuziek uit de jaren zestig en zeventig. De vier
bandleden van Laurel Canyon zijn stuk voor stuk ervaren muzikanten met een rijk muzikaal verleden.

Tijdens het jubileumjaar wordt er meerdere malen aandacht geschonken
aan het 150-jarig bestaan, maar ook het samengaan van de afdelingen
Den Haag en Rijswijk mag niet vergeten worden. Zo zal er een tentoonstelling komen over 150 jaar Haagse Rode Kruis en worden er activiteiten georganiseerd om het jubileum te vieren. Ook zet de afdeling Den
Haag - Rijswijk de vrijwilligers dit jaar extra in het zonnetje. Zonder de
ruim 300 vrijwilligers, van Den Haag en nu ook Rijswijk, de bijdrage van
partners en sponsoren kan de organisatie geen hulp verlenen.

Op 17 maart a.s. wordt de avond gehouden bij Dekker Sport, Party en Conferentiecentrum, Scheglaan 12 te Zoetermeer. Er is
voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Aanvang 20.15 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. Kaarten à 20 euro. Te reserveren via soundofthe60s.nl of 079-3316482.

Het Rode Kruis afdeling Den Haag - Rijswijk zal zich nu en in de
toekomst blijven inzetten voor de mensen in de Haagse en Rijswijkse
gemeenschap die dat het hardste nodig hebben.

The Laurel Canyon Band (Tribute to American Westcoast)

Kunst op eieren expositie 2018
Kunst op eieren expositie die voor de 33e keer wordt gehouden in Hotel
Van der Valk, Den Haag-Wassenaar. Het thema is dit jaar: het beschilderen van eieren met pigment en eigeel, waarvan er ook demonstraties
zijn. Dit is een zeer oude methode van eeuwen terug. Tevens zijn er vele
topkunstenaars aanwezig om u hun nieuwste creaties te tonen, erover te
vertellen en te demonstreren.
De verscheidenheid wordt tentoon gesteld door vier nationaliteiten,
waarvan de techniek divers is. In het geheel zijn er meer dan honderden
miniatuur kunst op eieren te zien. Iedere tiende bezoeker ontvangt gratis
een gedecoreerd ei.

Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018
Locatie: Hotel Van der Valk, Den Haag-Wassenaar, Zijdeweg 54, Wassenaar

Openingstijden: zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur en zondag van
11.00 tot 16.00 uur

Toegang: 5 euro p.p. (tot 10 jaar onder begeleiding gratis)
Het Haagsche Mannencomité (fotograaf onbekend)

Luchtgevecht boven de Kritzingerstraat
Naar aanleiding van mijn vraag om informatie over het incident
van 27 augustus 1942 in de Kritzingerstraat, reageerde ene
meneer Jan Heggers uit Kijkduin.
Ik heb met hem gesproken en vernam
dat niet alleen mijn broer Cor Harteloh
(1926) en mijn neefje Henk Marks
(1930) en ene Joop Zwart (1913) bij dit
incident om het leven waren gekomen,
maar dat er in totaal vijf dodelijke
slachtoffers waren gevallen en veel
gewonden.
Een Duitse en een Engelse jager raakten in gevecht boven het gebied van
De la Reyweg en Joop Zwart stond op
zijn dak naar de vliegtuigen te kijken.
Hij werd daar door de eerste granaat

dodelijk getroffen en zijn vrouw raakte
hierbij gewond.
De tweede granaat ontplofte in de
Kritzingerstraat voor de deur van de
familie Heggers op nummer 256. Zijn
zusje Mientje Heggers (1929) werd in
het portiek dodelijk geraakt door een
granaatscherf.
Zuidwal-ziekenhuis
Zijn buurjongetje, Piet Buitenhuis
(1932), werd net als mijn broer en
neefje op straat door granaatscherven

getroffen en overleefden dit niet. Hulp
liet volgens Jan Heggers lang op zich
wachten en de slachtoffers werden naar
het Zuidwal-ziekenhuis gebracht.
Portiektrap
Jan Heggers, die toen dus elf jaar was,
vertelde mij dat de granaat tegen de
stoeprand was ingeslagen en zag de
drie jongens op de straat liggen, hij
wist niet of ze toen al dood waren.
Zijn zusje lag op de portiektrap en zijn
moeder was gewond. Bij hem ging
toen het licht uit, hij viel flauw. an
Heggers heeft een uitstekend geheugen
en wist mij veel details te vertellen
die voor mij nieuw waren. Net zoals
in onze familie, werd er ook in zijn

familie na de Tweede Wereldoorlog
niet meer over de vreselijke gebeurtenis gesproken. Het was te erg en van
slachtofferhulp had nog nooit iemand
gehoord in die tijd. Mijn stukje in De
Oud-Hagenaar zorgde ervoor dat er nu
wel over werd gesproken binnen de
familie. Natuurlijk was het een gesprek
met veel emoties, maar mijn zuster en
ik zijn de familie Hegger buitengewoon dankbaar.
Patiëntgegevens
De familie Hegger en onze familie hopen op meer reacties. Bij de verhuizing
van het ziekenhuis aan de Zuidwal naar
het Leyenburg, zijn de patiëntgegevens
toentertijd op microfilm meeverhuisd.

Wij hopen dan ook op informatie van
hun kant. De bezetter heeft een en
ander zo veel mogelijk onder de pet
gehouden en daarom is er maar weinig
informatie uit die tijd te achterhalen.
Ook reageerde een docent van de basisschool Onze Wereld aan de Brandtstraat die een les wil samenstellen over
de Tweede Wereldoorlog, waarin hij
ook aandacht wil geven aan de tragedie
die om de hoek van zijn school plaats
had gevonden. Hij verzoekt om
foto’s uit die tijd. Zijn naam is Theo
Westduin.
Cor Harteloh
c.harteloh@ziggo.nl
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De verkiezingen waren toen anders: de tijd v
Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. En in alle andere gemeenten.
Kandidaten maakten zich op in de afgelopen weken in de “eindsprint” om de sympathie te winnen
van de kiezers. Lijsttrekkers kiezen hun woorden zorgvuldig in interviews in de krant of bij Omroep
West. En op sociale media natuurlijk, want dat is nu natuurlijk het communicatiemiddel bij uitstek.
Geen lange discussiebijeenkomsten in rokerige zaaltjes meer. Dat is over en bovendien “not done”,
want het rookverbod is al vele jaren heel gewoon. Maar het is nu wel een uitgelezen moment om
eens terug te kijken naar toen. Toen? We kiezen een ruim tijdvak: de jaren 70 en 80, want helaas
blijken er weinig politici meer actief of zelfs nog in leven, die met enige verve over de verkiezingsavonturen van toen kunnen verhalen. Maar ik heb er wel vijf gevonden die bereid zijn om geheel
spontaan terug te kijken naar toen.
Ik probeer eerst mijn eigen beelden
terug te halen: ik herinner mij de
competitie op de Zuiderparklaan wie
als eerste het verkiezingsbiljet van de
partij van zijn keuze op het raam had
geplakt. Het waren de biljetten van de
grote landelijke partijen toen: PvdA
(meestal lijst 1 in Den Haag), KVP
(een van de drie partijen die later het
CDA zouden vormen: KVP, CHU en
AR), CPN (toen meestal lijst 6) en
onder meer GPV. Vanaf 1966 kwam
D’66 daarbij. Echte lokale partijen
bestonden niet, de politieke verhoudingen waren een-op-een doorgetrokken van de landelijke politiek naar de
Haagse situatie. Met andere woorden:
als je landelijk PvdA stemde, deed je
dat in je stad ook. Bij mij thuis (op nr.
421) was dat in elk geval geen twijfelpunt en bij de “rode” buren op nr.
415 al helemaal niet, want de familie
Mioch had altijd het grootste lijst
1-biljet van de hele Zuiderparklaan.
Maar verder was de buurt redelijk
gemixt qua politieke voorkeur. En
kwam daar ook openlijk voor uit.
Jack Verduyn Lunel was al in de
zestiger jaren politiek uiterst actief.
Zegt hij althans zelf: daadwerkelijk
actief bij wat toen het Haagse provotariaat heette, met acties op Prinsjesdag en het huwelijk van Margriet
en Pieter en vooral een verboden
publicatie over Prins Bernhard. Op
21-jarige leeftijd werd hij lid van de
toenmalige PPR (landelijk bekend
door de naam Bas de Gaay Fortman),
dat veel later opging in GroenLinks.
Hij maakte deel uit van discussies ‘of
we wel zouden deelnemen aan het
jongerenparlement’. Maar hij werd
uiteindelijk lijsttrekker van zijn partij
in 1974.
“Negentig procent van de partijpoli-

tiek op landelijk niveau, dus ook het
stemgedrag van mensen werd veel
meer daardoor beïnvloed en niet
zozeer door specifieke op de lokale
situatie gerichte programma’s”, aldus
Verduyn Lunel, die ook nog aangeeft,
dat de aanhang van zijn partij vooral
te vinden was in het Zeeheldenkwartier, Valkenboskwartier en de
Archipelbuurt. “We waren altijd
erg ondergeschikt aan de landelijke
politieke verhoudingen al stelden we
in de verkiezingsstrijd natuurlijk wel
degelijk lokale thema’s aan de orde.
En beschuldigden we de PvdA’ers
toen al van “links lullen en rechts
vullen. Ons grootste gelijk haalden
we misschien wel met onze bezwaren
tegen de ontwikkeling van het Gevers
Deynootplein, niet voor niets winnaar
van de prijs het lelijkste plein van
Nederland.” Wat de verkiezingsstrijd
zelf betreft onderstreep Verduyn
Lunel de verschillen met nu: “We
hadden wel degelijk een soort kieswijzer, we maakten veel gebruik van
lokale kranten, en dat waren er toen
veel meer dan nu, er werd heel veel
geflyerd en geplakt (ik ben zelf ook
nog opgepakt wegens illegaal plakken). En natuurlijk hadden we onze
kramen staan in de winkelstraten.”
Hij maakte de verkiezingen vier keer
mee. “We stapten uit het overleg voor
de vorming van een college, omdat
alles teveel in beslotenheid begon
te verlopen.” Verduyn Lunel was
overigens ook nog wethouder JSR,
cultuur en media (na Piet Vink), die
bestuurlijke carrière duurde nog 3,5
jaar, tot het moment dat het college
viel op de stadhuis-discussie.
Ook Pieter den Dulk (van 1986
tot 1998 actief in de lokale politiek)
van het CDA refereert naar de andere
communicatie met het stempubliek,
dat gemotiveerd moest worden om
op zijn partij te gaan stemmen. “Het
rechtstreekse contact met de mensen
op straat, dat vond ik eigenlijk
het leukste. aast het flyeren, de
kraampjes bemannen, het canvassen
in de wijken (biljetten ophangen)
en het neerzetten van billboards.
Natuurlijk kreeg je wel eens het een
en ander naar je hoofd geslingerd. Ja,
bij bezoeken aan winkelcentra zoals
de Fahrenheitstraat of bij het bezoek
aan specifieke stadsdelen. Daarbij
was het voor Den Dulk bepaald geen
nadeel, dat hij los van zijn politieke
rol een grote bekendheid genoot,

want hij was zo’n tien jaar voorzitter
van ADO Den Haag (toen nog FC
Den Haag geheten). Een functie, die
hem overigens er niet van weerhield
verkiezingsfolders uit te delen in het
Zuiderpark na een wedstrijd van zijn
club in het stadion. Ook Den Dulk
refereert naar de landelijke politieke
trend als vertrekpunt voor het stemgedrag van mensen. “En dat is eigenlijk
achteraf jammer, dat we geen kans
zagen om specifieke lokale problematiek, zoals de ontwikkeling van de
Binckhorst of de speciale ontwikke-

ling van Scheveningen zwaar voor
het voetlicht te brengen”. Den Dulk
schat de betrokkenheid van kiezers
bij de gemeenteraadsverkiezingen
toen groter in dan nu. De discussieavonden trokken volle zalen, er was
echt discussie, nu wordt veel meer
gedachtegoed via sociale media uitgewisseld, waarbij het veel meer om
het uitingen van meningen en minder
om echte discussie gaat. En dat vindt

Jan Heemskerk (PvdA)

Den Dulk gewoon jammer.
Jan Heemskerk was gemeenteraadslid voor de PvdA van 1978
tot 1994 en was van 1986 tot 1990
wethouder van onderwijs, migranten
en welzijn. In zijn wethouderstijd
was hij o.a. verantwoordelijk voor
de oprichting en nieuwbouw van de
Haagse Hogeschool, de totstandkoming van het Johan de Witt College
en de nieuwbouw van de Centrale
Bibliotheek.
Ook Heemskerk onderstreept meteen
het feit, dat de verkiezingscampagne
toen een rechtstreeks en geen digitaal
karakter had. “De campagne vond
op straat plaats, we werkten met aanplakbiljetten en gingen van deur tot
deur. We hingen een rode haan aan de
deurknoppen. Tja, en dan kwam het
wel eens voor, dat je aanbelde en bij
het open doen de vraag werd gesteld:
‘U wilt zeker weten welke partij ik
ga stemmen? Nou, dan heb je pech
gehad, ik stem zeker niet op de Partij
van de Arbeid, want ik hou helemaal
niet van werken’.” Zo maar een anekdote uit die tijd. Ook Jan Heemskerk
onderstreept het analoge karakter van
toen: geen sociale media, geen radio
of TV West, maar wel veel, heel veel
lokale kranten met uiterst actieve
redacties. Die de verkiezingsbijeenkomsten in allerlei zaaltjes bezochten
en erover verhaalden in de tenminste
vier lokale kranten: Haagsche Courant, het Vaderland, het Binnenhof
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van de billboards en de raambiljetten
houder van economische zaken en
personeelsbeleid, met o.a. de verantwoordelijkheid voor bedrijfsterreinen
incl. Scheveningen Haven. Hij trad
af, daar de raad hem niet kon volgen
bij binnenstedelijke bedrijfsterreinen.
Later ging de raad toch over naar de
combinatie van wonen en werken,
zoals hij dat voorstond.

en de Nieuwe Haagsche Courant. “Je
zat in panels in volle zalen, vaak in
wijk- en dienstencentra en we spraken
over thema’s, die in de wijk speelden.
Het mag dan zo zijn, dat de landelijke
politieke verhoudingen de lokale
kleur bepaalden, de mensen waren
wel degelijk betrokken bij wat er in de
wijk speelde en wat de lokale politiek
daaraan dacht te doen. Een thema als
stadsvernieuwing stond centraal, maar
ook over onderwijs en welzijn werd
gepraat. Vergeet niet, dat we in de begin jaren tachtig een hoge jeugdwerkloosheid hadden, de betrokkenheid
bij de discussies was groot”, vertelt
Jan Heemskerk. “Het was de tijd van
de stadsvernieuwing, van de totale
hervorming van de Schilderswijk.
Mensen reageerden soms heel erg
boos en argwanend en zeiden: ‘Onze
huizen worden gesloopt, kunnen we
hier straks nog terug?’ Er was soms
gezonde argwaan, maar misschien
was er wel een groot verschil met
nu: wij probeerden ook uit te leggen

waarom we bepaalde beslissingen
wilden nemen of genomen hadden.
Niet alleen mensen naar de mond
praten, maar ook laten merken hoe je
ook anders naar dingen kunt kijken.
Er werd veel over geschreven in de
kranten en vergeet niet dat de meeste
raadsleden die campagne voerden,
meestal geboren en getogen waren in
de stad. En ze wisten waar ze het over
hadden en ze bleven toch overeind in
de felle discussies, ook als die ondersteund werden met spandoeken in de
zaal. Het blijft het leukste voor een
politicus: de rechtstreekse confrontatie
met de kiezer. En het beste, je kijkt
elkaar recht in de ogen en heel vaak
krijg je meer begrip over en weer.
Meer respect ook. Je moet niet altijd
de mensen naar de mond praten.”

Ook hij was betrokken bij de verkiezingsstrijd. Ook hij refereert naar de
volle zalen en naar de betrokkenheid
van de burgers. Er waren ook meer
partijleden. Veel meer. Rob vertelt, dat
hij ook voorzitter van een onderafdeling van de VVD in Den Haag
was: 1.200 leden had die afdeling,
terwijl heel Den Haag 5.500 leden
had. 1.200 is nu het ledental in heel
Den Haag. Ook verwijst hij naar het
destijds uiterst populaire ‘flyeren , het
de bemannen van de kraampjes, het
rechtstreekse contact met de mensen
op straat. “Ach”, zegt hij, “er was
rivaliteit tussen de partijen, maar ook
collegialiteit tussen de vertegenwoordigers van die partijen”. Wel wil hij
nog kwijt, ook al valt het een beetje
buiten het onderwerp, ‘dat dossierkennis voor gemeenteraadsleden ontzettend belangrijk is’. “Daar maakte ik
mij in mijn tijd al druk om. Ik kon
mij ergeren als mensen mee discussieerden over een onderwerp binnen
de sfeer van de ruimtelijke ordening
en volstrekt geen dossierkennis bleken
te hebben en zich gewoon niet goed in
het onderwerp hadden verdiept.”
Constant Martini (ex-PvdA)
werd in 1974 voor de eerste keer
gekozen in de Haagse gemeenteraad,
werd in 1987 fractievoorzitter en was
van 1986 tot 1994 wethouder. Aanvankelijk met de portefeuille werkgelegenheid, economie en gezondheidszorg, in de tweede periode werd de
gezondheidszorg vervangen door het
aandachtsgebied personeel en organisatie. “Kijk, 1974 was nog de tijd van

Pieter den Dulk (CDA)

het actievoeren, ik was oprichter van
de Haagse Wetswinkel en betrokken
bij de kraakbeweging, die zich vooral
inzette voor de sociale huurders. Je
betrokkenheid ging vanuit je maatschappelijke activiteiten een-op-een
over naar de politieke activiteiten. De
dynamiek van de stad was herkenbaar in de aanpak van de partij”, legt
Martini de andere positie van het
aanstaande gemeenteraadslid uit. Ook
hij stelt vast, dat de betrokkenheid
van de kiezers toen anders was dan
nu. Gemeenteraadsleden en kiezers
maakten veelal deel uit van dezelfde
beweging. Of van dezelfde politieke
partij. “Daar kwam wel verandering
in vanaf 1966, toen we voor de laatste
keer de contributie nog ophaalden bij
de leden en zo de directe contacten
nog hadden. Daarna werd alles giraal
of per bank gedaan en werden de
contacten minder. En inderdaad werd
de keuze door kiezers in hoge mate
bepaald door de politieke lijn van de
landelijke partij. Ik maakte het mee,
dat er opzeggingen kwamen voor
de PvdA, omdat wij Oost-Duitsland
wilden erkennen. Dat had niets met
plaatselijke politiek te maken”.
Ook Martini voerde campagne. Met
sandwichborden ging hij de Schilderswijk in. Hij herinnert zich de massale
sneeuwbalaanval van jongeren, die
dus juist niet van plan waren om PvdA

Hij geeft nog eens scherp de verschillen aan tussen toen en nu, al zal menig
huidig gemeenteraadslid of kandidaat
het daar wellicht niet mee eens zijn:
“Veel politici hadden uitgesproken
en helder geformuleerde idealen. Wat
mij betreft wordt nu teveel de waan
van de dag geaccentueerd, er wordt te
veel beloofd wat bij mensen of wijken
wel in de smaak zal vallen zonder een
vleugje visie. Iets verder kijken dan je
neus lang is, het zou een verademing
zijn bij al die hypes van vandaag aan
de dag.”
Rob van de Laar (VVD) zat in
de periode 1981-2014 in de lokale
(gemeente)politiek. Hij was wet-

Jack Verduyn Lunel

te stemmen. Maar de betrokkenheid
van kiezers is naar zijn overtuiging
ook om andere reden drastisch veranderd. Lokale belangen en/of projecten
bepaalden in de loop der jaren meer
de keuze van kiezers, de landelijke
partijlijn werd minder relevant. “Maar
ook de stijgende welvaart vanaf de jaren zestig, de ontdekking van de eigen
mogelijkheden, de individualisering
beweging en tenslotte het neoliberalisme in de jaren negentig (de markt
kan alles beter) heeft de afstand tussen
kiezer en politiek vergroot. Ik zie
dat trouwens vandaag de dag weer
enigszins veranderen, er is weer meer
neiging om bij elkaar te kruipen, de
coöperatieve gedachte keert weer
terug.”
De in 1994 gestopte wethouder kan
het niet laten nog één ding te zeggen:
“Politieke vertegenwoordigers van de
jaren zeventig waren minder bang om
te zeggen hoe ze over dingen dachten,
gingen de confrontatie niet uit de weg.
Nu zijn wethouders meer politieke
ambtenaren geworden.” Overigens
heeft Constant Martini zich inmiddels
uit de PvdA teruggetrokken. En was
hij best verrast om te horen, dat zijn
zoon zich kandidaat had gesteld voor
de gemeenteraad bij zijn oude partij.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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Elke 4 jaar is de verkiezing van de gemeenteraad. De komende
verkiezing is op woensdag 21 maart 2018. Stem op 21 maart 2018
in één van de stembureaus in Den Haag. De meeste stembureaus zijn
open van 7.30 tot 21.00 uur. Sommige locaties hebben andere openingstijden. Bekijk het overzicht op stembureausindenhaag.nl.
Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen
bijna vijfhonderd kandidaten mee. Gebruik
de site denhaag.allekandidaten.nl om kandidaten te vinden die bij u passen.
De burgemeester nodigt u van harte uit
voor de bekendmaking van de uitslagen

van de gemeenteraadsverkiezingen op
woensdag 21 maart 2018. Vanaf 21.00 uur
bent u die avond welkom in het Atrium
van het stadhuis, Spui 70, om de presentatie van de voorlopige uitslag bij te wonen.
De ruimte in het Atrium is beperkt. Meld u
vóór 16 maart aan via denhaag.nl.

DEN HAA

Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden in Den Haag, zou de VVD de grootste partij
worden. De liberalen zouden uitkomen op zeven zetels. Dat is drie meer dan ze er nu hebben in de Haagse
gemeenteraad. En een meer dan in de vorige peiling van eind januari.
Dat blijkt uit een opiniepeiling van I&O Research in opdracht van de
Haagse gemeenteraad. Het onderzoek werd uitgevoerd van maandag
29 januari tot en met zondag 11 februari 2018. In totaal namen 1.680
inwoners van Den Haag eraan deel. In de vorige peiling, die op 31
januari werd gepresenteerd, ging de huidige grootste partij van Den
Haag, D66, nog aan kop. Die partij zou toen acht zetels halen, maar
zou er nu nog maar zes krijgen. Andere opvallende verschillen met de
vorige peiling is dat de ChristenUnie/SGP nu nog maar een zetel in de

Door te kiezen voor
een puur lokale partij
halveert u zo ongeveer de invloed van
uw inbreng. Want
de gemeente bepaalt
maar een stukje van
alle dingen die er
in uw dagelijks leven toe doen - en
een belangrijk deel
van de dingen die
de gemeente regelt
betreft zogenaamde
uitvoeringsmaatregelen voor hogere
overheden, zoals
het Rijk en de Provincie. Partijen die
op alle niveaus zijn
vertegenwoord, zoals
50PLUS, kunnen
belangrijke dingen
veel sneller en breder op de politieke
agenda krijgen dan
lokale partijtjes. Daar
heeft u baat bij. Stem
daarom niet lokaal.

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

Haagse gemeenteraad zou krijgen tegen drie eind januari. Het CDA
wint juist weer iets en krijgt er nu drie in plaats van twee. Ook Groep
de Mos doet het goed. Die gaat van vijf zetels in de vorige peiling naar
zes nu. Daarmee zou Groep de Mos samen met D66 de tweede partij
van Den Haag worden. De SP krijgt ook een zetel meer dan drie weken
geleden en zou nu op twee komen. De andere partijen blijven in de
nieuwe peiling gelijk ten opzichte van de vorige peiling.

De verkiezingskoorts begint toe te
nemen. Althans, in elk geval bij de
kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Over een kleine drie weken
is de uitslag bekend. Maar op wie kan
je stemmen? Welke partijen doen er in
Den Haag aan de gemeenteraadsverkiezingen mee en wat zijn hun plannen voor
de stad?
Omroep West en Stichting Debatmeester hebben
alle twintig lijsttrekkers geïnterviewd op ‘hun’ plek
in Den Haag. Maak kennis met de lijsttrekkers van
de twintig Haagse partijen die meedoen aan de
verkiezingen.
De video’s met Robert van Asten (D66), Martijn
Balster (PvdA), Boudewijn Revis (VVD), Hanne
Drost (SP), Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) zijn vanaf nu
te zien op de verkiezingspagina van Omroep West.
De rest volgt in de loop van de week.
Ga naar www.omroepwest.nl/gemeenteraadsverkiezingen2018 om de filmpjes
te bekijken.

Burgers moeten heel snel meer
invloed krijgen op wat er in hun
stad, wijk en buurt gebeurt. Hun
vertrouwen in de politiek taant,
omdat ze zelfs in hun directe leefomgeving dingen zien gebeuren
waarvoor ze niet hebben gekozen,
Méér dan de helft van alle kiesgerechtigde Hagenaars
die ze slecht vinden of onbegrijis 50 jaar of ouder. Maar in de gemeenteraad van onze
pelijk. Daarom wil 50PLUS dat
stad is nog geen kwart van de leden zo oud. Dat is een
er in Den Haag lokale referenda
wanverhouding, met het keiharde gevolg dat uw belang
(raadplegingen) worden ingevoerd,
in onze stadspolitiek niet goed wordt verdedigd.
op een makkelijke manier en met
Door te stemmen op 50PLUS kunt u dat recht trekken, al
gebruik van internet.
ónze kandidaten zijn namelijk wel zo oud en ervaren!

Wij zijn de echte partij
van ouderen om op te
stemmen in Den Haag
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Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Den Haag.
Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Deze wet bepaalt: de taken en bevoegdheden
van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheids-

dienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD), de voorwaarden die
gelden voor de inzet van deze bevoegdheden en
hoe het toezicht is geregeld.

HAAGSE OUDEREN
VERDIENEN BETER
Te vaak ontvangt de SP nog noodkreten van Haagse ouderen die niet
de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dat kan zo
niet langer! Goede thuiszorg is zoveel meer dan alleen schoonmaken.
Iedereen heeft recht op persoonlijke aandacht. Bovendien mag geld
nooit een drempel zijn voor goede zorg. Samen met zorgverleners
strijdt de SP al jaren voor het recht op betaalbare en toegankelijke
zorg. En dat blijven we doen, totdat alle Haagse ouderen de steun
krijgen die zij verdienen!
Hanne Drost
Lijsttrekker SP Den Haag

De Referendumcommissie heeft de wettelijke
taak om kiezers te informeren over de wet waarover een referendum wordt gehouden.
De informatie waarin de commissie uitlegt

waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op
referendumwiv2017.nl.

HIER GAAT DE SP VOOR KNOKKEN:
De zorg is geen markt. We halen de marktwerking uit de thuiszorg.
Buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen worden verantwoordelijk voor
de ondersteuning en thuiszorg voor ouderen. Thuiszorgmedewerkers
krijgen meer zeggenschap over hun werk, goede arbeidsvoorwaarden en
een fatsoenlijk salaris.
Goede zorg is een recht. De thuiszorg wordt niet langer uitgekleed.
Mensen die de afgelopen jaren gekort zijn op hun uren thuiszorg
krijgen deze terug. De eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging,
dagbesteding en begeleiding wordt afgeschaft.
Aandacht voor mantelzorgers. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet
ingezet voor professionele zorgtaken. Overbelaste mantelzorgers krijgen
extra steun vanuit de buurtzorgteams.
Wonen blijft betaalbaar. Er komen meer kleinschalige woonvoorzieningen
voor ouderen in de buurt, bijvoorbeeld in de vorm van hofjes en
aanleunwoningen. Het aanvragen van een woningaanpassing gaat
voortaan met minder rompslomp.
We bestrijden armoede. Ouderen die moeilijk rond kunnen komen krijgen
jaarlijks een ﬁnanciële bijdrage.

Beter openbaar vervoer. Iedereen krijgt een bus- of tramhalte op
loopafstand. We maken alle bussen en trams toegankelijk voor mensen
die slecht ter been zijn.

Vragen? Neem contact met ons op via denhaag@sp.nl
of bel (070) 353 37 34

DENHAAG.SP.NL
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De Slag om het IJspaleis: aflevering 1
In de tiendelige programmareeks ‘De Slag om het IJspaleis’ laat Debatmeester je kennismaken met de lijsttrekkers en hoe in de stad over Haagse vraagstukken wordt gedacht.
In de eerste aflevering interviews met obert van Asten (D ) en Arjen Kapteijns (GL) over hun plannen met Den
Haag. erder een reportage over armoede in Den Haag waarin Anita Schwab, adira Loulidi (Stichting Leergeld), ilal
Sahin ( eggeefwinkel), Henk aars (Delen achter de Duinen) en ikki Kamp (Helpdesk Geldzaken) inzicht geven in
dit Haagse vraagstuk. Ook een verslag van de openbare hoorzitting van de Kiesraad waarin de lijstnummers officieel
worden gepresenteerd.
De programmareeks is een initiatief van stichting Debatmeester en is tot stand gekomen in samenwerking met Omroep
est, Stichting Luis in de els en de gemeente Den Haag. De programmareeks wordt elke werkdag uitgezonden op Den
Haag T ( iggo-kanaal ).
DEN HAA

In de week voor de gemeenteraadsverkiezingen brengen stichting Debatmeester en
weekkrant Den Haag Centraal lijsttrekkers van deelnemende partijen bij elkaar voor
een stadsdebat.
Op dinsdag maart gaan Haagse lijsttrekkers met elkaar in discussie over de belangrijkste verkiezingsonderwerpen.
Ivar Lingen en Theodore ronk presenteren de avond. bent van harte welkom om . uur op de e etage van de bibliotheek aan het Spui. Toegang is gratis en voor een drankje wordt gezorgd. Meer info griffievoorlichting@denhaag.nl.
Wanneer Dinsdag maart
van . tot . uur
Toegang Gratis
Waar e etage van de Centrale ibliotheek, Spui in Den Haag

Gemeenteraadsverkiezingen Den
Gemeenteraadsverkiezingen
Den Haag
Haag21
21maart
maart
Bekijk ons unieke Partijprogramma:
1. Het bestrijden van het Partijkartel & de schending van uw Burgerrechten.
2. Parkeerbeleid terugdraaien & versoepelen voor Haagse bewoners.
3. Verbod discriminatie op o.a. woonvoorrang & gratis (tand)zorg.
4. Gemeentelijke belastingen verlagen ter compensatie van de BTW verhoging van 6% naar 9% door kabinet Rutte 3.
5. Onrechtmatige beslagleggingen door o.a. Deurwaarders & Zorgverzekering strafrechtelijk vervolgen en handhaving naleven.
6. Participatiewet; contractverplichting van vrijwilligerswerk afschaffen, vervangen voor nieuw speciaal werk- & leertraject met minimumloon.
7. MKB bevorderen door de regelwetgevingen te versoepelen.
8. Mantel- & Ouderenzorg verbeteren d.m.v. bezuiniging op ambtenarij & overbodige subsidies.
9. Uitbreiding bouw sociale huurwoningen & betaalbare studentenwoningen.
10. Invoering directe democratie, gekozen Burgemeester & einde Banencarrousel.
11. Afschaffing Erfpacht.
12. Forum voor Den Haag verwacht dat ons partijprogramma een domino-effect zal veroorzaken in behoorlijk bestuur, zowel lokaal als landelijk.
13. Wij willen onze Westerse culturele normen & waarden centraal stellen bij alles dat wij doen, om onze vrijheid te garanderen!
14. Forum voor Den Haag staat voor eerlijkheid, rechtvaardigheid, openheid, veiligheid, betere zorg, soevereiniteit, burger- & ouderenbelangen.
*

Forum voor Den Haag belooft het onbehoorlijk bestuur aan te pakken met forse maatregelen en zullen ons maximaal inzetten voor onze verkiezingsbeloften.

Official Partners: www.forumvoordenhaag.nl & www.bondoverheidszaken.nl

BREEK HET PARTIJKARTEL !
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Het thema milieu en klimaat is voor de inwoners van onze regio heel belangrijk bij
het uitbrengen van hun stem tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Dit blijkt uit een enquête van Kieskompas in opdracht van Omroep West.
Zo’n 25,5 procent van de bijna drieduizend geïnterviewden geeft aan dat dit een onderwerp is op basis waarvan
ze hun stem bepalen. Het onderwerp zorg eindigt op de tweede plaats, met ruim twaalf procent van de stemmen.
Woningbouw eindigt met bijna elf procent op plaats drie.
Het vertrouwen in de politici is positief. Slechts 18,6 procent van de respondenten geeft aan geen vertrouwen
in de lokale volksvertegenwoordigers te hebben. Zo’n 39 procent van de mensen heeft wel vertrouwen in de
gemeenteraadsleden en een even groot deel reageert met het antwoord ‘neutraal’.
FOTOGRAFIE ANETTE BROLENIUS

21 MAART - STEM CDA
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Mensen in onze regio geven bij het uitbrengen van hun stem de voorkeur aan het stemmen op een partij boven
het stemmen op een specifiek persoon , tegen , procent.

“Iedereen moet in de stad kunnen blijven wonen”
Nieuw in gesprek met oud en andersom: twee kandidaten voor de gemeenteraad praten over wonen in Den
Haag. Bülent Aydin is Haags gemeenteraadslid en staat op plaats 3 van de kandidatenlijst van de PvdA. Tomas
Martini is geboren en getogen Hagenaar en woont weer in het Regentessekwartier. Hij staat op plaats 17.
Tomas Martini werd geboren op de
Beeklaan en ging op de Galvanistraat
naar school. “Ik woon weer in Den
Haag, nu een halve kilometer van
mijn geboortehuis vandaan, en ben
en voel me Hagenaar. Mijn vraag
aan Bülent; Heb jij speciale plekken
in onze stad waar je bijzondere
herinneringen aan hebt?”
Bülent Aydin: “Het Bronovo
ziekenhuis heeft natuurlijk een
speciaal plekje in mijn hart omdat
mijn beide dochters daar geboren
zijn. Maar ook het strand om
een keertje uit te waaien of wat
te drinken. En niet te vergeten
de Haagse Markt waar de
verscheidenheid aan kleuren van Den
Haag samenkomt is mij dierbaar.”
Tomas: “Den Haag verwacht een
enorme bevolkingsgroei. Steeds
meer mensen denken dat ze in Den
Haag gelukkig kunnen leven en
werken, en dat is eigenlijk een groot
compliment. Den Haag is een mooie
statige, historische en terrassenstad.
Als vader wil je dat er ruimte is om je
kinderen hier te laten wonen. Ook

mensen die hier willen werken en
willen wonen zijn welkom. Hoe
maken we het mogelijk dat iedereen
fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen,
zonder de stad vol te proppen? Als
we daar niet voor zorgen, dan is
straks iedereen - en zeker de oudere
Hagenaars - de dupe.”
Bülent: “Dat klopt, en dat moeten
we voorkomen. Voor een deel is
dat simpel: we moeten woningen
bijbouwen, vooral betaalbare. Als we
dat niet doen, dan zijn de prijzen en
de huren van huizen straks zo hoog
dat gewone mensen dat niet meer
kunnen betalen. Ook ouderen zitten
soms in een onmogelijke situatie:
ze willen best naar een passende
geschikte woning verhuizen, maar
dan moet je wel vaak de financiële
hobbels wegnemen. Iedereen moet in
de stad kunnen blijven wonen.”
Tomas: “Wat ik wel merk, is dat
er nu in sommige wijken enorme
overbewoning is. Huizen worden
illegaal onderverhuurd en sommige
panden zijn amper onderhouden.
Daar moet echt veel meer aandacht

voor komen: door corporaties, maar
ook door de pandbrigade in te zetten.
Overbewoning levert overlast en
gevaarlijke situaties op, vandaar dat
de PvdA wil dat hierop beter wordt
gehandhaafd.”
Bülent: “Zeker. Daarnaast moet
het ook voor mensen die niet een
grote portemonnee hebben mogelijk
zijn om hun huizen te isoleren
en zonnepanelen op hun dak te
plaatsen. Dat scheelt enorm in de
energierekening en is belangrijk
om onze stad voor onze kinderen
leefbaar te houden.”
Tomas: “Den Haag aantrekkelijk
houden betekent ook dat we jonge en
nieuwe Hagenaars een plek moeten
geven. Als de doorstroom op gang
komt, ontstaat er ook plek voor jonge
gezinnen. Op andere plekken zou
je kunnen kijken of je studenten in
hetzelfde gebouw als ouderen of
vluchtelingen kunt laten wonen. Of
dat je studenten die vrijwilligerswerk
in de buurt doen korting op de huur
kunt geven.”

Tomas Martini (l) en Bülent Aydin (r)

Bülent Aydin is 50 jaar en woont met vrouw en dochters in het Geuzenkwartier.
Hij is werkzaam bij de politie en tevens bestuurslid van De Volharding.
Tomas Martini is 32 en groeide op aan de Beeklaan. Sinds 2016 woont hij weer
in Den Haag met zijn vriendin en zoon van negen maanden. Hij werkt bij het
Nederlandse Rode Kruis en is daarnaast muzikant.
Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Haagse
PvdA wil 1 miljard euro investeren in meer betaalbare woningen. Den
Haag moet de komende vier jaar 16.000 nieuwe woningen bouwen en
25.000 woningen renoveren. Ouderen die kleiner willen gaan wonen
moeten beter geholpen worden. Daarom moet de gemeente volgens de PvdA
meer seniorenwoningen bouwen en de drempel om te verhuizen verlagen.
Daarnaast wil de PvdA een doorstroommakelaar, waarmee de gemeente
samen met woningbouwcorporaties senioren aan een passende woning helpt.

kijk voor meer informatie op denhaag.pvda.nl
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Verhuur gestart!
66 Hoogwaardige
huurappartementen
Volop genieten van het leven, daarvoor biedt ZeeWinde u alle gelegenheid.
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 gebruiksoppervlak 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.

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 mobiel
06 16 53 54 02 of via zeewinde@respectzorggroep.nl

zeewinde.dewindes.nl

Tijden

WONEN OP MAAT
Bent u enthousiast over dit woonconcept maar heeft
u behoefte aan meer m2 woonoppervlak? Een aantal
appartementen kunnen worden samengevoegd!
Vraag onze woonconsulent naar de mogelijkheden.

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

Hofpasbezitte
rs en pashoude
rs
van de Volhard
ing krijgen (ond
vermelding va
er
n hun pas en
nummer)
het boek grati
s thuisbezorgd
.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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 of
fietstochten ontmoet.

Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor
van elbergen zijn reflecties vastlegt op markante momenten in en rond de
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbalclub ADO, het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging 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.

€ 14,95

€ 15,95

€ 34,95

€ 29,95

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 Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).
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Intrigerende sculpturen van fantasiewezens
Hoewel de onderwerpen van de ruim honderd artikelen die ik tot nu toe voor deze krant geschreven
heb zeer verschillend zijn, wil dat niet zeggen dat ze willekeurig gekozen zijn. Op een hele enkele
na hebben ze allemaal iets met mijzelf te maken. Ik schreef over mensen die ik gekend heb, over
activiteiten waar ik aan deel genomen heb en over scholen, straten en buurten waar ik rondgelopen
heb. Deze bijdrage gaat over een leerkracht die eind jaren zestig van de vorige eeuw op dezelfde
middelbare school gewerkt heeft als ik.
Jan Willem Fraeyhoven Wim is
op 5 december 1932 in Cheribon,
een havenstad op het eiland Java in
voormalig Nederlands Indië, geboren.
Zijn vader werkte bij de spoorwegen.
Toen hij zeer jong was, is zijn moeder
overleden en samen met
een zus die 12 jaar ouder was dan hij en zijn
vader is hij naar Bandoeng verhuisd. Hier
heeft hij zowel op de
lagere school als op de
MULO gezeten. Tijdens
de Japanse bezetting
kreeg hij les van zijn
zus, die onderwijzeres
was. In 1950 is hij naar
Nederland gekomen,
samen met zijn vader
omdat zijn zus inmiddels getrouwd was.
Aanvankelijk werden ze opgevangen
bij een oom en tante die op de Storm
van ‘s Gravesandelaan in Wassenaar woonden en toen hij naar de
Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag ging, leek het
verstandig om in die stad te gaan
wonen. Hij was van 1950 tot 1954
leerling aan deze Academie en heeft
hier zijn MO akte tekenen behaald.
Vervolgens heeft hij 33 jaar les gegeven op diverse scholen in Den Haag.
Zowel lagere scholen als middelbare
scholen. Hij begon op een school in
de Schilderswijk en het orde houden,
zeker tijdens de tekenles, was geen
eenvoudige zaak. Leerlingen van de
kweekschool - de huidige Pedagogische Academie - hadden voordat ze
zelfstandig voor de klas kwamen te
staan al enkele jaren onder leiding van
een leerkracht kunnen oefenen, maar
dat was voor studenten aan de Kunstacademie niet het geval. Het lukte hem
om veel leerlingen enthousiast te krij-

gen voor zijn vak en op die manier de
kunstzinnige vorming een plaatsje te
geven. Helaas is door verkeerd beleid
deze kunstzinnige vorming evenals de
lichamelijke vorming in een later stadium vrijwel wegbezuinigd, maar dit
terzijde. Wim heeft op
diverse adressen in onze
stad gewoond, waaronder de Elandstraat en
de Goudenregenstraat,
totdat hij in 1973 in
Leidschendam is gaan
wonen en hier woont
hij nog steeds. Op de
Academie leerde hij
de kunstenares Aimêe
Crince le Roy (1928 2008) kennen en ze zijn
tot aan haar dood samen
opgetrokken. Zowel in
ons eigen land als in
België en Frankrijk is hun werk tentoongesteld. In zijn werk zijn duidelijk
oosterse invloeden aan te wijzen. Hij
heeft niet alleen reizen naar China en
Japan gemaakt maar ook van 1988
tot 1990 les gekregen op de Chinese
Kunstacademie in Den Haag. Met
gebruikmaking van rijstpapier, Oost
Indische inkt en penselen heeft zijn
leermeester, Wu Park, hem geleerd
om op traditionele Chinese wijze
voorstellingen te schilderen en enkele
van zijn werken zijn zelfs in Peking
geëxposeerd. Naast illustraties voor
enkele kinderboeken is Wim vanaf
1963 sierpoppen gaan maken.
Gekauwd papier
Het materiaal dat Wim voor zijn sculpturen gebruikt, is bekend onder de
Franse naam, papier-maché. Het werd
al vele eeuwen geleden in China gebruikt onder andere om er draken van
te maken. Letterlijk vertaald betekent
dat gekauwd papier, hetgeen overigens

niet wil zeggen dat hij dit papier in
z’n mond genomen heeft. Krantenpapier geeft de beste resultaten omdat
deze papiersoort waterabsorberend is.
Samen met water en lijm ontstaat er
een goed kneedbare papierpulp. Ook
in de bouw werd papier-maché wel
gebruikt bijvoorbeeld om reliëf aan
te brengen in plafonds. In paleis Soestdijk zijn hier nog enkele voorbeelden
van te vinden. Men heeft er zelfs wel
tafels en stoelen van gemaakt. Voor de
stevigheid van de sculpturen wordt er
eerst een frame van ijzerdraad en gaas
gemaakt. Vervolgens wordt er papiermaché in de juiste hoeveelheden op
aangebracht. Later kan hier een laagje
poeder vermengd met water op basis
van cellulose aan toegevoegd worden.
Hierna kan de oppervlakte geschuurd
worden en dat is een precies en langdurig werkje. Tenslotte wordt er verf meestal acrylverf - op aangebracht.
Sculpturen van Wim zijn uniek
Wim is uiteraard niet de enige kunstenaar die gebruik maakt van deze
techniek. Ook op scholen kunnen de
leerlingen hier zinvol mee werken.
Wanneer je een ballon opblaast, kun je
er aan de buitenkant papier-maché op
aanbrengen en hier bijvoorbeeld een gezicht
van maken. Wanneer de
papier-maché gedroogd
is en de ballon mocht
klappen, dan blijft de
vorm gehandhaafd.
Toch springt het werk
van Wim Fraeyhoven
er zondermeer uit.
Wanneer er op een
expositie werk van
hem staat, is het
meteen duidelijk dat
hij het gemaakt heeft. We hebben het
hier dan ook over een kunstenaar die

al sinds 1963 aan het experimenteren
is met dit materiaal. In dat jaar heeft
hij zijn eerste sierpop gemaakt voor de
eerder genoemde Aimêe en zij heeft
hem duidelijk gemaakt dat hij het
niet bij die ene pop moest laten. En
zoals ik al eerder schreef, de oosterse
invloeden zijn in vrijwel al zijn werk
zichtbaar. Aanvankelijk versierde hij zijn
sculpturen met stoffen en hij maakte toen
ook wel wandpoppen.
Vanaf 1971 gebruikte
hij alleen papiermaché - men spreekt
dan van paper-dolls
- al was het wel zo dat
hij nog steeds gebruik
maakte van, van alles
en nog wat dat hij op
markten en in winkeltjes vond. Zo is er in Antwerpen op de
markt nog steeds het nodige te vinden.

U moet dan denken aan kralen,
koperen siervoorwerpen en dergelijke.
Wanneer hij een idee heeft of door
wat dan ook geïnspireerd raakt, maakt
hij slechts één exemplaar. Een bron
van inspiratie vormden de van ivoor
gemaakte Japanse gordelknopen, netsuke genoemd, die vaak een persoon
of een dier of een combinatie hiervan
voorstellen. Hij heeft in de loop der
jaren rond de 170 sculpturen gemaakt.
Mensen, fantasiefiguren en dieren.
Wat ook opvalt is het humoristische
van deze figuurtjes. Hij kan wel enkele
maanden bezig zijn voordat een werkstuk naar zijn zin is. Uiteraard werkt
hij er niet ononderbroken aan, maar
toch. Ik ben in het gelukkige bezit van
enkele van zijn werkstukken en ik ben
er nog lang niet op uitgekeken.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Chr. Gymnastiek Vereniging Die Haghe besta
Op 8 april 1926 hebben verschillende dames en heren het initiatief genomen de Chr. Gymnastiek
Vereniging Die Haghe op te richten, welke in Den Haag in de loop der jaren een zeer belangrijke
plaats in onze stad heeft ingenomen. Jaarlijks telde Die Haghe ruim 700 tot 800 leden, Kleuters tot
en met huisvrouwen volgden wekelijks gymnastieklessen. De vereniging had verspreid over vele
wijken ongeveer dertig afdelingen. Onder aanvoering van de toenmalige eerste voorzitter in 1926,
de heer Beefting, en na hem de volgende voorzitters, de heren C.J.J. de Kramer, H. de Gier, C.H.van
Es, en ondergetekende - Henk van Lobenstein van 1966-1979, Peter Hogendorf, Leo van ‘t Hof, Bas
Steenks en mw. Suzanne Lock en thans mw. Pam Leenheers, die met z’n allen op zeer bezielende
wijze samen met hun technische staf Die Haghe groot hebben gemaakt.
Onze stad en omliggende gemeentes
waren in de jaren zeventig en tachtig
nog vele christelijke gymnastiekverenigingen. Helaas bestaat momenteel alleen Die Haghe en de CGV
Scheveningen en S.O.S. uit Voorburg
nog als enige christelijke gymnastiekvereniging.
Ter ziele zijn bijvoorbeeld de volgende verenigingen gegaan: OranjeNassau, Advendo, Hercules en Robur
uit Scheveningen, Irene-Wassenaar,
Dio uit Rijswijk, Odilo uit Loosduinen, G.D.S. en S&V uit Leidschendam en Excelsior - eveneens uit Den
Haag. De grootste oorzaak van deze
opheffingen was dat er geen mensen
meer beschikbaar waren om een
bestuursfunctie en een technische
leiding te aanvaarden. En zonder een
bestuur kan men niet werken c.q.
voortbestaan!
Gelukkig heeft Die Haghe nu nog
steeds een prima werkend team dat
- samen met een zeer enthousiast
festiviteitencommissie - Die Haghe
wekelijks aan ruim 1.200 leden
leiding geeft!
JUBO
De vereniging heeft zeer vele
hoogtepunten mogen beleven, zoals
de jaarlijks terugkerende Toogdagen
op de Tweede Pinksterdagen, welke
door het Koninklijk Nederlands Chr.
Gymnastiek Verbond (KNCGV) in
vele steden in het land georganiseerd
werden en nog steeds worden!
Met twee bussen vol met leden
vanaf 14 jaar en ouder, vertrok de
vereniging op een Tweede Pinkster-

meisjes, aspirant dames en aspirant
heren, dames en heren van deze vele
turners en turnsters!
Ook waren er de jaarlijkse feestelijke
gymnastiek-uitvoeringen, waarvan
de eerste plaats had in 1927 in de
toen nog aanwezige dierentuin in
onze stad. In 1936 werden vervolgens
alle uitvoeringen in het voormalige
Gebouw van Kunsten & Wetenschappen gegeven, waar Die Haghe zelfs
twee avonden voor uitverkochte zalen
al hun leden lieten optreden voor de
ouders en overige vrienden van de
vereniging.

dag vanuit de Hilversumsestraat naar
Arnhem, waar de NCRV bij haar
vijftigjarig bestaan een landelijke
turndag had georganiseerd waar alle
christelijke gymnastiekverenigingen
uit het hele land aan mee hebben
gedaan! Deze dag stond toen bekend
onder de naam JUBO. Er werden
o.a. door alle deelnemers massale
vrije oefeningen gedemonstreerd en
de gehele dag waren er individuele
wedstrijden tussen alle deelnemers.
Duizenden langs de routes
Dit waren fantastische hoogtijdagen.
Zo’n dag werd altijd afgesloten met
een enorm defilé waar iedere vereniging - voorafgegaan door een eigen
drumband - zich aan de bevolking
van zo’n stad presenteerde! Met de
belangstelling van de bevolking genoten duizenden mensen langs de routes
van de grote hoeveelheden jongens en

In 1943 moest Die Haghe zich op
gezag van de Duitse overheid aansluiten bij de Kultuurkammer. Daar de
vereniging dit toen geweigerd heeft,
had dit als gevolg dat gedurende
deze Tweede Wereldoorlog het totale
verenigingsleven helemaal stil lag.
Als herinnering aan deze tijd heeft de
vereniging toen een ‘Herinneringstegeltje’ laten maken dat onlangs door
het Haags Historisch Museum in
haar collectie is opgenomen en in het
Algemeen Dagblad is vertoond.
Na de bevrijding in mei 1945 konden
de uitvoeringen weer gegeven worden
in het Gebouw van Kunsten & Wetenschappen. Helaas is dit schitterende
gebouw in 1964 door brand totaal
verwoest en moest de vereniging in in
de Houtrusthallen haar uitvoeringen
geven! En ook hier waren de zalen
totaal uitverkocht!
Tijdens deze uitvoering heeft de
drumband van Die Haghe geheel bezet met allemaal oud-drumbandleden

een historische optreden verzorgd
o.l.v. van Chris van Es, de toenmalige
tamboer-maître!

haar intrede bij de vereniging waar
zeer veel belangstelling voor bleek
te zijn!

Vijf jaar later werd er in het Congresgebouw de volgende Jubileumuitvoering gegeven, waarbij voor een
uitverkocht huis een gymnastiekshow werd vertoond en waar ook toen
weer een optreden verzorgd werd
door oud-drumbandleden, welke toen
al ruim boven de zeventig jaar waren!
Onder leiding van onze allereerste
tamboer-maÎtre Wim Heidenreich,
gaven zij een daverende show welke
ook toen weer met een staande ovatie
door alle aanwezigen in de zaal
beloond werd! Ook dit was een heel
groot hoogtepunt in het bestaan van
de vereniging!

Vele jaren hield de vereniging grote
propaganda-marsen. Zowel door de
wijken bij het Zuiderpark, als in de
wijken rondom de Acaciastraat en
de Mient en omgeving. Met haar
eigen drumband onder leiding van de
tamboer-maître Chris van Es trokken
zij altijd veel belangstelling. Juist
door dit korps kondigden zij luid
en duidelijk hun komst aan, waarbij
ook steeds veel ouders meeliepen,
omdat zij dit erg leuk vonden om hun
kinderen achter de muziek te zien
marcheren!

In 1952 deed de ritmische gymnastiek

Ik denk dat velen die lid zijn geweest
in de afgelopen jaren, dit zich nog
heel goed kunnen herinneren. Jammer
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aat 90 jaar (1926-2016)
weekend op de camping Ockenburg in
Kijkduin, waarbij alle wedstrijden dit
keer werden gehouden in de Houtrusthallen in Scheveningen.
Dit gebeurde tijdens het Pinksterweekend waarbij op de Tweede Pinksterdag eveneens een groot landelijk
drumband-concours werd gehouden
op het terrein van de voetbalvereniging Die Haghe, waaraan zo’n twintig
korpsen meededen.
Op deze Tweede Pinksterdag werd er
in de openlucht een Herinneringskerkdienst gehouden waarbij Jan Eerbeek
- destijds oud-tamboer en later
predikant - deze dienst heeft verzorgd,
waarbij honderden leden en bekenden
deze dienst hebben bijgewoond.
Dit jubileumjaar werd afgesloten met
een grote receptie in Restaurant Le
Coq d’Or aan de Leyweg, waar velen
uit het gehele land acte de présence
gaven. Op het schoolplein van de
Prof. Mr. A. Anema-school aan de
Eindstede werd voor de jongste leden
een jubileumfestijn gegeven, waarbij
al deze jonge leden in een huifkar
voorafgegaan door de drumband een
feestelijke rit door de wijk Bouwlust
maakten.
Die Haghe bezit al jaren over een
keurploeg van dames en heren die aan
vele bondwedstrijden van het KNGU
deelnemen en daar ook verschillende
prijzen in de wacht slepen.
Tijdens het 85-jarig jubileum heeft
Die Haghe een magazine DH85 uitgegeven, welke met behulp van vele
sponsors en relaties en vrijwilligers
was gerealiseerd.

dat we thans nooit meer deze gebeurtenissen in onze straten zien!
Eerste tv-optreden
In 1954 op 12 februari had Die Haghe
in Bussum haar eerste tv-optreden. Dit
was georganiseerd door onze bond,
het KNCGV, in samenwerking met
de NCRV. Een groep dames en heren
mocht een vrije oefening en een hoepeloefening vertonen. In die begintijd
van tv-optredens was dit een grote eer!
In 1956 bezat de vereniging al een
zeer enthousiaste propaganda-commissie die toen al bij het dertigjarig
bestaan van Die Haghe een knallende
feestavond verzorgde voor de leden.
Bekende bestuurders waren destijds
Sjoerdje Zijlstra, Leny Bijkerk, Jan
Boon, Gerard Pronk, Pieter Vianen,

Janny Drop, Paul Buytelaar en ondergetekende. In 1956 was Die Haghe erg
groot in aantal leden geworden - toen
al ruim 1.500 leden.
Houtrusthallen
Naar aanleiding hiervan was men genoodzaakt de vereniging te splitsen in
een aparte vereniging, die toen onder
de naam van de CGV Excelsior in
een zaal van de Groen van Prinstererschool in de Van de Spiegelstraat ook
de wekelijkse turnlessen verzorgden!
In 1976, bij het vijftigjarig jubileum, heeft Die Haghe een landelijk
weekend georganiseerd waarbij zeer
vele verenigingen uit ons land zich
hadden ingeschreven om te strijden
voor de vele wedstrijden die waren
uitgeschreven.
Al deze leden kampeerden dit gehele

In 2010 heb ik voor mijn werk voor
Die Haghe een koninklijke onderscheiding gekregen. Deze onderscheiding ontving ook de heer Bas Steenks
in 2011 voor zijn aandeel in het vele
vrijwilligerswerk dat hij jarenlang
voor de vereniging heeft gedaan en
nog steeds doet! Beiden zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Reünie
De technische leiding, bestaande o.a.
uit de heren Sjaak en Henk Been, de
heer Stellingwerf, Maarten Mouw,
Ton in het Veld, Herman Wassenaar,
Jan Looije en Joke Rateland, Maarten
Mouw en Herman Wassenaar (die
inmiddels ook geridderd was met een
Koninklijke Onderscheiding voor
zijn veertig-jarig leiderschap bij de
vereniging) en de vele voorturners en
voorturnsters (die op alle afdelingen
assisteren bij de wekelijkse turnlessen) mogen hier beslist niet vergeten
worden.
En ook de vele ouders die bij activiteiten buiten de gymzalen dikwijls hun

steentje bijdragen. Alle hulde ook voor
deze mensen!
1.200 leden
Hier draait Die Haghe op met het
grote aantal van 1.200 leden. Om
de vijf jaar wordt er een uitgebreide
reünie gehouden, die steeds door ruim
250 oud-leden wordt bezocht en waar
vele herinneringen worden opgehaald.
Vele jaren verscheen er maandelijks
een clubblad, dat door onze redacteuren Jan Boon en Paul Buytelaar werd
samengesteld. Gezien de automatisering, die ook bij Die Haghe haar intrede heeft gedaan, is de verschijning
van het clubblad alleen nog digitaal
te lezen.
De drumband o.l.v. van Ron van der
Meijde was inmiddels veranderd in
een Jachthoornkorps en later in een

Fanfarekorps met ruim zestig leden.
Tot onze grote teleurstelling van alle
leden is dit korps opgeheven. Dit
korps was zowel in Den Haag als landelijk zeer gezien en behaalde vooral
op vele concoursen eerste prijzen.
Hun instructeur Ron van de Meijde is
ook koninklijk onderscheiden. Ook hij
werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Vele oud-leden bewaren heden ten
dage nog vele goede herinneringen
aan hun lidmaatschap van Die Haghe.
En dat er ook in deze tijd, die zo verschrikkelijk snel aan ons voorbijgaat,
nog zeer velen zich inzetten voor dit
belangrijke verenigingswerk, daar ben
ik hen zeer erkentelijk voor!
Henk van Lobenstein
h.lobenstein1@kpnplanet.nl
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070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
Linido™ – Douchezittingen

Wandmontage

Voortaan veilig zittend onder de douche met de robuuste en
makkelijk schoon te houden douchezittingen van Linido

Een douchezitje wordt vast op de muur gemonteerd waardoor de gebruiker verzekerd is van een veilige houding en
een mogelijkheid om rustig te kunnen zitten.

Opklapbaar
Na gebruik kan de zitting worden opgeklapt. Zo neemt
deze minder ruimte in wanneer andere mensen de douche
staand willen gebruiken.

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van
150 kg. Gemaakt van roestvrij staal en versterkt

kunststof.
Met en zonder armleuningen
De Linido douchezitting is verkrijgbaar met rugleuning en
met armleuningen. De armleuningen geven extra houvast
bij het gaan zitten en opstaan.

Hulppootset als optie
Met de Hofpas

Uitvoering

Normaal

Zitting
Zitting met rugluning
Zitting met rug- en armleuningen

€ 169,95
€ 279,95
€ 289,95

LICHTGEWICHT ROLLATOR

De bijbehorende Hulppootset wordt aanbevolen bij gebruikers
met een lichaamsgewicht van meer dan 100 kg. of twijfel over de
sterkte van de wand.

20%
KORTING

BOODSCHAPPENTROLLEY
PLAYMARKET GO UP

FIETSTRAINER

Met de Hofpas
Met de Hofpas

00
240,
Normaal € 299,-

Vergroot uw mobiliteit
met deze stabiele rollator in 11 kleuren.

20
119,
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.

Nog geen Hofpas?

Met de Hofpas

50,35

Train uw arm- en beenspieren zittend op een
Normaal € 62,95
luie stoel.

VOETENZAK FWS Medisana

Wordt dan snel gratis lid van
de Volharding en ontvang
de Hofpas én ....

3 temperatuur instellingen.
Automatische uitschakeling na 90
minuten

20% KORTING
op meer dan 1800 producten
die zorgen voor een veilig en
comfortabel ouder worden.

Met de Hofpas

26,50

Normaal € 32,95

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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De Houtrusthallen
Een bekend gebouw voor vele oudere Hagenaars en Hagenezen.
Dit artikel is een nostalgische herinnering aan de vele activiteiten die er o.a. hadden plaatsgevonden tussen 1937 en 2000.
Houtrust was in het verleden een
landgoed, waar de bezitters zomerse
rust en ontspanning zochten, ver van
die stinkende grachten in de benauwde
stad. In 1833 kwam het in koninklijke
handen. Voor koning Willem II was
het een uitbreiding van zijn jachtterrein en voor zijn familie een mooi
wandelgebied op de uitlopers van de
duinen. Bij zijn overlijden erfde zijn
dochter Sofie deze landerijen, waar
ze nog wel eens kwam, als zij vanuit
Weimar - waar zij Groothertogin was
- haar familie in Den Haag bezocht.
Maar het gemeentebestuur zocht
ruimte voor zijn stadsuitbreiding en
kocht het ruim elf hectare tellende
terrein in 1908 en gaf het in 1910 een
sportbestemming.

vergaderingen, etc. In 1937 werd
het gebouw geopend door koningin
Wilhelmina.

De architecten Arie van Eck en A.H.
van Leeuwen kregen de opdracht
er een sporthal neer te zetten op het
gedeelte tussen de Segbroeklaan en
de Houtrustweg. Eigenlijk waren het
twee hallen naast elkaar, die door
een verplaatsbare tussenwand van
elkaar gescheiden konden worden. Zij
waren ieder 100 meter lang, 50 meter
breed en 15 meter hoog. Na de entree
vormde een enorme halfronde zaal aan
de voorkant de Rotonde met bar, waar
allerlei activiteiten konden plaatsvinden, zoals recepties, dansavonden,

Het is ondoenlijk alle activiteiten in
de Houtrusthallen te memoreren, maar
enkele wil ik hier noemen. Zoals de
Pasar Malams, de Indische markt, die
er jaarlijks gehouden werd. Heel gezellig met Indisch eten en drinken en
genieten van de exotische optredens.
Mijn kleren hielden de bakgeuren nog
dagenlang vast. Later verhuisde de
Pasar naar het Malieveld en heet nu
Tong Tong Fair. De Damesbeurs waar
de heren ook welkom waren en ik er
een koekenpan heb gekocht. Verder de
Popconcerten van de Golden Earrings,

Naast de indoorsporten dienden de
hallen ook als tentoonstellingsruimten en werd er de eerste overdekte
kunstijsbaan gevestigd: de Hokij
(Haagse Overdekte Kunst IJsbaan).
Van september tot maart kon je er
schaatsen. Hier trainden in latere jaren
onze schaatskampioenen Sjoukje
Dijkstra en Joan Haanappel. Maar
ook ondergetekende heeft er met zijn
Wassenaarse klassen geschaatst. Zijn
schoolbestuur huurde de ijsbaan voor
een aantal uren in de ochtend af en
dan hadden we de baan voor ons zelf
alleen. Wat een luxe!

de Stones, Louis Armstrong en de
manifestaties van de Ambonezen, die
weleens uit de hand liepen.
In de Tweede Wereldoorlog hield
Mussert er zijn toespraken voor
onze NSB’ers. Maar ook de Paus
heeft er gesproken. Zelf heb ik in het
restaurant De Rotonde de uitslagavonden van het Haagse Amateurtoneel
meegemaakt en er wel eens een prijsje
in ontvangst genomen. Deze halfronde
ruimte leende zich voor allerlei activiteiten, zoals recepties, dansavonden,
feesten en dergelijke. Verder waren er
in de grote hal concerten van o.a. ons
Residentieorkest en The New York
Philharmonic o.l.v. Leonard Bernstein.
Berucht was de Haagse Beatnach in
1980.
Kortom, voor iedere stadsgenoot was
er wel iets te doen, te beluisteren of te
bekijken. Tot er in 2000 betonrot in de

dakconstructies werd geconstateerd
en het hele complex gesloopt moest
worden. Een nieuwe, kleinere sporthal
werd geopend in 2005, alsmede een
buitensportveld. En er werden dure appartementen gebouwd, die moeilijk te
slijten waren. Maar de grote manifestaties waren voorgoed verleden tijd…
Zoals burgemeester Wim Deetman
memoreerde: Het was een afscheid
van een Haags tijdperk.
R.J. Rueb, dichter en journalist,
schreef er een nostalgisch vers over.
De hallen, de Rotonde, de toren, die
fraaie toren
Strak penetrerend in de grauwe lucht
Al jaren is het er stil
Werd er af en toe hardgelopen
Of ritmisch gegymnastiekt.
Maar laatst, plots, uit het niets
Doemde Houtrust op in mijn gedachte

Zo maar, het gebouw, glorieus.
Het was er druk, heel druk. En het
regende.
Het regende op drommen mensen.
Ik keek op mijn horloge
En zag dat het 1980 was.
Flashback van de Beatnach.
Weemoedige herinneringen aan de goede
tijden
Van Haags beatmuziek en sixties cultuur.
Muzikanten van middelbare leeftijd in
Uitbundige fossiele gezelligheid.
Nu niets meer- een leeg gebloed stuk
beton
Met een nostalgische zweem
En een stugge schimmellucht.
Ten dode opgeschreven…
Hout Rust Zacht…
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl

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

Financiële zaken
Lagere functie nemen
door ongeschiktheid
Ik ben deels arbeidsongeschikt geworden en ouder dan 55 jaar. In overleg
met mijn werkgever heb ik mij bereid
getoond een lager betaald en gemakkelijker baantje te aanvaarden.
Dat gebeurt dus geheel vrijwillig.
Het is wél goed van u om een lagere
baan te willen met uw leeftijd. Dat
is altijd beter dan om door te gaan in
een functie die u niet aankunt. U zou
ook kunnen kijken wat de consequenties zijn als u niet de lagere
functie accepteert. Bijvoorbeeld
krijgt u dan een werkloosheidsuitkering? Na een bepaalde periode komt
u misschien in aanmerking voor de
IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen). De IOW-uitkering
is vaak een stuk minder dan het volle
loon bij een werkgever. Namelijk:
70 procent van het minimumloon.
Waarschijnlijk krijgt u nu veel meer.
Het voordeel is wél dat deze doorloopt tot u AOW krijgt. Het nadeel

is, mocht u nog eens werkloos raken
dat u op grond van uw laatste salaris
ook de WW-uitkering krijgt.

Erf- en schenkingsrecht
Nalatenschap regelen
met een testament
Door het overlijden van mijn zus, zijn
wij met de neus op de feiten gedrukt,
dat wij onze nalatenschap moeten
regelen. Veel gezocht, maar niet alles gevonden. Wij zijn getrouwd en
hebben geen kinderen. Ik heb 30 jaar
geleden al het contact met mijn familie
verbroken en wil in mijn/ons testament
geregeld hebben dat niets naar mijn
broers/zussen gaat en ook niet naar
hun kinderen. Is dat mogelijk?
Mijn echtgenoot heeft het contact met
zijn familie verbroken en gaat nog wel
af en toe met zijn neef om. Kan hij in
zijn testament regelen dat zijn zus niets
erft en zijn neef wél erft? Wat is de
grens? Wat ik weet is dat het handig is
om via centrum nalatenschappen een
onafhankelijke executeur te benoemen,
dat nalaten aan vrienden een bedrag

van € 1942 de grens is van vrijstelling
van erfrechtbelasting en dat nalaten
aan een goed doel mogelijk is, mits
dit geregistreerd is bij een ANBI.
Waar kunnen wij terecht voor verder
informatie?
In uw geval is het misschien toch
handig om - in ieder geval een deel na te laten aan een ANBI. Daarvoor
is wél een testament nodig. Daarin
kan eenieder de bestemming geven
naar wie de nalatenschap (ook naar
vrienden) moet en de executeur
benoemen. Vraag een gesprek aan
bij een notaris en kijk ook even met
uw vragen op www.notaris.nl. Een
notaris heeft u hoe dan ook nodig bij
een testament.
Huurhuis opleveren in
oorspronkelijke staat
Onze moeder is overleden. Zij had een
huurhuis waarin zij twintig jaar geleden was getrokken. Toen is zij ermee
akkoord gegaan dat de vorige huurder
een wandje van een slaapkamer had
verwijderd en daarvoor een toog had
gemaakt waardoor er een mooie com-

binatie van zit- en eetkamer ontstond.
Nu eist de woningbouwvereniging dat
wij als erfgenamen de huurwoning in
oorspronkelijke staat opleveren. Dat
betekent nogal wat dure werkzaamheden. Kan de woningbouwvereniging
dit eisen?
Ja. Indien nooit door de verhuurder
toestemming is verleend voor de
belangrijke huisaanpassingen kan
hij het opleveren in oorspronkelijke
staat eisen. Soms willen verhuurders en woningbouwverenigingen
duidelijke verbeteringen aan het
huis accepteren en af en toe zelfs
daarvoor een kleine vergoeding (na
afschrijvingen) bieden.
Echter het weghalen van een muur
en daarvoor een toog neerzetten zal
niet snel als een verbetering worden
beschouwd. Mensen hebben vaak
ook liever een slaapkamer erbij dan
een ruime zit- en eetkamer. Dus dan
zit er niks anders op dat de erfgenamen gaan klussen of een bouwbedrijf inhuren. Dat laatste kan een
behoorlijke kostenpost opleveren.

Misschien is de verhuurder van plan
het pand toch te renoveren en kunt u
proberen tot een schikking te komen.

Sociale voorzieningen
Hardheidsclausule
niet van toepassing
Wij hebben samen een inkomen van
circa 75.000 euro per jaar. Nu lees ik
dat mogelijk extra inkomsten te maken
hebben met de zogenoemde hardheidsclausule voor de huurtoeslag? Wij
laten ons belastingformulier al jaren
invullen door een vrijwilliger van een
ouderenorganisatie. Komen wij ook
in aanmerking voor deze zogenoemde
hardheidsclausule?
U en uw partner komen met uw hoge
jaarinkomen niet aanmerking voor
de huurtoeslag. De hardheidsclausule voor de huurtoeslag geldt ook
niet voor uw beiden omdat dit vaak
alleen betreft een afkoopsom van
een klein pensioentje.
Met andere woorden: de vrijwilliger
heeft uw aangifte goed ingevuld.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Kleine potjes hebben grote oren
met Julius Pasgeld

Opa (1875-1963) was vooral deftig.
Hij bekleedde de functie van hoofd
ener lagere school te Amsterdam in
een tijd dat dat beroep nog in aanzien
stond. Oma (1890-1971) had als leerling bij opa in de klas gezeten en ze
hadden allebei netjes gewacht op het
moment, dat ze fatsoenlijk in de echt
konden treden. In de tussentijd gaf opa
les aan de lagere school nummer 69 in
Amsterdam voor een jaarsalaris van
600 gulden, terwijl oma haar onderwijsakte haalde op de Kweekschool
in Leeuwarden en enige jaren lesgaf
in Oldemarkt ‘op eene jaarwedde van
500 gulden’.
De hele familie van oma emigreerde
naar Amerika. Maar oma werd
ondergebracht bij een nicht, die een
tabakswinkeltje runde in Amsterdam
totdat haar tijd rijp was voor opa. Ze
trouwden in 1912.
Hoe het precies in elkaar stak zullen
we wel nooit weten. Maar oma was
vooral naïef. Dat bleek wel uit de
gesprekken die ik opving toen ik klein
was. In de familie deed de mare de
ronde dat mijn moeder en haar zus
verwekt werden tijdens een diepe
slaap van oma. Ook hadden wij ergens
een oom die zijdelings familie van
opa was. Opnieuw een familiegerucht:
die oom was - zoals dat toen heette homoseksueel. Mijn vader wist nog te
vertellen dat dat tijdens een dinertje
ter sprake kwam. Oma was op dat
moment circa 40 jaar oud. Hardop
vroeg ze: ‘Wat is dat? Homoseksueel?’
Waarop opa onmiddellijk antwoordde:
‘Johanna, het is echt veel beter voor
je als je dat niet weet.’ Waarop oma
verder geen nieuwsgierigheid meer
aan de dag legde.
Theo Thijssen
Wat moet je als klein jongetje met
zo’n opa en zo’n oma? Afstand
houden leek me het beste. Ik kan me
trouwens geen enkel moment herinneren dat opa of oma ooit maar enige
moeite hebben gedaan die afstand
te beslechten met interesse in mijn

Als kind luister je natuurlijk zo onopvallend mogelijk naar de gesprekken tussen je ouders en je grootouders. Want zo steek je nog eens wat op. Ook al begrijp je de helft (nog) niet. Hieronder zomaar wat, al dan
niet verwerkte, indrukken die ik in de loop der tijd rond mijn opa en oma van moeders kant opdeed.
welbevinden.
Evengoed waren er de verhalen. Zo
ging opa, in de tijd dat hij onderwijzer
was veel om met de later befaamd
geworden pedagoog, Theo Thijssen,
die toen ook onderwijzer was op
een school in de buurt. Opa had ook
een andere vriend: Hans van Strien.
Die schreef in die tijd een boek met
de titel: ‘Van spreken tot schrijven.
Methodisch gerangschikte oefeningen
voor het zuiver schrijver op de lagere
school’, met elkaar 760 bladzijden
druk.
Toen het boek uitkwam had Theo
Thijssen daar geen goed woord voor
over. In een vaktijdschrift schreef hij
onder meer: ‘De handleiding is niet
dóór te komen. De schrijver schrijft
duister en muf. Hij stuurt je van de ene
paragraaf naar de andere voor allerlei
bagatellen gruwelijk taai. Benepen gemier’. En tot slot: ‘Deze handleiding
moet zeker weer bestudeerd kunnen
worden door stomme examen-strevers.
Zo moeten de half-gare taal-jochies
onder de schoolmeesters weer vernuftig leren lezen. En zo helpen ze
mee om van de volks-school een nog
mallere inrichting te maken. Maar
dat is allemaal niet eens zo erg. De
hoofdzaak blijft, dat de methode Van
Strien van het kind te veel eist.’ (Zie
blz. 73-85 in ‘De Engelbewaarder’ uit
1976).
Prachtig! Als Thijssen het niet tóen
al had geschreven, had ik het nú wel
gedaan.
Maar opa koos partij voor zijn vriend
Van Strien. En lag derhalve de rest van
zijn onderwijskundige loopbaan met
Theo Thijssen overhoop.
Jammer, jammer. Want ik ben een
groot fan van Thijssen. Zijn inzichten
zijn vooral ook van toepassing op het
huidige onderwijs, dat door tussenbaasjes en andere, zich belangrijk
voordoende minkukels gedomineerd
lijkt te worden. Zonder die ruzie had

ik op deze plek misschien nog meer
anekdotes over Thijssen kwijt gekund.
In die tijd had je in Amsterdam drie
soorten lagere scholen. Scholen voor
armen hadden een cijfer. Daar hoefde
je niks te betalen. Scholen met een
letter waren zogenoemde tweede klas
scholen. Daar moest je 30 cent per
week per leerling betalen. De derde
klas scholen hadden een naam. Daar
was je trouwens heel wat meer geld
kwijt. Opa eindige zijn loopbaan in
1936 als hoofd van de Frans Halsschool. Een derdeklas school met een
naam dus. Zijn jaarwedde was toen
3.600 gulden. Vandaar zijn deftigheid.
Sciopticonvertoningen
Maar tussen de bedrijven door
fungeerde hij (naast zijn baan) ook
nog een paar jaar als ‘explicateur bij
sciopticon-voorstellingen’. Een sciopticon was een soort Laterna Magica.
Een toverlantaarn dus. Tegenwoordig
zouden we zeggen: diaprojector.
Of nog beter: overhead-projector.
Daarmee reisde hij reeds in 1923 de
scholen af om kinderen ontroerende
verhalen te vertellen bij een reeks van
plaatjes.
Iedere keer als hij daarvan thuis kwam
zou hij (alweer volgens de familielegenden) bij zijn vrouw het aantal
kinderen hebben vermeld, dat hij met
zijn verhalen aan het snikken had
gebracht. Hoe meer huilende kinderen,
hoe geslaagder de bijeenkomst was
geweest.

V.l.n.r.: (?), Hans van Strien, opa Ravensteijn, Jacob Faber

minnetjes?

Opa zowel als oma bezaten uitstekende papieren voor wat betreft hun
loopbaan in het onderwijs.

‘Veilige vlucht?’
Eenmaal bezocht oma haar familie
in de Verenigde Staten van Amerika.
Ze was toen al 75. Alle kinderen en
kleinkinderen begeleidden haar naar
Schiphol. Ik ook natuurlijk.

‘Uitstekende leerkracht’
In 1913 schreef de schoolopziener in
het arrondissement Steenwijk bij haar
vertrek naar Amsterdam het volgende
over oma: ‘Zij was een uitstekende
leerkracht met veel geduld, opgewektheid en tact. Ze wist orde en tucht
gemakkelijk te handhaven en de
kinderen hielden veel van haar.’

Maar tijdens het wachten op het
vliegtuig was ze ineens verdwenen.
We gingen allemaal als een gek lopen
zoeken en vragen. Totdat iemand
meldde dat er zojuist een oude dame
de verkeerstoren had beklommen. Wij
erachteraan. In de verkeerstoren bleek
oma het heft eindelijk eens in eigen
handen te hebben genomen. Geheel

eigenstandig vroeg ze aldaar bij de zittende verkeersleiding of ‘haar vlucht’
wel veilig was en of het verantwoord
was om in te stappen. Iemand van de
verkeersleiding had haar gerustgesteld en zo stapte ze even later in haar
eentje in het vliegtuig. Twee weken
later kwam ze vol herinneringen aan
haar reis terug. Vol verhalen over haar
familie, die ze maar liefst zestig jaar
niet meer gezien had. Was dat in ruil
voor die onderdanige relatie met haar
onderwijzer?
Had u vroeger ook grote oren als het
om uw grootouders ging? Mail het
naar julius.pasgeld@deoud-hagenaar.
email.

Het hoofd der school voegde daar aan
toe: ‘Ze heeft zich al die tijd doen kennen als een ijverige onderwijzeres die
ook bij de ouders, de leerlingen, bij
het schooltoezicht en bij ondergeteekende zeer hoog staat aangeschreven.’

Ingang school nr. 69

Alsjeblieft! Kom daar tegenwoordig
eens om. Bestaan er eigenlijk nog
wel getuigschriften in het huidige
onderwijs? Of hebben ‘die stomme
examenstrevers’ het tegenwoordig te
druk met vertellen hoe het steeds maar
weer anders moet met hun plusjes en

Middelste rij, derde van rechts: opa Ravensteijn. Tweede van rechts: oma Ravensteijn
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Renault R8
Ik weet niet of u dat ook heeft, maar er zijn automodellen uit
mijn jongere jaren waar ik niets mee had en die ik ook nooit
overwogen heb om te kopen. De Renault R8 is er zo een, maar
toch bezocht ik desondanks regelmatig de showroom van
Renault-dealer AutoHaag kan ik mij herinneren.
De Renault R8, die in eerste instantie
8 Major heette, werd in 1963
geïntroduceerd als opvolger van de
succesvolle Renault Dauphine. Hij
had een zeer eigentijdse vormgeving.
Beetje vierkant met een zeer herkenbaar frontje, met een motorkap met
een lichte V-vorm. Apart gevormde
bumper als overkapping van het
kentekenvlak waarin traditioneel het
reservewiel geplaatst was. Achterdeuren met schuifraampjes en
niet vreemd voor die tijd, de motor
achterin.
Nadeel daarvan was het weggedrag
bij deze Renault, want het vele
gewicht achterin betekende overstuur
in de bochten en bij een hogere
snelheid tilde de wind de neus iets
op waardoor het stuurgedrag wat
wolliger werd. Bij forse zijwind was
je natuurlijk helemaal jarig. Veel
berijders hadden dan ook een zak

zand of cement voorin liggen om dit
wat te compenseren. Voordeel van
de R8 was natuurlijk de vier deuren,
dus een gezinsauto-mogelijkheid
en ook het voordeel van de motor
achterin en achterwielaandrijving
was dat er geen ruimte innemende
middentunnel voor- en achterin was,
dus meer ruimte voor de passagiers.
De stoelen voorin waren ontworpen
voor kleine Franse mannetjes, want
zowel de leuning als de zitting waren
vrij kort, dus gaven weinig support
op de zacht geveerde zittinkjes. Het
dashboard was voorzien van een
soort grijs gedessineerd plastic en de
meters en knopjes hadden eveneens
een hoog plastic gehalte, evenals de
deurhendels.

parkeerlichten. De knoppen en schuiven voor de verwarming en ventilatie
zaten netjes bij elkaar gegroepeerd.
Achter het stuur twee stengels. De
linker voor de verlichting groot- en
dimlicht, waarbij je op de zijkant
moest drukken voor de claxon en de
rechter voor de richtingaanwijzers,
hetgeen typisch onlogisch Frans
was, maar dat je ook bij Peugeot en
Citroën aantrof. Het stuur stond wat

naast het ventilatierooster met een
drukknop voor de ruitensproeier en
aan de andere kant van het ventilatierooster, achter het stuur een
rechthoekige tuimelschakelaar voor
de ruitenwissers. Boven op de stuurkolom, dus met de hand door het
stuur, de tuimelschakelaar voor de
hoofdverlichting. Onder de stuurkolom, dus ook weer met de hand door
het stuur de tuimelschakelaar voor de

Wat ergonomie betreft had men daar
bij deze R8 wat vreemde gedachten
over en R8-rijders van destijds zullen
dit zeker herkennen. Het begon links

rechts naar het midden, zodat je er
wat scheef achter zat. De deurtjes
waren vederlicht en een makkelijke
prooi bij stormachtig weer om uit je
hand te waaien. Achterin had je nog
een soort kattenbak tussen de achterbankleuning en de motorruimte om
nog wat spullen kwijt te kunnen.
Het motor- en uitlaatgeluid van deze
Renault herinner ik mij nog goed en

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.

den bij Comfortland. De waardebonnen gaan
naar de volgende inzenders:
1. Peter Kersten, te Zoetermeer
2. Robert Jan Vegt, te Den Haag
3. Frits Sikkema, te Voorburg

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 20 februari vond
u vier Sudoku-opgaves. De goede oplossing
luidde de vorige keer: 6-1-7-3. Drie winnaars
ontvangen een waardebon van 15 euro (prijs
1), 10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te beste-

Inzenden
Voor de puzzel van deze week worden wederom drie prijzen verloot 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

6

5

4 9
6

3

8 9

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

9 2 4 3
8
1
5
4
2

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

3 8
7
4
7
6 9

9 6 4
7
3
7
2

6

comfortland.nl

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 5

9
7

7

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

Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben op vrijdag
16 maart.

1
4 9

KADOBON

Inwisselbaar bij

2
1

8
5

3
7
3

5 6
2 4
8
4
2
9
7

2
6
4
7
6
9

4
1

4 2
3 5

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

6
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

Partner: Suikervrij-leven.nu
Voordeel: € 32,- korting op voedingsadvies
Zo word je een vetverbrander
Ik verdiep mij al jaren in gezonde en verantwoorde voeding. Ik dacht dat ik er best veel
van af wist, maar de workshop ‘hoe word je
een vetverbrander’ van Suikervrij-leven.nu
was een eye-opener. Heel praktisch toepasbaar, ook in een druk gezin.
Eigenaresse Brenda en ik zijn oud-collega’s
en zoals ik haar ken hecht zij aan kennis
en kwaliteit. Alle reden om de workshop
‘zo word je een vetverbrander’ te gaan
volgen. Een week geleden was het zover!
Het was een prettige ontvangst in een ﬁjne

ruimte in haar praktijk in Scheveningen. Wij
waren met 7 cursisten, wat het goed mogelijk maakte om tussentijds vragen te stellen.
De workshop duurde ruim 3 uur en het was
geen seconde te lang!

Geen drang om te snaaien
Je krijgt kennis aangereikt over wat en hoe
je moet eten om een verzadigd gevoel te
krijgen. Hormonen en je hormoonbalans
hebben zeer veel invloed op je spijsvertering,
vetverbranding en gezondheid. Dat je hier
zelf zoveel invloed op hebt door wat en hoe je

eet, wist ik niet. Ik heb het anders eten uitgeprobeerd en het is echt zo; door het verzadigde gevoel is de drang om te snaaien
Met eenvoudige aanpassingen aan je eetpatroon bereik je al veel. Natuurlijk ben ik
niet in 1 x ‘om’, je eetpatroon veranderen
is nu eenmaal niet eenvoudig. Maar ik ben
heel blij met wat ik heb geleerd. Ik ben veel
bewuster, combineer mijn voeding anders
en snap beter hoe ik een etiket moet lezen.
Het is anders eten en geen dieet, zo simpel!
Heerlijk, want gevarieerd en lekker eten is
één van mijn favoriete hobby’s!
Partnerreview door José Bosch

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
HORNED HORSES

YURTSTORE

HEET STRIJKEN POP-UP STORE & VINTAGE

10% korting op de hele collectie en 20% korting op gepersonaliseerde bestellingen.
Oude Middenweg 241 G, Den Haag - Leidschenveen/
Forepark

Bij besteding van min. € 100,- ontvangt u een porseleinen
kofﬁe kopje ‘Tulip’ van ontwerpster Mana Yildiz in een
mooie geschenkverpakking.
Zoutmanstraat 43 A, Den Haag - Zeeheldenkwartier

10% korting op 1 artikel naar keuze
Prins Hendrikstraat 30B, Den Haag - Zeeheldenkwartier

SOMOS PERU

BLOEMENPRACHT

1 gratis Boqadillo (Peruaanse Tapas) en 1 drankje p.p.
van het huis bij een lunch of diner. T.w.v. € 7,50. Geldig op
dinsdag, woensdag en zondag. 2 pers. per Hofpas).
Javastraat 13, Den Haag - Willemspark/Archipelbuurt

10% op het gehele assortiment.
Theresiastraat 139, Den Haag - Bezuidenhout

€ 1,50 korting op alle voorstellingen, lezingen, specials en
concerten. m.u.v. ﬁlmvoorstellingen, lunchconcerten en
kindervoorstellingen en niet geldig i.c.m. andere acties en
passen.
Burgemeester Feithplein 95, Voorburg

THE PENTHOUSE
JOE’S SHOP

10% korting op alle diensten!!!
Appelgaarde 2, Voorburg

50% korting op de skybar voucher incl. toegang en drankje naar keuze (m.u.v. cocktails) in de Skybar. Geldig van
maandag t/m vrijdag tussen 12.00 en 18.00 uur.
Rijswijkseplein 786, Den Haag - Stationsbuurt

HALFORDS DEN HAAG

PIZZERIA RISTORANTE TAORMINA

WILLEMSVAART RONDVAART

10% korting op al je aankopen met uitzondering van ﬁetsen en reeds afgeprijsde artikelen.
Van der Kunstraat 89, Den Haag - Laakkwartier/Spoorwijk

Lunch deal! Pizza margherita, ham, salami of champignons met een bier, huiswijn of frisdrank voor € 10. Geldig
van dinsdag t/m vrijdag tussen 12.00 en 14.30 uur.
Stuyvesantstraat 33, Den Haag - Bezuidenhout

€ 2,50 korting op een ticket voor een volwassene en ieder 3e kind gratis (3 t/m 11 jaar). Geldig van zondag t/m
vrijdag. Niet geldig i.c.m. andere kortingsacties. Maximaal
2 tickets per Hofpas.
Prinsessegracht 4, Den Haag - Centrum

STUDENTVERHUIZERS

STUDENTENKARWEI
10 % korting op alle diensten!!!
Binckhorstlaan 29, Den Haag - Binckhorst

Bij elke aankoop boven de 10 euro een biologisch sap
cadeau.
Theresiastraat 236, Den Haag - Bezuidenhout

RAIMONDI’S VILLA ROZENRUST
Gratis glas prosecco t.w.v. € 6,50 bij aanvang van uw diner
(max. 2 pers. per Hofpas). Niet geldig op vrijdag en zaterdag.
Veursestraatweg 104, Leidschendam

JULIANA PLAZA
Heerlijk onbeperkt ontbijten of lunchen voor slechts € 9,95
( t.w.v. € 19,95) inclusief 1 gratis kopje thee t.w.v. € 2,50
Schalkburgerstraat 217, Den Haag - Groente-en Fruitmarkt/Transvaal

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
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

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

THEATER LUDENS

