
Mijn naam is Ed Abbenhuis, 

geboren op 1 mei 1937 in de 

Linnaeustraat 198 te Rijswijk. 

Onze buurman was Wam Hes-

kes, een radiohoorspelacteur 

die na de oorlog op zaterdag-

avond een radiopraatje had 

op de KRO met ‘de gewone 

man zegt er het zijne van’. 

Ik wil in dit verhaal herinne-

ringen kwijt die wij ouderen 

hebben meegemaakt. De 

heer Carl Doeke Eisma heeft 

gelijk dat wij niet moeten 

generaliseren bij kinderen 

van vroeger en nu. Iedere tijd 

heeft zijn charmes. Immers, 

wij als 80-jarigen beleven die 

tijd van toen toch ook anders. 

Met vrienden, ervaringen en 

belevenissen is dit verhaal tot 

stand gekomen. Het zal on-

getwijfeld bij velen toch weer 

wat radertjes losmaken.

Wij waren verhuisd en op 10 mei 

woonden wij op Conradkade 1, hoek 

Chasséstraat. Daar hadden wij een 

kanon in de voorkamer pus inkwar-

tiering van twee soldaten van het Ne-

derlandse leger, het kanon was gericht 

op de elektrische GEB-centrale. Wij 

zijn vier dagen geëvacueerd geweest 

naar onbekende vriendelijke mensen 

in De Perponcherstraat. Toen mijn 

vader hoorde dat de huiseigenaar een 

NSB’er was, zijn wij verhuisd naar 

de Newtonstraat, tussen de Regen-

tesselaan en de Beeklaan. Aan de 

overkant woonde Loek, een jongen 

van ongeveer mijn leeftijd, waar ik 

bevriend mee raakte. Wat nu na 77 

jaar nog zo is.

Er woonden veel 

lieden van verschil-

lende pluimage. 

NSB’ers, Landwach-

ters, Hitlerjugend, 

Grüne Polizei en 

verzetsmensen. Op 

de hoek Regentes-

selaan-Newtonstraat 

en Newtonstraat-

Beeklaan waren mof-

fenkroegen met veel 

overlast van dronken 

gasten. Eén was er 

zo dronken dat hij 

op het Regentes-

seplein op tramlijn 

2 wilde springen, 

maar hij kwam er 

niet in, maar eronder. 

Mijn oom en tante woonden in de 

Weimarstraat 89 boven de slagerij van 

de broer van Anton Mussert. Deze 

werd bij de bevrijding geplunderd 

en de ruiten ingegooid. Mijn oom 

had een fiets op zolder staan met een 
dynamo. Als je op visite kwam, moest 

je eerst een half uurtje fietsen. Met 
als resultaat uit een klein fietslampje 
licht. Uit de St. Agneskerk werden de 

klokken verwijderd, van koper werden 

granaathulzen gemaakt, tevens moest 

iedereen koper en radio’s inleveren 

voor de oorlogsindustrie.

Mijn eerste communie in 1943 heb 

ik in de St. Agnes gedaan, uiteraard 

moest je zondagse kleren aan, maar 

die waren niet meer verkrijgbaar. Mijn 

communiekleding bestond uit gebrei-

de kousen van wol van een oude sprei. 

Mijn moeder was coupeuse en van een 

jas maakte zij een korte broek. En van 

een laken een overhemd. Van familie 

uit Oudenbosch hadden wij meel en 

echte thee gekregen. Onze bakker 

woonde in de Piet Heinstraat, hoek 

Jan van Galenstraat, die heeft voor 

ons gevlochten broodjes gebakken. 

Van de theeblaadjes is nog vaak thee 

gezet, altijd nog beter dan de Carels 

surrogaat tabletten

Ik zat in 1943 in de Weimarstraat bij 

de broeders op school in de eerste 

klas. Er zat ook een joods jongetje 

waar wij goed mee konden opschie-

ten, Jopie was zijn naam, zal zijn 

achternaam niet vermelden, daar zijn 

gehele familie is gedeporteerd. Om 

twaalf uur ging de school uit en Jopie 

rende naar de overkant, maar verloor 

zijn schoen en ging terug zonder uit te 

kijken. Helaas, de tram was er eerder. 

Dat heeft op ons een enorme indruk 

gemaakt.

In maart 1945 ging ik om half negen 

naar school, op de hoek van de Kep-

plerstraat en de Noorderbeekdwars-

straat lagen drie jonge knapen, die 

schijnbaar net waren gefusilleerd, 

denkelijk verzetsstrijders. Mijn 

vader werkte in de Javastraat op het 

ministerie. Kreeg een dubbeltje van 

mijn moeder, en ging met de tram 

mijn vader ophalen (wij waren voor 

achtjarige al zeer zelfstandig, nu 

worden ze op de die leeftijd nog met 

de auto naar school gebracht). Opeens 

ging het luchtalarm af. Iedereen uit 

de tram. “Plat op straat gaan liggen”, 

riep men, want op hetzelfde moment 

kwamen een aantal Engelse Mosqui-

to’s heel laag over, met als doel Villa 

Kleykamp te bombarderen, wat ook is 

gelukt. Daar was door de Duitsers het 

centraal bevolkingsregister onder-

gebracht. Dit bombardement was op 

verzoek van het Nederlands verzet 

gedaan. Helaas waren er 59 doden te 

betreuren, maar voor het verzet met 

het vervalsen van persoonsbewijzen 

werden mensenlevens gered. Moet er 

vaak aan denken als ik over de Laan 

van Meerdervoort rij.

Op de hoek Carnegielaan en de Laan 

van Meerdervoort stond bioscoop 

Metropole. Aad van Tol won met twee 

loten van de Lotisco-loterij 50.000 

gulden. Toentertijd een kapitaal.

Lees verder op pagina 3.

Ed Abbenhuis

e.abbenhuis@upcmail.nl
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Razzia van 21 november 1944

Hoewel ik al 52 jaar niet meer in Den 

Haag woon, lees ik altijd graag de 

verhalen in De Oud-Hagenaar die mijn 

schoonzus altijd voor mij bewaart. Ik 

was toen 9 jaar en woonde met mijn 

ouders op de Zuiderparklaan, vlakbij 

het Soestdijkseplein. We woonden 

in een portiekwoning op de eerste 

etage. Mijn vader was toen 42 jaar en 

hij hoefde zich niet te melden. Maar 

boven en onder ons woonden twee 

gezinnen, ieder met een zoon die wel 

in de gevaarlijke leeftijd waren. Zij 

wilden zich niet aan de Duitsers over-

leveren en moesten dus onderduiken. 

Onze woningen hadden twee kamers 

achter elkaar die verbonden waren met 

een schuifdeur en in de achterkamer 

bevonden zich twee kasten. Boven 

de schuifdeur en de kasten was een 

loze ruimte en in die ruimte was in de 

benedenwoning een schuilplaats voor 

de twee jongens gemaakt. ‘s Morgens 

kwamen de Duitsers huis aan huis 

zoeken naar mannen en jongens die 

zich niet gemeld hadden in de school 

aan de Nijkerklaan. De soldaat die 

bij ons binnen kwam, was een al wat 

oudere man, die kennelijk gedwongen 

was om soldaat te worden. Hij zei, 

toen hij de papieren van mijn vader 

zag: “Sie haben Glück gehabt.” De 

twee buurjongens zaten veilig in hun 

schuilplek en zijn niet gevonden. De 

soldaten gingen weg.

‘s Middags kwam ik even op het 

balkon en zag op het schuurtje van 

de groenteman op de hoek van de 

zijstraat een soldaat met een geweer 

staan. Ik naar binnen en riep dat de 

soldaten weer terug waren. Mijn 

vader stuurde me weg om de twee 

jongens te zeggen dat ze weer moesten 

schuilen, want de soldaten kwamen 

weer zoeken. Wat bleek: de baas van 

het café op de hoek van het Soest-

dijkseplein had zich ‘s morgens wel 

aangemeld. Maar had toen gevraagd 

of hij nog even naar huis mocht om 

nog wat kleren te halen en daar kreeg 

hij toestemming voor. Hij is terug 

naar huis gegaan en vervolgens niet 

meer teruggekomen en naar hem 

waren ze dus ‘s middags op zoek. Hoe 

dat verder is afgelopen, weet ik niet, 

maar de twee buurjongens zijn allebei 

heelhuids de oorlog doorgekomen, 

zonder naar Duitsland te zijn gestuurd. 

Al met al was dat een dag die ik nooit 

vergeten ben.

Emmy de Zoete-Laarman

w.dw.zoete4@kpnplanet.nl

Café Sport

Wie, oh, wie, kan mij iets vertel-

len over Café Sport met de grote 

ronde spiegelruiten op de hoek van 

de Charlotte de Bourbonstraat en de 

Schenkkade? De zaak van mijn oom 

Arie en zijn vrouw mijn tante Marie. 

In de gouden jaren van VUC, met o.a. 

Bertus en Karel de Harder, Jan Hol-

leman, stonden de klanten tot op de 

stoep voor een glas bier. Het echtpaar 

was geliefd, had zelf geen kinderen, 

maar ging voorop als het om belang 

van kinderen ging. Mijn oom is op 

tragische wijze - een hartstilstand bij 

het bombardement van het Bezuiden-

hout - overleden. De biljartvereniging 

‘Wilhelmina’ met o.a. Andries Pieters 

in het bestuur; hij was nationaal 

arbiter, heeft vele jaren in Café Sport 

gespeeld. Mijn tante Marie is later 

hertrouwd en uit dat huwelijk zou een 

zoon geboren zijn. Helaas kom ik met 

deze slotregels niet verder, maar wie 

weet?

Jacques Bakker

j.bakker-mpu@kpnplanet.nl

Oorlogsjaren

Als lezer van uw blad dat elke keer 

weer boeiend is, wil ik ook graag een 

bijdrage leveren, die ik hieronder laat 

volgen. Mijn oudste herinneringen heb 

ik aan de oorlogsjaren, waarin mijn la-

gere schooltijd viel. Die school stond 

aan de Daguerrestraat, waar ik zeven 

jaar onderwijs heb gehad. Daarna 

kwam de Groen van Prinsterermulo. 

De oorlogsjaren werden zoals iedereen 

weet gekenmerkt door honger en 

angst. Op school merkten wij daar 

niet zoveel van, wel moesten wij bij 

luchtalarm het gymnastieklokaal in. 

Ik herinner mij nog de onderwijzers 

De Lange, Boor en De Jong. Vanaf de 

vierde klas kon ingeschreven worden 

voor Franse les. Het eerste zinnetje 

weet ik nog: ‘Papa fume un pipe’. 

Ik leerde graag en heb altijd veel 

plezier gehad van deze basiskennis. 

Hierna volgde de mulo aan de De 

Ruyterstraat. De driejarige opleiding 

met moderne talen. Met zestien jaar 

deed ik eindexamen en moest daarna 

gelijk een kantoorbaantje zoeken. Dat 

werd een typisteopleiding bij de PTT 

aan de Kortenaerkade. Ik verdiende 

zestig gulden per maand. Vervolgens 

leerde ik steno en zo kon ik aan de 

slag. Van de oorlogsjaren herinner ik 

me natuurlijk het gebrek aan voeding. 

Mijn moeder was bijdehand en regelde 

via-via dat zij twee keer per week 

groente kon halen in het Westland bij 

een bevriende tuinder. Koken deed zij 

voor zover het kon op de majo, een 

soort noodkacheltje dat op de gewone 

kachel stond. Op de distributiebonnen 

was meen ik 400 gram brood per week 

beschikbaar, maar er werd helemaal 

niet meer gebakken volgens mij. Ik 

las heel graag, moest wekelijks vier of 

vijf boeken halen uit de bibliotheek en 

zo ging de tijd voorbij. De school was 

in de hongerwinter gesloten. Ik herin-

ner me ook het luchtalarm waarbij 

iedereen gelijk naar binnen moest. 

De Amerikaanse bommenwerpers 

kwamen over om Duitsland te bom-

barderen. “Toe maar, jongens. Gooi ze 

maar plat”, werd er gezegd. Duitsland 

werd zo jarenlang een gehaat land. 

Ik heb nog veel meer herinneringen, 

maar die voeren te ver en daarom laat 

ik het hierbij.

Renate Zeelenberg-Korevaar

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusserDinsdag 1 mei 2018pagina 2

Beeld consultatiebureau 

Begin februari 1954 keurt de gemeenteraad het plan goed om nieuwe consul-

tatiebureaus te bouwen. Een van die nieuw te bouwen bureaus komt aan de 

Maarsbergenstraat 171. Het wordt een gebouw voor schooltandverzorging, 

geneeskundig schooltoezicht en het doet dienst als consultatiebureau. Heel 

wat Hagenaars op leeftijd zullen het gebouw hebben bezocht. Aan de gevel 

van dat gebouw, aan de zijde van de Baambruggestraat, hangt een beeldje.

et olle tie s amp eam promoot kunst in open are ruimte en eeft ers 
uit met routes langs kunstwerken. Voor onze nieuwe kunstroute zijn wij op 

zoek naar gegevens over dit beeldje. Weet een van de lezers bijzonderheden 

over dit beeld? Wanneer is het geplaatst? Wie heeft het gemaakt?

Piet Vernimmen

piet@pietvernimmen.nl

Annie Engelen

Mijn moeder, Annie Engelen, heeft een tijdje als kindermeisje gewerkt in 

Den Haag. Komend uit Ulft, een klein dorp in de Achterhoek, was dit een 

grote belevenis voor haar. Het moet in de jaren net na de Tweede Wereldoor-

log geweest zijn (1946-1947) bij een huisarts op de Laan van Meerdervoort. 

Zijn naam herinner ik me jammer genoeg niet meer en kan het ook niet meer 

navragen, omdat moeder in 2016 is overleden. Maar aangezien ik bezig ben 

om een album te maken van haar leven, zou ik bij deze graag willen weten 

of er iemand is die zich dit kan herinneren en eventueel nog foto’s van haar 

heeft. Mocht u info hebben hierover, dan kunt u mij mailen.

Anne Nijland

arubanne@yahoo.com

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

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

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

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

estland  elft  Midden el and  eids hendam
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

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

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

F.J.A.M van der Helm

John Vroom

Postadres

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Daphne Brückel en 

Jolanda Kraanen

Brückel Reclame BV

Telefoon: 070-360 76 76 

deoudhagenaar@bruckel.nl

www.bruckel.nl

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

www.baasimmedia.nl



  Tante Wilhelmien woonde in de Cornelis 

Houtmanstraat in het Bezuidenhout. Daar 

had een dag tevoren een vergissingsbom-

bardement plaatsgevonden. Er reden geen 

trams en telefoon hadden wij niet, dus 

op zondag met mijn ouders daar naartoe 

gewandeld. Tante had gelukkig alleen maar 

glasschade. Terug naar huis kwamen wij 

langs een ruïne, waar in een nis een Maria-

beeld stond met een brandend kaarsje. Op 

de hoek van de Prinsessegracht was een 

boekwinkel met trapjes en een lantaarnpaal 

en daar hing een man met een bord: ‘Ich 

habe geplünderd’. Mijn vader heeft in het 

verzet gezeten, maar daar werd nooit over 

gesproken. Hij is op 23 oktober 1966 over-

leden, op 72-jarige leeftijd. Tijdens de mis 

die in de kerk om 12 uur plaatsvond, stond 

op het dak van de kerk een luchtalarmsi-

rene die op de eerste van de maand afging. 

Of de duivel ermee speelde.

    In het kort nog wat zaken. Ophalen 

NSB’ers door BS. Canadezen met grote 

 itsspuit op s hool met poeder. i
garettenpeukjes rapen voor de buurman, 

was gewend aan seringenbloesem. Leger 

des Heils-muziek in Newtonstraat-Van 

Swindenstraat. Dagelijks en ‘s nachts 

overtrekken van honderden vliegtuigen. 

Lanceren van V1 en V2, als je het geluid 

maar hoorde was het goed. Pastoor Wils en 

Mere Quadekker stonden eten uit te delen 

bij de winkel van Jamin op de Beeklaan, 

geschonken door slagerij Koomen. Sinaas-

appels nooit gezien, eveneens chocolade. 

Razzia’s in de straten, tulpenbollen en 

suikerbieten gegeten. Krijgsgevangenen 

moesten aan de kust hun eigen rommel 

(mijnen) opruimen. Klop/op voor 10 

cent (suikerbietennat). Kwartje voor de 

gasmeter voor een uur. Zweeds wit brood, 

houtblokjes tussen de tramrails jatten met 

mijn vriendje, lorries na beneden duwen bij 

de aanleg van de tankval. Bij de bevrijding 

beide vaders kwijt. Zaten bij Van Grieken, 

of er nog restjes eten over waren. Vader op 

voedseltocht naar Waddinxveen. Mijn va-

der was door zijn achterwiel gezakt, was 

ver na spertijd thuis. Landwachters be-

hoorden tot een paramilitaire organisatie 

en onderdeel van de Sicherheitspolizei 

met jachtgeweren (Jan Hagel genoemd). 

Controleerden onder ander op de Loos-

duinseweg, op de hoogte van wasserij 

Tettero. Mensen die met veel moeite 

sieraden en linnengoed hadden geruild 

voor voedsel, kwamen uit de richting 

an het estland en erder op fi etsen 

zonder banden, met kinderwagens, etc. 

Landwacht nam alles in beslag. De Land-

storm van de club van Mussert, NSB, was 

onderdeel van de Waffen SS, weldadige lie-

den. Van de Tommies (met bolletje op hun 

baret, kregen we limonade en eierpoeder. 

Liepen op houten klepschoenen. In 1945 

werd mijn vader gedetacheerd bij de centra-

le garage in Scheveningen, kwam daar een 

oude vriend tegen die hem begroette met: 

“Val dood, Toon! Leef jij nog?”

     Ed Abbenhuis

e.abbnhuis@upcmail.nl  

 Haagse berichten van 1945   
  In 1944 is mijn opa overleden. Vanuit het ziekenhuis Westeinde gingen wij met koetsjes naar de begraafplaats aan de Kerkhoflaan, drie maal luchtalarm 

onderweg. Nadat wij aan het graf afscheid hadden genomen, ging de familie richting uitgang. Met mijn neefje Jos liepen wij achter de stoet, keken nog een 

keer naar het graf en zagen tot grote verbazing dat de kartonnen ‘kist’ doos werd omgedraaid en onze opa in een wit hemd zo in het graf werd gekieperd. 

Schandalig. We hebben het de familie pas later verteld. 
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
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Luxe Donau cruises nu tot € 200,Luxe Donau cruises nu tot € 200,--  p.p. Kortingp.p. Korting  

 

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

diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018   

vanaf  € 1.298, vanaf  € 1.298, --  p.p. p.p.   
  nu tot wel € 200,nu tot wel € 200,--  KORTING p.p.KORTING p.p.   

   

busvervoer Nederland busvervoer Nederland busvervoer Nederland ---   Passau v.v.Passau v.v.Passau v.v.   
mooi vaarprogramma over de Donaumooi vaarprogramma over de Donaumooi vaarprogramma over de Donau   

Luxe cruiseschip met volledige verzorgingLuxe cruiseschip met volledige verzorgingLuxe cruiseschip met volledige verzorging   

Bus excursievakanties Bus excursievakanties   
All Inclusive All Inclusive    All Inclusive HotelsAll Inclusive Hotels  

Autoreizen aanbiedingenAutoreizen aanbiedingen  

 
555   dg.dg.dg.   All Inclusve HotelAll Inclusve HotelAll Inclusve Hotel   Jagershof ***Jagershof ***Jagershof ***   

Nunspeet / VeluweNunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe   al voor al voor al voor € 339,€ 339,--  p.p.p.p.p.p.   
  
  

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****   

Assen / Drenthe     Assen / Drenthe     Assen / Drenthe     al vooral vooral voor   € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   
   
  

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   

Soest / Sauerland  Soest / Sauerland  Soest / Sauerland     al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   
  

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***   

Stadtkyll / Eifel       Stadtkyll / Eifel       Stadtkyll / Eifel       al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***   
Altastenberg / SauerlandAltastenberg / SauerlandAltastenberg / Sauerland   

30% KORTING 30% KORTING 4 dg. al va. 4 dg. al va. 4 dg. al va. € 180,€ 180,--  p.p.p.p.p.p.   

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

50% KORTING 50% KORTING 3 dg. al va. 3 dg. al va. 3 dg. al va. € 129,€ 129,--  p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***   
Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland   

NIEUW NIEUW    3 dg. al va. 3 dg. al va. 3 dg. al va. € 143,€ 143,--  p.p.p.p.p.p.   

MS Select Bevedere bij BudapestMS Select Bevedere bij Budapest  

Soest / DuitslandSoest / Duitsland  All Inclusive Hotel Mutter bahrAll Inclusive Hotel Mutter bahr  

All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***   
Valkenburg / ZuidValkenburg / ZuidValkenburg / Zuid---LimburgLimburgLimburg   

AANBIEDING AANBIEDING 5 dg. € 265,5 dg. € 265,5 dg. € 265,---   nu nu nu € 229,€ 229,--    

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

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

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

������ Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   
   Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

  

  Reserveren Reserveren --  aanbiedingen      aanbiedingen      

              gratis reisbrochuregratis reisbrochure  

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar

‘ Wij zijn er voor u.’

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het 

organiseren van een persoonlijk afscheid van uw 

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Wilt u een overlijden melden?  

Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag, 

ook als u niet of  elders verzekerd bent.  

Op yarden.nl vindt u meer informatie over  

onze dienstverlening.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o

Kamperfoeliestraat 2a

2563 KJ  Den Haag

T 070 325 7955

A
D

.1
9
2
.M

R
T
1
8

Tanja Schouten, René Heijnen en  

Mieke van Bergenhenegouwen 

Uitvaartverzorgers

Bijv. een leegstaande winkelruimte, 
(liefst in de Rivierenbuurt) voor 2, 3 en 4 
juni. Voor het houden van een foto 
tentoonstelling, over de kleermakers-
school (Waalstraat).
Tevens te koop op beperkte voorraad, 
kleermakersbeeldje met tekst, sokkel en 
het boek: De opleiding tot kleermaker in 
der loop der Eeuwen.
Info: f.van.barneveld@kpnmail.nl 
Telefoon: 06 - 23 89 81 70

RUIMTE GEVRAAGD!

Mirella Peter Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 

uitvaartwensen

• U kunt bij ons ook terecht met 

iedere natura uitvaartpolis

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

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al 

bezocht, geliked 

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

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

dat ons leven er door veranderd is. De 

Oud-Hagenaar is ook heel actief op social 

media, een mooi platform om uw herinne-

ringen van vroeger te delen.

Bent u enthousiast over Den Haag 
en kunt u goed vertellen?

Kunnen wij u flexibel inzetten en heeft 
u een goede beheersing van de 

Nederlandse of Engelse/Duitse taal?

Neem dan contact met ons op bij 
voorkeur via info@tourink.nl of 

0613259956
Vergoeding: € 12,50 per uur!

NIEUWE STADSGIDSEN GEZOCHT
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Met een bevolking van zo’n 40.000 

zielen kende Den Haag halverwege 

de 18e eeuw naast een kleine rijke 

elite en een grote middenklasse, een 

aanzienlijke arbeidersklasse. Deze 

laatste groep woonde in armoedige 

kleine huisjes en kon met moeite in 

hun onderhoud voorzien. Mede door 

de komst van relatief veel buitenlan-

ders werd het alsmaar moeilijker om 

de kost te verdienen. Ten einde raad 

kwamen jonge meiden in de hoererij 

terecht.

Razzia

Het Haagse bos was de vanouds 

bekende plek om de liefde te bedrij-

ven. Zowel tegen betaling als een 

simpel avontuurtje. Zowel lieden die 

vol hunkering contact zochten met 

geslachtsgenoten als zij die zochten 

naar omgang met de andere sekse. 

Het was de plek voor avontuur. Ook 

de overheidsdienaren wisten dat 

en het zal niemand verbazen dat er 

geregeld een razzia werd gehouden. 

In 1749 werden heel wat dames 

van lichte zeden opgepakt. Van de 

weduwe Antonette van Rijdt, die ook 

bekend stond als de koekoek tot de 

22-jarige Susanna Brouwer die ook 

als straathoer op de verschillende 

peesbanen te vinden was. Het bos 

werd schoongeveegd en de meiden 

kwamen voor de baljuw, die over hun 

lot oordeelde.

Straf

Wanneer ze nog een blanco strafblad 

hadden, kwamen ze er nog redelijk 

genadig vanaf. Meestal kregen ze een 

uiterst vernederende straf. Dan moes-

ten ze met roeden op zowel borst als 

rug gebonden door enige straten van 

Den Haag lopen.

De tocht vertrok vanaf het stadhuis 

en dan ter afschrikking langs het 

tuchthuis zo de stad uit. Ze werden 

verbannen uit de stad en mochten 

nooit meer terugkeren. Deden ze dat 

toch, dan wachtten ze een zwaardere 

straf. De veroordeelde hoeren werden 

op hun tocht uitgejouwd door meestal 

vrouwen, die wellicht zelf het ver-

moeden hadden met een overspelige 

echtgenoot te zijn getrouwd.

Herhaling

Maar wat gebeurde er met deze 

dames als ze Den Haag hadden verla-

ten? Vaak trokken ze naar een andere 

stad en vervolgden daar hun carrière. 

Sommigen waren zo ten einde raad, 

dat ze toch naar Den Haag terug-

keerden.

Zo was dat het geval met de 

30-jarige Geertuida van der Wisse 

alias Amsterdamse Trui en de even 

oude Johanna van Someren. Beide 

vrouwen waren in herhaling gevallen 

en wederom bij het pezen opgepakt 

in Den Haag. De twee vrouwen 

hadden hun best gedaan, vertelden ze 

de baljuw. Johanna had geprobeerd 

afstand te doen van het ontuchtige 

leventje en had zelfs geprobeerd wat 

hand- en kantwerk te maken, doch 

dat leverde te weinig op. Door ziekte 

en armoede geteisterd moest ze toch 

weer de baan op. Vreselijk, want de 

jaren gingen tellen. Haar gebit was 

vies, haar kleren smerig. Ze moest 

bijna bedelenen om een klantje, zo 

laat ze de baljuw weten.

Toen ze werden opgepakt werden 

ze veroordeeld tot drie en zes jaar 

tuchthuis om daar handenarbeid te 

verrichten en zo in hun onderhoud te 

voorzien. Het waren zware jaren. Ge-

lukkig kregen ze strafvermindering, 

dat bestond toen ook al!

Frans van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

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

Jacht op hoeren in het Haagse Bos
Den Haag anno 1749: het was een armoedige tijd. Jonge meis-

jes deden hun best om geld te verdienen door hun lichaam 

te verhuren. Ze moesten werken om te leven. Soms tippe-

len, soms bij een hoerenmadam, waar ze meestal behoorlijk 

werden uitgebuit. Tieners waren erg geliefd, maar ook oudere 

dames hadden vaak geen andere keus om aan geld te komen 

dan mannen tegen betaling te gerieven.

Ik ben een geboren Rotterdammmer, 

maar al op zeer jonge leeftijd is ons 

gezin naar Den Haag verhuisd. Eerst 

in 1930 naar de nieuwbouw op de 

Goeveneurlaan en in 1939 kwamen 

wij te wonen in de Van Heutszstraat op 

een bovenhuis t.o. de Van Reesstraat. 

Ik was toen 11 jaar (1928) en mijn 

broer 14 (1925). Mijn vader werkte 

op het Ministerie van Defensie en had 

zijn kantoor op de Bezuidenhoutse-

weg. Dat heette toen ‘De Vesting 

Holland’. Toen de oorlog op 10 mei 

1940 uitbrak, werd mijn vader al om 

ca. 4 uur in de morgen opgehaald door 

een ordonnans en was ons gezin al 

vroeg op de hoogte van de inval van 

de Duitsers.

‘s Morgens al vroeg vlogen er Duitse 

vliegtuigen over en lieten parachu-

tisten uit boven de stad, boven het 

kazerneterrein in het Benoordenhout. 

Dat was natuurlijk prachtig te zien op 

het pleintje aan het einde van onze 

straat. De afweerkanonnen stonden op 

het voormalige ADO-terrein, op het 

kazerneterrein van de Alkemadelaan 

en op de Waalsdorpervlakte. Vanaf het 

pleintje heb ik drie Duitse vliegtuigen 

naar beneden zien vallen. Dat waren 

toen driemotorige Juncker-transport-

vliegtuigen. Er ging een gejuich op als 

er weer een brandend naar beneden 

donderde. Zo kwam er een in de Adel-

heidsstraat, een in het Haagse Bos en 

een in Marlot naar beneden. Ze vallen 

natuurlijk niet rechtstandig omlaag, 

maar brandend, ronddraaiend. Een 

heerlijk gezicht en steeds ging er een 

gejuich op als weer een brandend naar 

eneden donderde  niet fijn oor de 
inzittende valschermjagers. Ook zagen 

we toen z.g. Stuka’s.

Op het ronde pleintje stonden toen nog 

geen bomen. Het stond vol met kijkers 

op dat pleintje die juichten als er weer 

een werd geraakt. Op dat pleintje kon 

je dat mooi zien, want je kijkt via de 

Juliana van Stolberglaan naar de stad 

Den Haag en via de Van Heutszstraat 

richting het Koninklijk Paleis en ver-

der over de polder naar Voorburg, etc. 

Wij hebben later de joodse familie, 

die naast de groentezaak van Van den 

Akker woonde en de familie in de 

benedenwoning onder ons, zien weg-

voeren. Een latere NSB’er (die n.b. 

naast ons woonde) stond er bij toen 

o er de len te anaf de fietsenmaker 
Van Es tot aan de Van Reesstraat werd 

geschilderd ‘V=Viktorie Duitsland 

wint op alle fronten’. Die tegels zijn 

na de oorlog snel omgedraaid, weer 

veel later omgeruild. De heer Haven-

aar kan ik mij goed voor de geest 

halen, ik ben daar vaak in de winkel 

geweest. Naar ik mij herinner, liep hij 

mank en had mogelijk een kunstbeen? 

Een heel aardige man.

De dochter van de fam. Haadsma - ze 

heette Ma (Maaike) - heeft bij me in 

de klas gezeten op de Van Hoogstra-

tenschool. In 1942 zaten in onze klas 

vier kinderen met een Jodenster, ik 

weet hun namen nog precies. Ook een 

jongen, zoon van een NSB’er. Ik denk 

dat ik er goed aan doe deze namen niet 

bekend te maken.

Op 3 maart 1945 vielen de bommen 

op het Bezuidenhout, dat was een 

misser van de RAF. Er kwamen maar 

liefst 500 mensen bij om. Onze fraaie 

school is bij het bombardement op 

het Bezuidenhout volledig vernield. 

Een fraaie goed uitgeruste school met 

natuurkunde instrumenten en mooie 

landkaarten. Later werd bekend dat het 

bombardement op het Bezuidenhout 

werd uitgevoerd door 56 middelzware 

tweemotorige Mitchell- en Boston-

bommenwerpers van de second 

tactical Air Force, met de bedoeling 

de lanceerplaatsen van de V2 uit te 

schakelen. Weg dus, de mooie school 

van Ma Haadsma en van mij!

De winter van 1944-1945 was een 

drama. Het was koud en er viel toen 

ook nog veel sneeuw. Als represaille 

hadden de moffen de voedselaanvoer 

stopgezet, want het treinpersoneel was 

toen in staking gegaan. Je moest toen 

naar de gaarkeuken die gevestigd was 

in de gymzaal van de school op de 

hoek van de Roosenboomstraat. Ik had 

hongeroedeem. Dat pleintje werd ook 

weer interessant bij de voedseldrop-

ping in 1945, aan het eind van die 

hongerwinter. Dat was overigens een 

gigantisch gezicht. De viermotorige 

Lancasters van de RAF en de Boeings 

(vliegende forten) van de Amerikanen. 

Die vliegtuigen vlogen zeer laag over, 

zelfs zo laag dat ik hoorde dat een paar 

ruiten sprongen van dat denderende 

geluid. Wij waren met onze buren en 

kennissen anti-Duits en waren blij dat 

we eindelijk van die moffen af zouden 

komen, want de bevrijding was nabij. 

De Duitsers lieten zich toen niet meer 

zien en de NSB’ers gingen op de 

vlucht.

Heel veel later, dus na de oorlog, 

moest mijn broer eerst in dienst 

(hoewel hij studeerde in Delft!) en ik 

een goed jaar later na hem. Beiden 

hebben wij gediend in Indië en wel bij 

het Regt. Huzaren van Boreel. Mijn 

broer is uiteindelijk in dienst gebleven 

en werd bevorderd tot generaal. Ik ben 

verder het bedrijfsleven ingegaan en 

geniet nog steeds van mijn pensioen.

Pieter M. van Osch

pmvanosch@hetnet.nl

Het pleintje in de oorlogsjaren 1940-1945
Een reactie naar aanleiding van het recente artikel ‘Een verdwe-

nen pleintje uit Den Haag’ in De Oud-Hagenaar van 3 april 2018.

IJsclubweg 2-6 met links een gedeelte van de Van Heutszstraat 106-110. Foto: Haags Gemeen-
tearchief
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  Nel, mijn vrouw heeft ook in de 

Kaapstraat gewoond. Zij woonde er 

sedert augustus 1940 met haar ouders 

en jongere zusje op nummer 84, nadat 

hun huis in Rotterdam bij het bombar-

dement van 14 mei was vernield. Hoe 

ze aan dat huis kwamen heeft ook met 

de Kaapstraat te maken. Nel was in 

augustus als 4-jarige kleuter met haar 

moeder meegekomen naar Den Haag. 

aar elandden ze in de koffi etent ij 
de Boerenstraat. Toevallig was daar 

een bezoeker die wist dat nummer 84 

te huur stond.

    Het uitbreken van de oorlog heeft op 

mij als bijna zesjarige veel indruk 

gemaakt. Mijn grootouders woonden 

samen met vier tantes en twee ooms 

op de Hoefkade op nummer 963 tus-

sen het Kaapseplein en de Rondebos-

straat. Zij hadden een schoenmakerij. 

En van mijn ooms kwam mijn moeder 

en mij ophalen om voor de veiligheid 

naar de Hoefkade te gaan. Mijn vader, 

dienstplichtig sergeant met groot 

verlof, was intussen gaan informeren 

of hij in militaire dienst moest komen. 

Mijn oom had een transportfi ets met 
een grote mand voorop, die je indertijd 

veel zag bij slagers en schoenmakers. 

Hij tilde me in de mand, waarna mijn 

moeder en mijn oom met de hand aan 

de fi ets ia de re hterkant an de straat 
naar de Hoefkade liepen. Intussen 

vond er boven de stad en Ypenburg 

een gevecht plaats tussen Nederlandse 

en Duitse vliegtuigen. Dat was door 

de blauwe lucht heel goed te zien. In 

de straat stonden veel deuren open en 

de bewoners stonden er op straat naar 

te kijken. Vanuit de mand kon ik alles 

heel goed zien. Wellicht hebben je 

ouders er destijds ook naar gekeken. 

Vier dagen later was de oorlog voorbij 

en gingen we weer naar huis. Wat mij 

opviel was dat midden in de straat in 

het plantsoen loopgraven lagen.

    Aan de eerste oorlogsjaren heb ik niet 

zo veel herinneringen. Het viel me 

wel op dat joodse mensen bij ons in 

de buurt een gele ster moesten dragen. 

Aan de overkant boven de radiozaak 

van Margés woonde een joods gezin 

met drie kinderen. Mijn vader heeft 

me toen gezegd dat ik met het jongetje 

moest gaan spelen. Pas later wist ik 

waarom. Ik herinner me ook dat we 

onze radio moesten inleveren. Mijn 

vader heeft toen een oud toestelletje 

op de kop getikt en dat leverde hij in. 

Ons toestel verdween boven op de 

keukenkast a hter ussen en  essen. 
Later hebben we het weer naar bene-

den gehaald om naar de Engelse zen-

der te luisteren. “Kwart over acht, de 

stem van strijdend Nederland.” Maar 

toen de elektriciteit werd afgesloten, 

was dat ook afgelopen.

     Julianakerk 

In november 1944 vonden er in het 

bezette gebied razzia’s plaats onder 

mannen van 18 tot 40 jaar. Die moes-

ten zich melden voor werkzaamheden 

voor het Duitse leger. Deden ze dat 

niet, dan werden ze uit huis gehaald. 

Ook hier in Den Haag gebeurde dat. 

Ik was zwaar verkouden en zat in de 

voorkamer voor het raam te kijken 

toen een peloton Duitse soldaten aan 

kwam gemarcheerd en in de Schalk 

Burgerstraat voor de Julianakerk 

stopte. Later verspreidden ze zich in 

de buurt om huis aan huis te zoeken 

naar mannen tussen 18 en 40. Intussen 

zaten mijn twee ooms van de Hoefka-

de al onder de grond. Mijn vader was 

boven de veertig en had dus geen last. 

Bij ons kwam overigens een aardige 

soldaat. Ik was verkouden en had net 

een heftige hoestbui. “Sehr erkaltet”, 

zei hij. De razzia duurde de hele dag 

en ‘s avonds verzamelde de hele troep 

zich in Café de Kaap op nummer 36. 

Terwijl de eigenaar van het café was 

ondergedoken en onder de grond zat, 

heeft deze troep daar vreselijk huis-

gehouden. Een van hen heeft zelfs tot 

schrik van de bovenbuurman door het 

plafond geschoten. Ik heb ze ‘s avonds 

om een uur of tien nog lallend horen 

afmarcheren.

  De kou en het gebrek aan brandstof 

waren er de oorzaak van dat door een 

aantal bewoners van de Kaapstraat op 

één nacht alle bomen in het midden 

van de straat werden omgehakt. Er 

waren de volgende ochtend alleen nog 

stompen over en de jeugd probeerde 

daar nog hout van af te halen. Bin-

nenshuis en in de tuinen waren de 

vaders, waaronder de mijne, bezig de 

stam en de takken in stukken te hak-

ken. De honger leidde er ook toe dat 

op een ochtend een aantal vrouwen op 

de kruising met de Boerenstraat een 

overval pleegde op broodkarren van 

de fi rma teen eek.

    De V1- en de V2-raketten die tussen 

Loosduinen en Monster en vanuit het 

Haagse Bos opstegen, waren ook een 

bedreiging. Vooral ‘s nachts op bed 

werd je er wakker van en was je blij 

als het geluid langzaam afnam en ver-

dween. De raket die op nieuwjaarsdag 

in de Indigostraat neerstortte, was wel 

het dieptepunt. Ik heb in de loop van 

de jaren aan veel Hagenaars gevraagd 

of ze wisten waar ze toen waren. 

Velen waren op nieuwjaarsvisite bij 

familieleden.

    Als laatste punt van deze oorlogs-

herinneringen is het bombardement op 

het Bezuidenhout op 3 maart. Ik moest 

iets wegbrengen op de Soestdijkse-

kade. Toen ik daar aankwam, was 

het bombardement aan de gang. De 

man des huizes stond te kijken voor 

het keukenraam en zei: “Het is in de 

buurt van de Julianakerk.” Toen ik 

spoorslags terug rende naar huis, bleek 

het veel verder weg te zijn.

     Ger van Pelt

gervanpelt@gmail.com  

 Herinneringen aan de Kaapstraat   
  Rob, jouw artikel in de Oud Hagenaar over de Kaapstraat heeft bij mij en mijn vrouw ook veel herin-

neringen bovengebracht. In 1934 ben ik geboren aan het begin van de straat op nummer 18 op de 

tweede etage. Op een van de foto’s bij je artikel is linksboven op de tweede etage (raam met mar-

kies) ons huis te zien. Wij woonden boven de kruidenierszaak van Van Reijssen. 

  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 fi etsto hten ontmoet. 

  Beschouwing&Beleving

Filosofische wandelingen door Den Haag 

et oekje e at ijf fi losofi s he andelin en door en aa  pinoza in en 
Haag; Van Spinoza naar Voltaire, Een Haagse reis door de Verlichting, Rondje 

Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet; Scheveningen.

lke andelin  e at een historis he en fi losofi s he es hrij in  en een plat
tegrond. 

  De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woning-

bouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg 

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

De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende 

Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende 

tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese 

tussen de esthetiek van De Stijl en de 

kubische baksteenarchitectuur van de 

Nieuwe Haagse School. 

  Haagse Momenten 

 Cor van Welbergen 

Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor 

an el er en zijn re  e ties astle t op markante momenten in en rond de 
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbal-

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

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde 

bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder 

vermelding van de naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens 

te vermelden. 

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

Na ontvangst van dit bedrag kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien. 

De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Rogge-

veenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

 € 14,95    € 34,95   

 € 15,95    € 29,95   

 € 15,95   



  Lezeres Lonneke Passchier fotografeerde 

haar beker, die als voorstelling een grote 

oranje V (= vrijheid) en de stoere Neder-

landse Leeuw toont. Op de achterzijde 

twee gouden korenaren en de jaartallen 

1945-1955.

    De tweede beker, gefotografeerd door Leo 

van Raad, toont een stoere soldaat met vier 

vlaggende kindertjes. Aan de andere zijde 

het Nederlandse wapen (’je maintiendrai’) 

en twee vlaggen.

    Aan deze tweede beker kleeft een grappige 

anekdote. De fabriek slaagde er niet in de 

bekers op de gewenste datum te leveren en 

de vraag was dus: hoe lossen we dit op? 

Dat gebeurde op feestelijke wijze!

    De beker werd door ene Jan van Os afge-

beeld op perkamentachtig papier, omlijst 

door appeltjes van oranje en voorzien van 

een getuigschrift op rijm, waarop wordt 

vermeld dat de beker nog niet klaar is, 

maar beslist komt. Aan de achterzijde van 

dit ertifi aat staat no  een ont oezemin  
over het begrip ‘Vrijheid‘. Beide teksten 

zijn van de in die tijd beroemde volks-

dichter Clinge Doorenbos. Een kostelijke 

herinnering naast de beker zelf.

     Kijk eens hier: een Vrijheidsbeker!

Een cadeau! Máár… met één ‘maar’

d’ Echte beker krijg je láter,

Want nu is hij nog niet klaar.

Heb dus eventjes geduld nog,

Weldra wordt hij afgestuurd;

Jullie weten zeker wel, dat

Wat in ‘t vat is niet verzuurt. 

   Nederland herdenkt de vrijheid,

Het tien-jarig jubilé;

Is het wonder dat wij jub’len

Kind’ren jubelt met ons mee!

Vrijheid is het gróótste voorrecht,

Dat een mens op aarde heeft,

Waarvoor hij desnoods wil sterven

En waarvoor hij vecht en leeft.

Vrijheid! Wát is eig´lijk vrij-

heid?

Vrijheid is ons hóógste goed;

Vrijheid laat zich niet omschrijven,

Vrijheid is - - ons hartebloed. 

   Clinge Doorenbos 

  Uit:  Vaderlandse Geschiedenis op 

Maastrichts Aardewerk 

   Willem en Anke Meershoek

w.meershoek@hetnet.nl  

  Het verhaal van Carl Doeke Eisma in De Oud-Hagenaar van 21 februari jl. over de bevrijding van 

ons land leverde leuke reacties op. In 1955 was het 10 jaar geleden, dat de oorlog was afgelopen 

en als herinnering daaraan werden er door landelijke organisaties bij de Maastrichtse aardewerk-

fabrieken twee verschillende herdenkingsbekers besteld. De bedoeling was deze uit te reiken aan 

schoolkinderen. 
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Het gebied, dat wat hoger lag, was 

onder andere door middel van twee 

brede trappen vanaf de Laan van 

Meerdervoort bereikbaar.

De vraag waarom die ongelijkmatige 

nauwelijks begroeide zandvlakte ‘het 

Heitje’ heette, kan ik niet beantwoor-

den. Voor zover ik mij herinner heb 

ik er nooit een sprietje heide gezien. 

Wel groeide er heide in overvloed in 

het aansluitend gelegen afgerasterde 

beschermde natuurgebiedje het Wa-

pendal. Maar het Heitje zelf was een 

kaal en ongelijk en vooral zanderig 

gebied.

Wapendal

Dat Wapendal was streng verboden 

voor onbevoegden. Maar die ene 

Duitse militair trok zich daar weinig 

van aan. Hij had geen trek in het Oost-

front. Daarom klom hij over de afras-

tering, trok zijn wapen en benam zich 

van het leven. Heel gelukkig trok de 

Feldgendarmerie (de Duitse militaire 

politie) bijtijds de juiste conclusie, 

anders waren de omwonenden mis-

schien wel met een zelfde afgrijselijke 

gebeurtenis geconfronteerd geworden, 

als later de inwoners van Putten.

Als we erg hongerig waren, begaven 

we ons ook wel stiekem op het terrein 

van het Wapendal. We trokken dan 

wat wilde bosuitjes uit de grond en 

aten die rauw op. Dat was een pittige 

smaaksensatie...

Om te voetballen was het Heitje geen 

ideaal terrein. Eigenlijk was het onmo-

gelijk om er een partijtje te spelen. Het 

was moeizaam hardlopen. Een sprintje 

trekken was bijna niet mogelijk en de 

bal was lastig mee te krijgen in het 

mulle duinzand.

Meestal beperkten we ons tot ‘goaltje 

kicken’. Daarbij werd alleen vanaf 

‘penalty-afstand’ op het doel gescho-

ten. Voor een keeper was het wel pret-

tig. Hij viel op het zand wat zachter 

dan op een grasmat.

Aangezien er in de wijk nauwelijks 

andere plaatsen waren waar onge-

hinderd kon worden gevoetbald, was 

het Heitje met al zijn beperkingen 

voor ons jongens toch een redelijk 

aanvaardbaar alternatief. En ondanks 

dat het op het mulle duinzand van 

het Heitje moeizaam voetballen was, 

durf ik toch te stellen dat daar voor de 

voetbalcarrière van diverse Bomen-, 

Bloemen- en Vruchtenbuurters en 

andere omwonenden toch de eerste 

basis is gelegd.

Maar perfect was het geenszins. Ons 

ideaal was dan ook een echt veld zon-

der al die hindernissen en beperkingen 

van het Heitje.

Zo’n ideaal veld kwam voor ons ter 

beschikking, doordat de Duitse bezet-

ter begon met de grote afbraak voor de 

bouw van de Atlantikwall. Hoewel die 

afbraak voor ons toch wel juist een re-

den was waardoor we die gelegenheid 

met wat een dubbel gevoel bezagen.

Dubbel, omdat het enerzijds ook voor 

ons jongeren verschrikkelijk was om 

te zien hoe die grootscheepse afbraak 

en grenzeloze vernielingen in onze 

hele woonomgeving plaatsvonden. 

Anderzijds was die mogelijkheid voor 

ons speelgenot veel gunstiger dan dat 

zanderige Heitje.

Om plaats te maken voor een tank-

gracht, werd onder andere het gehele 

terreinen-complex van de voetbalver-

eniging Quick in de Bosjes van Pex 

geannexeerd. Zelf werd die voetbal-

club verbannen naar een inferieur 

voetbalveldje in het Zuiderpark dat 

door zijn bijna permanente drassig-

heid al spoedig bekend werd als ‘Het 

Moerasje’. Dwars door de velden van 

Quick werd de tankgracht gegraven. 

Die werden daardoor volkomen 

geruïneerd. Ook het clubgebouw 

moest verdwijnen. Alleen het vierde 

veld, dat evenwijdig tussen de Daal 

en Bergselaan en de tankgracht lag, 

bleef ternauwernood gespaard. De 

grasmat ervan bleef gedeeltelijk in tact 

maar door de evacuatie van de club 

zelf werd het niet meer gebruikt voor 

reguliere voetbal-wedstrijden.

Het hek langs dat vierde veld aan de 

kant van de Daal en Bergselaan was 

tijdens die graafwerkzaamheden ge-

sloopt waardoor dat veld min of meer 

vrij toegankelijk werd.

Met een beperkt aantal jongens, die 

hiervan ook op de hoogte waren 

maakten we gebruik van die situatie. 

We namen ongehinderd bezit van dat 

terrein en gingen er op voetballen. On-

dertussen waren we er direct getuige 

van hoe die fraaie omgeving daar in 

een grote ruïne werd veranderd.

Dat voetballen zo dicht langs die graa-

factiviteiten was volstrekt bizarre. Wij 

speelden ons spelletje evenwijdig aan 

de smalspoorrails waarover het werkt-

reintje reed dat het opgegraven zand 

afvoerde. Als dat treintje langskwam 

moesten we ons spel even onderbre-

ken. De machinist van de (stoom)

locomotief liet af en toe een krachtig 

e uit horen anneer e met de al te 
dicht de spoorrails naderden. Het was 

zeer van belang om er voor te zorgen 

dat de bal niet op dat spoorbaantje te-

recht kwam. Als dat toch gebeurde dan 

was het zaak om hem voor het treintje 

kwam ijlings van de rails af te grissen 

omdat hij anders te pletter zou worden 

gereden. En zonder bal konden we 

niets beginnen.

Het is opmerkelijk dat er voor zulke 

partijtjes voetbal in de meeste geval-

len vooraf géén afspraken werden 

gemaakt. Vaak ging je op goed geluk 

naar zo’n speelveld en wachtte daar 

tot er iemand met een bal arriveerde. 

Meestal was dat steeds dezelfde 

jongen en was hij bij aankomst al 

omringd door meerdere andere ‘mee-

speelgegadigden’.

Leren voetbal

Een bal was uiteraard essentieel. Een 

echte leren voetbal (met vetersluiting) 

was een zeer schaars artikel. Het was 

maar een enkeling die zo iets bezat. 

De eigenaar van zo’n bal was dus 

onmisbaar en had hoog aanzien. Hij 

bepaalde wie er mee mochten doen 

(meestal iedereen) en soms bepaalde 

hij ook wie er in zijn eigen partij 

zouden meespelen. Het was dus van 

belang om met de balbezitter op goede 

voet te staan.

In de meeste gevallen werd er ter 

voorbereiding van de wedstrijd een 

min of meer vaste procedure gevolgd. 

Eerst werd het speelveld uitgezet 

door aan beide zijden ervan doelen 

te creëren met stapeltjes jassen of 

andere overtollige kledingsstukken als 

‘doelpaal’.

Vervolgens werden de beide par-

tijen gekozen. Hiertoe werd er eerst 

‘gepoot’. Dat willen zeggen: twee 

jongens gingen op enige afstand 

tegenover elkaar staan. Vervolgens lie-

pen zij langzaam afwisselend de hak 

van de ene voet tegen de tenen van de 

achterste voet zettend op elkaar toe. 

De ruimte om de voeten neer te zetten 

wordt zo al kleiner en kleiner. Wie het 

laatste zijn hele voet kon aansluiten 

had het recht gewonnen om als eerste 

uit de andere jongens zijn favoriete 

medespeler te kiezen. Daarna werd er 

beurtelings gekozen tot iedereen bij 

één van de beide teams was ingedeeld 

en deze dus ‘compleet’ waren.

Dan brandde de strijd los.

Bij zo’n partijtje voetbal waren de 

regels heel simpel: behalve door de 

keeper werd de bal uitsluitend met de 

voet gespeeld (anders was het ‘hens’). 

Wanneer hij tussen de stapeltjes 

kledingstukken doorging, was het een 

doelpunt. Hard of gemeen spel kwam 

niet voor.

Ik denk dat we enkele maanden van 

dat (ons) vierde veldje gebruik hebben 

kunnen maken. Daarna werd het hele 

gebied tot verboden terrein ver-

klaard. Er werd weer een hek omheen 

geplaatst en er kwamen borden met 

daarop een doodskop en de woorden 

‘Minen - Lebensgefahr’.

Dat ideale speelveld voor ons partijtje 

voetbal waren we dus weer kwijt. We 

moesten dus snel weer terug naar het 

mulle zand van het Heitje of... naar 

de straat.

Gé C. Witmaar

gcwitmaar@gmail.com

Van het Heitje naar het vierde veldje en terug
Het Heitje, tegenwoordig bebouwd, was een braakliggend duin-

achtig terrein gelegen in de rechthoek tussen de Daal en Berg-

selaan en de Laan van Meerdervoort en tussen de Pioenweg en 

de Savornin Lohmanlaan. Vooral in de jaren dertig en veertig van 

de vorige eeuw was het Heitje bij mooi weer een gewilde plek 

voor moeders, die met hun kleine kinderen niet helemaal naar 

het strand wilden lopen of waarvoor later, door de tankgracht, 

de weg naar het strand was afgesloten. Ook voor de wat oudere 

kinderen uit de buurt vormde het Heitje een min of meer ideale 

speelplek. En vooral was het een graag bezochte plaats door de 

groepen kinderen waaraan in de zomervakantie door de ‘vakan-

tiebezigheid’, vermaak werd geboden.
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Wapendal (1942). Foto: Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, collectie Haags Gemeentearchief

Daal en Bergselaan, de bocht langs wapendal naar de Pioenweg (1938). Foto: Haags Gemeentearchief



Ik was het tweede kind in het gezin 

met vier kinderen en 10 jaar oud op 

dat moment. Ik had nog een zus die 

drie jaar ouder was en na mij kwamen 

nog twee kinderen respectievelijk 

vijf en drie jaar oud. Toch werd ik 

toen al snel volwassen, is mijn gevoel 

vandaag. Ik werd geconfronteerd met 

situaties die mij dwongen de handen 

uit de mouwen te steken en er werd 

naar mij gekeken met ogen die ook 

om hulp vroegen. Mijn vader kwam, 

als garagehouder in de Ant. Duyck-

straat, zonder werk en moest zich gaan 

gedragen als ruim 40-jarige om niet 

direct als arbeider voor de Duitsers 

elders te werk te worden gesteld. Zijn 

bewegingsvrijheid werd sterk beperkt. 

Voor mij werden het belangrijke jaren 

voor het ontwikkelen van een zekere 

mate van wilskracht en zelfstandig-

heid. We kregen thuis aan alles gebrek. 

We hadden wel voedselbonnen, maar 

dat betekende niet dat er in de winkels 

voedingsmiddelen te verkrijgen 

waren. We kregen te maken met de 

‘Hongerwinter’ in 1944-1945. We aten 

suikerbieten en gebakken tulpenbollen 

om in leven te blijven. Kolen om te 

stoken waren er evenmin. Het fornuis 

werd vervangen door een potkacheltje 

- de zogenaamde Majo’s - elektriciteit 

werd vervangen door olielampjes. 

En dit alles moest toch op de één of 

andere manier georganiseerd worden. 

Hoe dan, zal je je afvragen. Wel, ik zal 

trachten dit uit te leggen.

Voor voedsel moest men ‘de boer op’. 

Op het platteland was nog wel het 

één en ander te verkrijgen. Maar je 

moest uitkijken voor controles door 

de CCCD (Centrale Crisis Controle-

dienst). Samen met mijn vader gingen 

de expedities naar het Westland en 

Benthuizen. Vader had een aanhang-

wagentje op de kop getikt, die hij 

a hter de fiets ast ond. e fiets as 
voorzien van houten banden om de 

velgen. Het wagentje had stepwieltjes 

met luchtbandjes. Eveneens was ons 

eigen schoeisel abominabel. Vader had 

nog hele oude afgetrapte schoenen, 

maar zelf liep ik op houten sandalen 

met een stuk oude fiets and er onder 
om enigszins het klepperend geluid te 

dempen. Onze kleding viel eigenlijk 

nog best mee. Moeder was erg handig 

in het verstellen van kleding. Ze had 

de nodige naailessen achter de rug en 

maakte voor mij van oude gordijnen 

een windjack. Zo gingen we de boer 

op. ader op de fiets en ik ij hem 
achterop, op het wagentje. Voor we 

vertrokken werd eerst hier en daar 

geïnformeerd of er razzia’s te ver-

wachten waren. Om in het Westland 

te komen ging het dan de Laan van 

Meerdervoort af richting Loosduinen. 

Loosduinen en Monster waren de 

plekken waar we kassen in mochten 

voor het verkrijgen van onder ander 

druiven, tomaten, perziken, komkom-

mers, meloenen en aardbeien. Ook 

bloemkool, rodekool, wittekool en 

zelfs zuurkool in een tonnetje wisten 

we hier bij tijd en wijle op de kop te 

tikken. Het was een hele toer om met 

een e amou eerde ol eladen kar-
retje weer thuis te komen. Het was te 

gevaarlijk op de weg en de vijand kon 

elk moment toeslaan. Ik holde vooruit 

om te zien of het volgende stuk weg 

wel veilig was. Vaak moesten we con-

troles omzeilen en door sloten trekken 

om ons doel te bereiken. Als we dan 

veilig thuis waren gekomen, deelde 

het hele huis in de feestvreugde. De 

familie waar we bij inwoonden kreeg 

steevast een deel van onze buit.

Voor aardappelen, tarwe en melk ging 

het richting Benthuizen. Dan gingen 

we al heel vroeg op pad. Vier uur 

in de ochtend om redelijk vroeg bij 

een bepaalde boerderij aan te sluiten 

achter een lange rij al lang voor ons 

gearriveerde uitgehongerde Hage-

naars. Als we dan na lang wachten, 

eindelijk t ee essen melk had-

den kunnen bemachtigen, gebeurde 

het wel eens, dat als we ‘s avonds 

vermoeid thuiskwamen, de melk reeds 

zuur was geworden. Zo herinner ik 

mij, dat voor 20 kg. aardappelschil-

len 1 liter melk verkrijgbaar was. 

Toen het te gevaarlijk werd voor mijn 

vader, trok ik er zelf op uit. Ik had 

zelf een trekkarretje opgescharreld 

bestaande uit vier spaakwieltjes en een 

paar plankjes. Met dit karretje heb ik 

veel kunnen organiseren. Ik ging dan 

eerst met het karretje huis-aan-huis 

om schillen in te zamelen. Op zich 

was dat al een hele toer, want men 

had maar weinig schillen. De schillen 

die er nog waren, waren uiterst dun. 

Voordat je dan 40 kg. bijeen had, was 

de week al weer om. Maar als ik dan 

eindelijk 40 kilo op had gehaald, ging 

ik op mijn houten sandalen en mijn 

karretje achter mij aan zeulend, alleen 

op pad naar een bepaalde boerderij in 

Benthuizen. Tegenwoordig lijkt dit 

een afstand van niks. Maar toentertijd 

was dat vanaf de Perponcherstraat een 

afschuwelijke afstand om te lopen op 

houten sandalen en sjorrende aan een 

simpel karretje opgeladen met aardap-

pelschillen. Ik vraag mij nog steeds af 

hoe ik hem dat he  e ikt. a het om-

ruilen an de s hillen in t ee essen 
melk in  ik eer huis aarts. a een 
dag sjouwen kwam ik dan moe, maar 

voldaan ‘s avonds thuis met... twee 

liter zure melk. Zoiets vergeet je toch 

ook je hele leven niet. Van die tochten 

hield ik zweren op mijn voeten over, 

die vanwege een tekort aan vitaminen 

maar heel langzaam genazen. De 

voeten werden dan ingepakt, want 

thuisblijven was iets wat ik mij niet 

wilde permitteren. De littekens op 

mijn voeten zijn nog steeds te zien!

Banden

Er bloeide een levendige ruilhandel 

op. De boeren in Zuid-Holland zijn er 

schatrijk van geworden volgens mij. 

Het linnengoed dat er nog was, werd 

geruild. Autobanden van wagens van 

klanten die opgeslagen stonden in de 

garage in de Beukstraat waar mijn 

vader bij de evacuatie zijn spullen uit 

zijn werkplaats had kunnen onder-

brengen, deden het goed. Ja, vader 

haalde van de opgeslagen wagens in 

de garage de banden van de wielen 

en ook deze waren bij de boeren een 

graag gezien ruilmiddel. Hoe dat later 

moest worden goedgemaakt met zijn 

klanten vroeg niemand zich af. Vader 

had de wielen met de banden van 

de wagens na de verhuizing naar de 

Beukstraat snel verwijderd en verstopt 

voor de Duitsers in een smeerput. De 

wagens stonden op stalen driepotige 

onderzetters. De Duitsers gingen de 

garages af op zoek naar autobanden 

en daar had mijn vader lucht van ge-

kregen. De Duitsers waren al eens in 

de garage geweest, maar de smeerput 

hadden ze niet opgemerkt. De banden 

brachten in ieder geval voor ons 

aardappels op en we moesten toch ook 

eten! Aangezien de boeren ook zonder 

stroom kwamen te zitten, maakte mijn 

vader in de garage windmolens, die hij 

bij de boeren op het dak monteerde en 

accu’s erbij leverde om stroomvoor-

ziening te regelen voor de boeren. Als 

het even kon, ging ik mee met vader. 

We mochten dan wel eens bij de boer, 

tussen de middag, mee-eten. We lieten 

ons dat goed smaken. Eten van tafel 

meenemen voor thuis was er echter 

niet bij. Zo hebben we toch maar dit 

eetfestijn voor thuis altijd verzwegen.

Hans Veldhoven

jpveldhoven@planet.nl

Oorlogsperikelen in Den Haag
Mijn naam is Hans Veldhoven en ben geboren in 1933 in de 

Bevelandsestraat op Duindorp. Onze familie woonde echter bij 

het begin van de oorlog in de Antonie Duyckstraat in het Staten-

kwartier. Op 23 oktober 1943 is onze familie bestaande uit vader, 

moeder en vier kinderen geëvacueerd uit de Ant. Duyckstraat 34, 

naar de Perponcherstraat 123, in het gedeelte tussen de Laan 

van Meerdervoort en het Koningsplein.
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De Perponcherstraat hoek Laan van Meerdervoort (zijkant van Laan van Meerdervoort 198-198A), muur met aanplakbiljetten, o.a. 'V = Duitschland 
wint voor Europa op alle fronten' en Waffen SS (1941). Foto: J. Blackstone (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief
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AOW en pensioen

Pensioen overdragen 

aan nieuwe werkgever

Ik ben onlangs vanwege een forse 

salarisverbetering overgestapt naar 

een andere werkgever. Die heeft echter 

wel een wat slechtere pensioenrege-

ling die volgens mij is ondergebracht 

bij een pensioenverzekeraar. Bij 

mijn oude werkgever zat ik in een 

bedrijfstakpensioenfonds dat, ook in 

de slechte beursjaren, goede resultaten 

heeft behaald. Is het verstandig om dat 

pensioen over te dragen en bij mijn 

nieuwe werkgever in de pensioenrege-

ling in te bouwen?

Daarover is moeilijk een eendui-

dig advies over uit te brengen. 

Het hangt van vele factoren in de 

respectievelijke pensioenregelin-

gen af. Van groot belang is onder 

meer de dekkingsgraad. Daarover 

moeten beide pensioenregelingen 

opheldering verschaffen. U kunt ook 

kijken aan wat uw eigen bijdrage 

aan de pensioenregelingen is. Dat 

wil overigens niet zeggen dat met 

een lagere pensioenpremie u beter 

uit bent. Vaak hangt het ook af van 

de bijdrage van de werkgever die 

meestal tweemaal zoveel premie 

betaalt dan de werknemer. Ook moet 

u bekijken of uw reeds opgebouwde 

pensioen kunt overdragen. Meestal 

is dat het geval. Dat is en nog veel 

meer aan de orde als u bij de nieuwe 

werkgever in de pensioenregeling 

wil. Op grond van uw vraag kunnen 

we géén pasklaar antwoord geven. 

Indien u lid bent van een vakbond, 

kunt u daaraan advies vragen. 

Let er wel op dat personeelsfuncti-

onarissen van de nieuwe werkgever 

het vrijwel altijd doen voorkomen 

dat ‘haar’ regeling de beste is. Zij 

hebben niet zoveel verstand van 

(vaak ingewikkelde) pensioenaange-

legenheden. Een advies van uw oude 

pensioenfonds is mogelijk. Meestal 

is men niet te beroerd om u te wijzen 

op de valkuilen bij overdracht.

Houd ook de politiek in de gaten. Er 

zijn (in de toekomst) mogelijkheden 

om bij het oude vertrouwde pensi-

oenfonds door te gaan en verder op 

te bouwen. Maar dat kan nog vele 

jaren duren.

Inwonen bij gezin

van dochter

Ik ga op hetzelfde adres wonen als 

mijn dochter en haar gezin. Ik krijg 

aparte kamers met een eigen ingang 

en trap. Heeft dit invloed op mijn al-

leenstaande AOW?

Het heeft geen invloed op uw AOW 

voor alleenstaanden. U mag bij uw 

dochter gaan inwonen. Alleen indien 

u NIET met een eigen kind samen 

een huishouden gaat vormen, bij-

voorbeeld een andere partner, gaat u 

over op de (lagere) AOW voor part-

ners. Bovendien meldt u dat u geheel 

apart een huishouden vormt met het 

gezin van uw dochter. Er is dan geen 

speld tussen te krijgen dat u nog 

zelfstandig een huishouden vormt. 

Het is wel raadzaam om de Sociale 

Verzekeringsbank van uw situatie op 

de hoogte te stellen. Voor uw dochter 

kan het zelfstandig komen inwonen 

van u wel gevolgen hebben als haar 

gezin huurtoeslag krijgt. Ook kun-

nen er zeer misschien kantjes van de 

aftrekbaarheid van hypotheekrente 

aan zitten als het hele huis niet meer 

haar eigen woning is. Dat kan zij het 

beste nagaan bij de Belastingdienst 

en haar eventuele hypotheekver-

strekker.

Op zoek naar het 

nabestaandenpensioen

Hoe kom ik te weten of er nog pensioen 

staat van mijn overleden vrouw?

We nemen aan dat u doelt op het 

eventuele nabestaandenpensioen van 

uw vrouw. Is zij recent overleden 

dan hebt u nog waarschijnlijk haar 

DigiD, hoewel deze codes wel erg 

persoonlijk zijn. In dat geval moet u 

kijken op mijn www.pensioenover-

zicht.nl. Als u daarop wilt inlog-

gen dan heeft u wél haar DigiD 

nodig, een overheidssite waar u alle 

gegevens over uw vrouw terug kunt 

vinden. Voor DigiD heeft u wel haar 

gebruikersnaam en wachtwoord 

nodig. U kunt ook, als u recht hebt 

op een nabestaandenpensioen (veruit 

de meeste pensioenfondsen melden 

dat), via uw eigen DigiD inloggen. 

Komt u er helemaal niet uit dan 

kunt u de servicedesk bellen op 020 

7512870. Dat moet u op werkdagen 

tussen 08.00 en 18.00 uur doen. 

Al uw pensioengegevens kunt u 

op deze overheidssite terugvinden. 

Alle pensioenuitvoerders moeten 

zich daaraan houden. Alleen ‘il-

legale’ pensioenen kunt u daar niet 

terugvinden.

Wij vrezen echter dat uw vrouw 

(voor de jaren ‘70 werd zij pas na 

haar 30ste in een pensioenregeling 

opgenomen en moest zij mede pen-

sioenpremies betalen) helemaal geen 

pensioen heeft opgebouwd. Omdat 

zij mogelijk ook géén pensioenuit-

kering heeft gehad want anders had 

zij bij leven daarnaar gedaan of u 

erop gewezen. Pensioenfondsen en 

andere pensioenregelingen weten al 

gauw mensen terug te vinden. Zij 

hebben namelijk een koppeling na 

verzoek met de burgeradministraties 

(vroegere burgerlijke stand) van 

gemeenten.

van tevoren gewaarschuwd. 

Lezers kunnen zich afvragen 

wie de Hagenaars dan wel 

hadden gewaarschuwd. Ik 

kan een tipje van de sluier 

oplichten.

Zeker tijdens het laatste jaar van de 

oorlog was communicatie in het door 

de Duitsers bezette Nederland uiterst 

moeilijk. Zo wist men in Den Haag 

vrijwel niets over de gebeurtenissen 

in Rotterdam. Alle telefoons waren 

afgesloten, ook elektriciteit was er niet 

meer. Treinen reden er niet. Vrijwel 

niemand had een auto, en als je er een 

had kon je er niet mee rijden, omdat er 

geen brandstof was. Wat bleef er over? 

an een fietser die de to ht durfde te 
maken erd de fiets onder e  door 
de Duitsers vaak afgepakt. Bovendien 

aren er een fiets anden meer te 
koop.

En toch werden de Hagenaars ge-

waarschuwd, en wisten ze wat er in 

Rotterdam was gebeurd, en wat er in 

Den Haag zou plaats vinden.

Wat er namelijk wel was, waren de 

talrijke illegale krantjes, zoals Trouw, 

De Waarheid, de Telex, enzovoort. Ook 

Radio Oranje waarschuwde vanuit 

Londen de Hagenaars wat er zou ge-

beuren. Maar helaas, zij die het bevel 

van de Duitsers hadden genegeerd, 

om hun radio in te leveren, konden het 

apparaat niet gebruiken, want er was 

geen stroom. Rest dus de vraag: hoe 

kwamen die krantjes en Radio Oranje 

aan hun nieuws?

Het antwoord was het Haagse Verzet, 

een uiterst gecompliceerde en soms 

chaotische organisatie, die om veilig-

heidsredenen amper van elkaar wisten 

wat ze deden.

Firma Bloem

De verzetsgroep die zich bezighield 

met het verzamelen van inlichtingen 

heette de Firma Bloem, die na enige 

tijd om veiligheidsredenen werd 

omgedoopt in ‘Stadsreiniging.’ Ze zijn 

op verschillende adressen geves-

tigd geweest, zoals in de Parkstraat, 

Noordeinde en de Maatsuyckerstraat.

En die ‘Firma’ beschikte over soms 

wel acht werkende telefoonlijnen, die 

communicatie met Leiden, Gouda, 

Rotterdam en zelfs Amsterdam tot 

stand brachten.

Het was Neher, de toenmalige 

directeur-generaal van de PTT, die 

samenwerkte met het verzet en zo 

het een en ander mogelijk maakte. 

Met een gedropte radio met batterijen 

konden nieuwsberichten uit Londen 

worden opgevangen en gepubliceerd. 

Zo waren zij het ‘Persbureau’ van de 

illegaliteit. Hun berichten, aanvanke-

lijk met een schrijfmachine in drie-

voud getypt, kregen later een oplage 

van wel 75 exemplaren, omdat men 

een stencilmachine kreeg.

Berichten die voor en tijdens de raz-

zia werden verzonden, gingen onder 

andere over ‘schuiten (rijnaken) in 

de Laakhaven’ en elektriciteit die 

weer was aangesloten in het gebouw 

van de Dierentuin, waar de mannen 

zouden worden opgevangen. Uiteraard 

werd ook uitgebreid vermeld hoe de 

‘Arbeitszeinsatz’ in Rotterdam was 

verlopen.

Tot slot: in 2007 schreef ik een boek, 

waarin veel hierover stond. Het is nu 

uitverkocht, de exemplaren die nog 

worden verkocht zijn illegaal, ro-

yalty’s werden en worden niet betaald.

Frederik Zorn

frederikzor@gmail.com

Operatie Sneeuwvlok
Waar J. Meershoek eindigde 

met zijn goede artikel, over 

de razzia van 21 november 

1944, zal ik beginnen. Hij 

schreef dat er bij de razzia in 

Den Haag, bekend als ‘opera-

tie Sneeuwvlok’, door de Duit-

sers ongeveer 15.000 man-

nen (volgens mijn gegevens: 

‘Slotmededelingen van de 

Firma Bloem’: 7.000) werden 

opgehaald om verdedigings-

werken te bouwen, terwijl het 

er in Rotterdam 50.000 wa-

ren. Maar die waren ook niet 

Parkstraat (circa 1945). Foto: Haags Gemeentearchief



Na de oorlog zijn ze in 1951 

geëmigreerd naar Australië met 

hun kinderen Hans en Donny. Mijn 

grootouders kregen een benedenwo-

ning in de Jan Blankenstraat nummer 

57 en wij de eerste etage, nummer 

53. Op de tweede etage woonde een 

echtpaar, ome Henk en tante Annie. 

De achternaam weet ik helaas niet 

meer. Onze benedenburen op nummer 

55 waren een ouder echtpaar en tevens 

de huisbaas.

De mij nog bekende oud-buurtbewo-

ners Jan Blankenstraat en omgeving: 

fam. Gemmink - transportbedrijf 

(56-68), fam. Otten - Café Delftse 

Poort (109), fam. Jo en Herman 

Bovet - autostalling en rijwielstalling 

(84), fam. Hoefnagels - garage en 

rijwielhersteller (107), fam. Meiland - 

rijwielstalling en -reparatie, fam. Vol-

lebregt - broodbakker (49), fam. De 

Wolf - café-biljart, fam. Witlox (Joop) 

bewoonde de tweede etage boven het 

café van Harry de Wolf, ome Frans - 

de kapper (103), fam. Blonk (Alex) 

(77), fam. Winkelman (Jodi), fam. 

Hoogenboom (Jan), fam. Borremans 

(Gerard - Charrel) (80), fam. Murkens 

(57), fam. Broodman (Toon en Jan), 

fam. Stikkelorum (Herman) - Stations-

plein, fam. Dekker (Piet) - Christiaan 

Bruningsstraat, oud-speler van o.a. 

Holland Sport en fam. Jordaan (Jan) - 

Poeldijksestraat.

Ik bezocht de kleuterschool Maria 

Gorreti, aan de Hoefkade hoek Naald-

wijksestraat. OLV van Lourdesschool, 

Scheldestraat, hoek Geleenstraat. De 

lagere school aan de Hoefkade-Fan-

nius Scholtenstraat en de Falckstraat. 

Van de kleuterschool (kakschool) 

kan ik mij alleen herinneren dat er 

op de hoek Hoefkade en de Naald-

wijksestraat een ingang was. De wc’s 

waren echt heel laag en hadden geen 

bril, maar twee houten balkjes, en er 

hing altijd een bijzondere lucht van de 

schoonmaakartikelen die ze in die tijd 

gebruikten.

De eerste klas lagere school heb ik 

gedaan op de katholieke school aan 

de Scheldestraat, maar daar ben ik 

door mijn ouders vanaf gehaald, 

omdat ik twee keer spelend te water 

ben geraakt aan de Weteringkade, dat 

was het water met het sluisje, daar 

moest je om heen rijden als je van het 

Schenkviaduct af kwam. De haringkar 

van het Rijswijkseplein was er toen 

al, maar dat was een viskar met een 

tentzeil (fam. Buis). Daar kreeg ik wel 

eens vis-afsnijdsels mee voor de hond, 

maar daar zaten voor mij ook nog wel 

lekkere hapjes bij!

Klas 2 t/m 4 heb ik gedaan op de 

lagere school op de Hoefkade, schuin 

tegenover de kleuterschool. In tegen-

stelling tot de katholieke school waren 

de klassen gemengd. In alle drie de 

klassen hadden wij dezelfde lerares, 

die liet ons veel handwerk doen, 

papieren beweegbare poppetjes maken 

punniken en ook leren natuurlijk! Wij 

gingen vanuit de school te voet één 

maal per week naar het badhuis aan 

de Nieuwe Haven en daar moesten we 

meestal wel lang wachten, maar de juf 

had altijd wel een boek mee om daar-

uit voor te lezen. We hadden in die tijd 

niet al te beste kleding en schoeisel, 

maar soms kwam er ineens een lading 

gebruikte kleding en die werd in de 

gymzaal uitgestald en dan mocht je 

daar wat uitzoeken. Ik had op een keer 

al iets uitgezocht, maar ik zag ook een 

paar leren handschoenen en die wou 

ik graag hebben om als keepershand-

schoenen te gebruiken. Die mocht ik 

hebben, maar dan moest ik iets anders 

terug leggen. Maar na veel zeuren heb 

ik ze toch meegekregen.

In de grote schoolvakantie gingen wij 

onder leiding van een of andere stich-

ting in de maand augustus een aantal 

keren per week naar de duinen bij de 

watertoren. Wij moesten verzamelen 

bij de school en van daaruit liepen wij 

naar het station HS. Maar de route liep 

door Jan Blankenstraat, dus volgende 

keren werd ik er door mijn moeder 

bij de juiste groep ingepast met pakje 

brood en drinken. We gingen met de 

trein vanaf HS met het lijntje Rotter-

dam-Scheveningen, maar wij stapten 

uit bij het station Pompstationsweg 

en liepen dan naar de duinen bij de 

watertoren. Daar aangekomen deed je 

allemaal spelletjes en natuurlijk ook 

bramenplukken.

De meeste tijd speelden wij op straat 

en in de beginjaren hadden we ruimte 

genoeg, want er waren nagenoeg 

geen auto’s. Er reden wel bussen door 

de straat, ik dacht bus K en R. We 

speelden slagbal. De putdeksels waren 

de honken en de knuppel is door 

een handige vader gemaakt. Verder 

natuurlijk voetballen, rolschaatsen, 

knikkeren, hinkelen, kaartspelen 

(gemaakt van doorgeknipte sigaret-

tendoosjes), touwtje springen, tollen 

met een zweepje of de priktol. En dan 

proberen de andere tol doormidden te 

beuken, hiermee waren de Indische 

jongens in het voordeel, want die 

hadden hardhouten tollen en zonder 

taas. Met de jongens en meisjes deden 

we blindemannetje en dat was een 

idee van Martin (Ties) Gemmink dan 

gingen we in een oplegger van Gem-

mink met aan de zijkanten een latwerk 

waar je in kon klimmen. De bedoeling 

was dat iemand werd geblinddoekt en 

die dan moest gaan zoeken en als die 

iemand gevonden had moest hij of zij 

voelen en zeggen wie het was en als 

de persoon geraden was kreeg die de 

blinddoek (leuk spelletje).

Bij het verhuisbedrijf Van Sold op de 

Hoefkade speelden we op de zolder. 

Daar stonden allemaal verhuiskis-

ten en ander verpakkingsmateriaal. 

as el er  stoffi  maar as altijd 
spannend. De Jan Blankenstraat ligt 

direct aan het Stationsplein, dus erg 

levendig: trams, bussen, taxi’s, trein-

reizigers en hotels. En direct na de 

oorlog ook nog paardenkoetsjes. Het 

was ook nog een sport om gratis met 

de tram naar Scheveningen te gaan, 

dan konden we van het tramgeld een 

ijsje kopen - sorry, HTM. Later, toen 

e een fiets kre en  in en e steeds 
verder van huis om de wereld te ont-

dekken. Ik herinner mij ook dat ik met 

de moeder van Joop Witlox en zijn 

roertje op de fiets naar oors hoten 
gingen en bij de uitspanning De Knip 

een roeiboot huurden om op de vliet te 

gaan roeien.

Mijn vader en onze bovenbuurman 

waren in 1944 opgeroepen om in 

Duitsland te gaan werken. Ze moesten 

zich melden bij het Hollands Spoor, 

maar omdat zij alle in- en uitgangen 

kenden zijn zij ontsnapt en zijn toen 

ondergedoken in ons huis. Ze had-

den de ruimte onder het toilet met 

medewerking van de huisbaas zodanig 

ingericht, dat ze bij razzia’s daar in 

konden schuilen. Gelukkig is er nooit 

iets gebeurd. Er is mij toen uit veilig-

heid niets verteld, dat is later na de 

bevrijding wel regelmatig besproken.

Hongerwinter

In de hongerwinter 1944-1945 was 

er veelal geen stroom of gas. Daarom 

gingen veel mensen op pad voor voed-

sel en materiaal om te stoken en ik kan 

de allesbrander nog herinneren met 

het wasrekje eromheen en er werd ook 

op gekookt. Hij stond in de keuken. 

Kinderen werden ook op pad gestuurd 

en wij als kinderen mochten van de 

Duitsers wel spelen onder de kap waar 

lijn 11 stond en wij hadden ontdekt 

dat er in een ruimte met een metalen 

harmonicahek briketten lagen en wij 

konden met onze armpjes wel door het 

hek en zo namen wij geregeld per kind 

een briket mee. Ik heb altijd gedacht 

dat de Duitsers het wel wisten, want 

er viel er wel eens een van de stapel 

in stukken en op een gegeven moment 

lagen iedere keer een paar vlak bij. 

Wij kregen er soms ook wel eens wat 

te eten. Het transportbedrijf Gemmink 

reed met een tankauto met pap of 

soep naar de gaarkeukens en als die 

aan het eind van de dag terug kwam 

stonden de buren met pannen klaar, 

want de overbuurman was chauffeur 

van Gemmink en dan draaide hij de 

kraan open en hadden we weer pap of 

soep te eten.

Als ik soms met de trein op HS stop, 

dan kijk ik altijd nog naar het oude 

gedeelte van het perron, waar wij van 

vertrokken met de groepen naar de 

duinen, en dan komen al die herin-

neringen weer boven. En op 4 mei met 

de herdenking aan de twaalf Nederlan-

ders die als represaillemaatregel hier 

werden gefusilleerd op 31 maart 1945, 

sta je hier weer bij stil.

Jan Wichers

joanneswichers@ziggo.nl

Jeugdherinneringen aan de Jan Blankenstraat 
Onze familie Wichers is in de Jan Blankenstraat terecht geko-

men omdat wij in maart 1943 door de bouw van de Atlantikwall 

gedwongen moesten verhuizen, in veel gevallen moest men bin-

nen een zeer korte tijd vertrekken. Ik, Jan Wichers, ben in mei 

1939 geboren in de Willem Kuijperstraat 80. Mijn grootouders 

(familie Murkens) hadden een familiebedrijf, een wasserij en 

strijkerij in de Vijzelstraat 169. Mijn ouders en een oom en tante 

Kampen werkten daar ook, zij zijn toen van Scheveningen ge-

evacueerd naar de Vollevensstraat in Den Haag. Mijn oom Hans 

Kampen meldde zich aan bij een school voor dwangarbeid in 

Duitsland en moest gelijk blijven, mijn tante heeft toen een kof-

fer klaar gemaakt en die vanaf het balkon naar de speelplaats 

laten zakken.
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De werkplaats van Gemmink transport. Foto: ZWN Transport

Mijn broer voor het huis, Jan Blankenstraat 
53

Ome Frans, de kapper. Jan Blankenstraat (103)
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Fahrenheitstraat 343

• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)

• Kerketuinenweg 21

• Leyweg 922J

• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)

• Piet Heinstraat 25 & 69

• Weimarstraat 364

• Westduinweg 196

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00 -17.00 uur

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

De Volharding organiseert 

in samenwerking met Anneke de Mik 

weer een gezellige workshop bloemschikken 

met als thema ‘LENTE’ 

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

OP MAANDAG 14 MEI 2018
VAN 14.00 TOT 15.30 

WE GAAN EEN KLEURIGE SCHIKKING MAKEN 
MET BLOEMEN DIE BIJ HET SEIZOEN PASSEN

NIEUWE GEZELLIGE LOCATIE MET MEER RUIMTE
Nu bij Keu’s Genoeg, Genemuidenstraat 208 - 2545 NZ Den Haag

U KUNT ZICH AANMELDEN TOT EN MET VRIJDAG 27 APRIL A.S.

KOSTEN PER DEELNEMER
Als lid van de Volharding/Hofpashouder € 17,50 p.p.

Introducé van een lid van de Volharding/Hofpashouder € 12,50 p.p.
Geen lid van de Volharding of Hofpashouder € 20,00 p.p.

AANMELDEN
Email: info@uitvaartbloemist.nl of 070-3600865

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS IS 40
REAGEER SNEL WANT VOL IS VOL

“DE KOFFIE STAAT KLAAR, WIJ KIJKEN UIT NAAR UW KOMST”

Lente

17.30 uur  Begraafplaats Oud Rijswijk 

Ontvangst, zang Wieteke van 

Dort, kranslegging, Last Post

18.30 uur  Herdenking Oude Kerk 

(Herenstraat)

19.55 uur  Park Hofrust. Kranslegging, 

stilte, toespraak burgemeester

Dodenherdenking 

in Rijswijk op 

vrijdag 4 mei

met Wieteke van Dort & 

vertelling In oorlog en liefde

Begraafplaats Oud-Rijswijk 

Sir Winston Churchilllaan 233  

T 070 396 1967

Gemeente Rijswijk 

Oude Kerk & Park Hofrust 

T 070 326 16 41

Wieteke van Dort
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Om te beginnen had je papier nodig. 

Folio. A4. Of je gebruikte een ge-

linïeerd blad uit een schrijfbloc. En 

een pen natuurlijk. Een vulpen was 

het mooist. Om zo’n pen te vullen 

draaide je hem open en doopte hem 

in een inktpot om vervolgens, al 

knijpend in een rubber zakje, de inkt 

uit de pot in de pen te zuigen. Latere 

pennen hadden een heveltje aan de 

zijkant waardoor de pen bij het vullen 

niet meer uit elkaar hoefde.

    Het schrijven zelf deed ieder al naar 

gelang de tijd waarin men schrijf-

onderwijs had genoten. Zo schreven 

de ouderen onder ons in verbonden 

cursief. Wel mooi. Met lange halen 

aan de boven en onderkant van de let-

ters. Later kwam het blokschrift. Met 

de letters los van elkaar. Verbonden 

blokschrift volgde. Sommige mensen 

hadden een prachtig, persoonlijk 

handschrift. Anderen schreven vrijwel 

onleesbaar. Dan had je een vergroot-

glas nodig om de bedoelingen van de 

briefschrijver te achterhalen.

     Edelgrootachtbaar of

hoogedelgestreng? 

En dan de brief zelf.

  Helemaal links boven schreef je 

je eigen naam met je adres en je 

woonplaats. Dan een regel overslaan. 

Daaronder een blokje 

met naam, adres en 

woonplaats van de 

adressant. Weer een 

paar regels overslaan. 

Vervolgens, een beetje 

rechts, de datum (liefst 

met de maand voluit 

in letters), een komma 

en daarachter de naam 

van de stad of het 

dorp waar de brief was 

geschreven. Weer een 

regel overslaan.

    En dan het moeilijkste: de titelatuur.

    Want hoe moest je de ontvanger van 

de brief aanspreken? Vrijwel niemand 

wist het. Je gokte vaak maar wat.

    Was het nou Hooggeboren of Hoog-

welgeboren?

    Was het Edelgrootachtbare, Hoogedel-

gestrenge of Weledelgestrenge?

    Of gewoon Edelachtbare?

    En dan had je ook nog Weledelzeerge-

leerd en Weledelgeleerd.

    Tot overmaat van ramp konden 

personen met een godsdienstig ambt 

Hoogwaardig, Hoogeerwaardig, Zeer-

eerwaard en Weleerwaard zijn.

    Vroeger was echt niet alles beter.

    Na de titel kwam de sekse van de 

geadresseerde. Tegenwoordig doet 

dat er kennelijk niet zoveel meer toe. 

Maar vroeger kon je mijnheer, heer, 

jongeheer, dame, vrouwe, jongedame, 

mevrouw of mejuffrouw zijn. Ver-

volgens de -eventueel afgekorte- we-

tenschappelijke rang van de geadres-

seerde: mr., dr., drs. Gevolgd door de 

achternaam.

    De aanhef zag er dan bijvoorbeeld 

zo uit: Aan de Weledelzeergeleerde 

vrouwe, prof. H.A.J.K. Pieterse, 

gevolgd door een komma.

    Dat is een van de weinige dingen, die 

tegenwoordig een stuk simpeler zijn 

geworden. Nu schrijf je gewoon: Lie-

ve Annie. Punt. Of: Beste Klaas. Punt. 

Of, als de geadresseerde wat verder 

van je afstaat en enige objectiviteit 

geboden is: Geachte heer Hendrikse of 

gewoon Beste mevrouw Jacobs.

    Heel modern is thans om -naast een 

zekere formaliteit- tegelijkertijd ook 

wat amicaal te doen met bijvoorbeeld: 

‘Geachte heer Johansen, beste Wil-

lem’. Twee vliegen in een klap.

    En als je echt met je handen in het 

haar zat, kon je je toevlucht zoeken 

in het aloude L.S., oftewel Lectori 

Salutem. De lezer zij gegroet.

     Hoogachtend? Groeten? 

Kusjes? 

Na de aanhef wordt er een regel 

overgeslagen. De brief begint dan op 

een nieuwe regel met een kleine letter. 

Jazeker. We hadden de aanhef toch 

immers afgesloten met een komma? 

En komt er na een komma een hoofd-

letter? Ik dacht het niet. Een kleine 

letter dus. Maar wel weer eerst enige 

spaties na de margelijn.

  Daarna schrijf je je brief geheel naar 

eigen keuze. Hoewel… Vroeger was 

het nog wel eens gebruikelijk om eerst 

naar het welzijn van de geadres-

seerde te informeren alvorens de 

eigen inbreng te presenteren. Nieuwe 

alinea’s kwamen trouwens pas na een 

lege regel.

    De brief sloten we af met (naar 

keuze): Hoogachtend, Met de 

meeste hoogachting, Met groet, 

Met vriendelijke groet, Zoenen. Of: 

Kusjes. Alles eventueel ook namens 

een echtegenoot(e), vriend, vriendin, 

kind(eren). En misschien ook voor 

één of meerdere verwanten van de de 

geadresseerde.

    Het vroeger gebruikelijke u.d.d. (uw 

dienstwillige dienaar) kunnen we 

thans gevoeglijk achterwege laten. 

Want waar vind je tegenwoordig nog 

dienstwillige dienaren? Wel diende 

een brief -ook een getypte brief- te 

worden afgesloten met een, met de 

pen geschreven handtekening, waar-

onder -voor de duidelijkheid- de naam 

van de briefschrijver nog eens in ge-

wone, leesbare letters werd vermeld.

     Een gekartelde koningin 

Hè, hè. De brief was klaar. Maar 

we waren er nog niet. Er moest nog 

worden gezocht naar een geschikte pa-

pieren omslag waarin we de brief -in 

drieën of in vieren gevouwen- dienden 

te verpakken. Zo’n omslag heette 

enveloppe. Mooi is dat. Sommige 

oude woorden zijn niet uit te roeien. 

Iedereen weet nu gelukkig nog steeds 

wat een ‘enveloppe’ is.

  Hoe het verder moest weet u zelf beter 

dan ik. Of bent u nu soms al vergeten 

dat de naam, het adres, de postcode en 

de woonplaats niet alleen bovenaan 

de brief zelf, maar ook op de voorkant 

van de enveloppe moesten. Een beetje 

rechtsonder. En op de achterkant van 

de enveloppe, helemaal boven het 

adres, de postcode en de woonplaats 

van de briefschrijver. Dat mag tegen-

woordig trouwens ook op de voorkant, 

helemaal linksonder.

    We zijn er bijna. Na op de voorkant 

rechtsboven een gekartelde afbeelding 

van de koningin met een bepaalde 

waarde te hebben geplakt (vroeger 

gewoon in Nederlandse valuta aange-

geven, thans staan er naast de huidige 

koning mystieke eentjes, tweetjes en 

drietjes), konden we ons klaarmaken 

voor een gang naar een van de rode, 

blikken dozen op paaltjes die op di-

verse plekken in onze stad of ons dorp 

waren neergezet.

    Ons schrijven werd dan de volgende 

werkdag door een postbode (hoe 

heet zo iemand tegenwoordig toch?) 

op de voormat van de geadresseerde 

gedeponeerd. Er waren toen zelfs twee 

postbestellingen per dag.

    Wilden we er echt zeker van zijn dat 

dat gebeurde, of zat er bijvoorbeeld 

ook iets van waarde in de enveloppe, 

dan konden we onze brief op een 

postkantoor afgeven om de inhoud te 

verzekeren of om hem aan te tekenen.

    Ja. Ik schrijf het allemaal nog maar 

eens op. Want voor we het weten zijn 

we het vergeten.

    Zijn we vergeten hoe we vroeger 

met elkaar communiceerden als we 

uit elkanders zicht waren. Zijn we 

vergeten, dat dat ook ànders kon dan 

met een vingertje over een schermpje. 

Zijn we vergeten dat er vroeger alleen 

behoefte aan communicatie bestond 

bij hoge urgentie. Zodat we onze eigen 

kleine probleempjes op ons gemak 

zélf konden oplossen.

    Maar… brieven schrijven kan nog 

steeds.

     Schrijf een brief 

Schrijf bijvoorbeeld eens een geschre-

ven of getypte brief naar Julius Pas-

geld, Dorpsplein 2, 4443 AD Nisse. U 

krijgt gegarandeerd een brief terug. 

Een brief schrijven is nog steeds de moeite waard
  Vroeger schreef je een brief om iemand te laten weten hoeveel je van hem of haar hield. Of om iemand op de hoogte te stellen van een 

belangrijke gebeurtenis in je omgeving. En ook wel eens omdat je boos was en duidelijk en helder uiteen wil zetten waarom dat was.  

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.

    

    

    

    



Eerst even een beschrijving van beide 

straten. De Slachthuiskade: op de 

hoek Rijswijkseweg het postkantoor 

met bovenwoningen, daarnaast rich-

ting Trekvliet een dubbel woonhuis 

met eronder een garage. Daarnaast de 

suikerwerkfabriek Paré, een braaklig-

gend stuk grond (eigendom Paré) 

dan bijna op de hoek bij de Vliet een 

blokje van vijf portiekwoningen en 

een houtzagerij en op de ronde hoek 

bij de Vliet nog een braakliggend 

stukje grond.

Aan de overkant op de hoek Rijs-

wijkseweg-Goudriaankade de bak-

kerij van de familie Peeters, daarnaast 

een koffiehuisje met o en onin  
dan de fijn metaalfa riek uiker en 
verder wat kleinere bedrijven, meestal 

bodediensten en beurtvaartkantoor-

tjes, aan het eind op de hoek het 

kantoor van de havenmeester, dat er 

als monument nog staat.

Mijn vader werkt bij Paré en wij 

wonen in de dienstwoning, die deel 

uitmaakt van het fabrieksgebouw dat 

loopt van de Slachthuiskade tot aan 

de Laakweg, waar het ketelhuis aan 

grenst.

Op 10 mei 1940 maakt vreemd 

gerommel en gedreun ons wakker. Ja-

wel, het is oorlog en het lawaai komt 

van het dreunen van de vliegtuigmo-

toren die Ypenburg bombarderen. Wij 

weten niet veel van gevaar en gaan 

naar buiten op de Laakbrug om te kij-

ken naar de vliegtuigen en de kleine 

wolkjes die ontstaan als de granaten 

van onze luchtafweer daar hoog in 

de lucht exploderen. Plots wordt een 

vliegtuig geraakt. We zien vlammen 

in de linkervleugel. De piloot probeert 

op topsnelheid loodrecht omhoog te 

klimmen, een trucje waardoor het 

vuur wel eens dooft. Deze keer helpt 

het niet, de vleugel knapt af en het 

toestel valt dwarrelend naar de grond. 

Of alleen de bemanning nog aan 

boord is of ook nog parachutisten die 

nog gedropt hadden moeten worden, 

weten wij niet, maar in elk geval zijn 

alle inzittenden reddeloos verloren.

Schieten

Door de oorlog ligt de fabriek stil, 

maar de stoomketels die op een laag 

pitje staan moeten wel gecontroleerd 

worden, evenals de werkruimten. Dus 

maakt vader een paar keer per dag 

een ronde door de fabriek. Op één 

van die rondes hoort hij eigenaardige 

inslagen in de zinken goot langs de 

dakrand aan een zijde van de fabriek. 

Hij zoekt een veilig plekje waar hij 

op de achterkant van de huizen aan 

de Rijswijkseweg kan kijken. En ja 

hoor, op het balkon van een huis naast 

het postkantoor staan twee mannen in 

burger te schieten op die goot.

Vader neemt contact op met een nabij 

de Laakbrug gelegerde legerpost, 

waar hij wordt verwezen naar de 

onderdeelscommandant in het HTO-

gebouw aan de Rijswijkseweg-Laak-

kade. Met die commandant wordt 

afgesproken dat op een nauwkeurig 

vastgesteld tijdstip twee militairen bij 

ons op de trap zullen komen, zodat 

zij vanuit ons huis het betreffende 

balkon onder schot kunnen houden. 

Op precies hetzelfde moment zullen 

andere soldaten de voordeur van het 

verdachte huis intrappen en daar naar 

binnen stormen. Aldus geschiedde en 

onmiddellijk vluchtten enkele man-

nen het balkon op, waar zij vanuit ons 

huis het bevel ontvingen te blijven 

staan met de handen omhoog. Er zijn 

vijf mannen meegenomen, waarvan 

twee Duitsers in burger. De bewoners 

van het huis waren NSB’ers. Waarom 

die idioten op de zinken dakgoot zijn 

gaan schieten is voorgoed een raadsel.

Ongeveer een week na de capitulatie 

werd er in de avond bij ons aange-

beld. Vader naar beneden om open 

te doen. Staan er twee NSB’ers in 

uniform. Zij kwamen vader halen, 

omdat hij hun kameraden had ver-

raden. Vader hield het hoofd koel en 

beweerde dat hij van niets wist, zich 

ook rot was geschrokken toen die sol-

daten bij ons de trap op stormden en 

dat ze nog maar eens terug moesten 

komen, als ze enig bewijs van hun be-

wering hadden. Hij gokte er op dat in 

de chaos van de oorlog de rapporten 

van de commandant wel zoek zouden 

zijn geraakt. Dat is waarschijnlijk ook 

gebeurd, want ze zijn nooit terugge-

komen, al zaten wij nog wel een paar 

maanden in angst.

Dit was het begin van vijf jaar 

ellende, maar dat was ons toen uiter-

aard nog niet bekend. Ik ga geen 

verslag van dag tot dag maken, maar 

pak telkens een bepaald aspect van de 

oorlog, toegespitst op een situatie in 

dit deel van het Laakkwartier.

Bij het onderwerp joden denkt 

iedereen meteen aan de ster, de 

deportaties en de gaskamers. Weinig 

bekend is dat reeds twee weken na 

het begin van de bezetting de bezetter 

gelastte dat joden in dienst van de 

Luchtbescherming moesten worden 

ontslagen. Later volgde het verbod 

joodse ambtenaren promotie te geven 

of joodse ambtenaren aan te nemen, 

weer later het bevel joodse ambtena-

ren op non-actief te stellen, gevolgd 

door een bevel hen te ontslaan. Naast 

de ‘J’ in het identiteitsbewijs, kwam 

het gele ster-bevel en het verbod om 

een eigen zaak te hebben.

In de inleiding noemde ik de houtza-

gerij in het blokje aan het einde van 

de Slachthuiskade. Dit bedrijfje, want 

veel stelde het niet voor, was eigen-

dom van een orthodox-joodse man 

met zijn zoon en viel dus onder dat 

Het Laakkwartier in de oorlog

Goudriaankade, gezien vanaf Rijswijkseweg naar Trekweg (1940). Foto: H.A.W. Douwes (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief

Gaarne wil ik iets vertellen over een stukje Laakkwartier en de oorlog, omdat in het door mij be-

doelde stukje de hele oorlog in mini wordt getoond. Het gaat om de Slachthuiskade (nu Neherkade) 

tussen Rijswijkseweg en Trekvliet en de overkant daarvan, de Goudriaankade tussen Rijswijkse-

weg en Trekvliet. Beide straten gescheiden door de Laak.

Luchtfoto van de Laakhaven en het Laakkwartier (1945). Onder Rijswijk. Foto: R.A.F. (vervaardiger),

Trekweg, fabriek tegenover clubhuis 'De Laak' (circa 1940). Foto: Haags Gemeentearchief
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verbod. De vader heeft zich in Amster-

dam laten castreren, waardoor hij geen 

ster meer hoefde te dragen, de ‘J’ uit 

het identiteitsbewijs verdween en anti-

Joodse maatregelen op hem niet meer 

van toepassing waren. Tot op het laatst 

demonstreerden de nazi’s hierbij hun 

walgelijke mentaliteit. Als de joodse 

mannen zich bij die medische instantie 

in Amsterdam meldden (slechts een 

paar honderd hebben dit gedaan) 

werden zij met de nazi-minachting 

en vernederend ontvangen. Na de 

castratie was het ‘goede dag meneer’, 

‘goede reis meneer’. De zoon heeft dit 

principieel geweigerd, is gedeporteerd 

en op de bekende manier omgebracht. 

De vader heeft het mentaal toch niet 

kunnen bolwerken en binnen het jaar 

was het bedrijfje alsnog weg.

In hetzelfde blokje woonde een NSB-

gezin met twee zonen. Van tijd tot 

tijd zagen wij die lui in hun zwarte 

uniformen op de kade lopen, maar 

de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen 

dat zij niemand last bezorgden. Na 

de Duitse inval in Rusland hebben 

de beide zonen zich als vrijwilliger 

gemeld voor de Waffen-SS. In hun 

korte opleidingstijd kregen zij een 

enkele keer verlof en dan zagen wij 

hen trots in hun uniform met glim-

mende soldatenlaarzen over de kade 

wandelen. Beide zonen zijn, strijdend 

voor Führer, Volk en Vaderland (welk 

volk en vaderland?) aan het Oostfront 

gesneuveld.

Een chef van mijn vader had twee zo-

nen. Eén daarvan kreeg na de oorlog 

een onderscheiding voor zijn werk in 

het verzet. De andere zoon heeft na de 

oorlog bij verstek de doodstraf gekre-

gen voor zijn werk voor de beruchte 

en gevreesde SD. Hij was naar Argen-

tinië gevlucht en is daar een paar jaar 

geleden op hoge leeftijd overleden.

De oorlog woekert voort met alle el-

lende van dien. De Arbeidseinsatz, de 

tekorten aan levensmiddelen, kleding 

en van alles. Duits schrikbewind, 

Jodenvervolging noem maar op. Dan 

komt D-Day en de hoop op spoedige 

bevrijding, die echter nog wel enige 

tijd op zich laat wachten.

Hongerwinter

De mislukte Slag om Arnhem en 

de Spoorwegstaking hebben grote 

gevolgen voor het westen van ons land 

uitmondend in de beruchte Honger-

winter. Voordat deze zich in volle 

hevigheid zal openbaren, organiseren 

de Duitsers nog razzia’s om dwang-

arbeiders te vangen voor werk in hun 

oorlogsindustrie. Ook Den Haag moet 

er in november 1944 aan geloven. Aan 

de kade van de Slachthuiskade, pre-

cies voor Paré worden twee rijnaken 

afgemeerd. Deze boten waren al jaren 

eerder door de Duitsers gevorderd en 

omgebouwd tot landingsvaartuigen 

voor hun voorgenomen invasie in En-

geland. De puntige boeg is vervangen 

door een plat luik en er is een soort 

rond balkon op gebouwd, waarop een 

.50 vierling-luchtafweermitrailleur is 

geplaatst. Het personeel bestaat uit 

matrozen van de Kriegsmarine. Kort 

na de aankomst van deze schuiten 

vindt de razzia plaats en daags daarna 

verdwijnen honderden opgepakte 

mannen in de ruimen van die schepen, 

begeleid door drukdoenerige kleine 

soldaatjes met erg grote geweren. 

Mongoolse vrijwilligers in Duitse 

dienst, die door de Duitsers nog niet 

voor de helft worden vertrouwd en 

uitgerust zijn met geweren van vóór 

de Eerste Wereldoorlog. Onze mannen 

zullen via het IJsselmeer worden afge-

voerd, is de bedoeling. Het loopt tegen 

de Kerst, de honger en ellende nemen 

toe, er is geen elektra meer, trams rij-

den niet of nauwelijks, mensen halen 

houten blokken tussen de rails weg of 

slopen het uit lege panden. Bij Paré 

is de snoepgoedfabricage vervangen 

door het koken van eten voor het IKB 

(Inter-Kerkelijk Bureau) dat twee of 

drie keer per week kleine porties extra 

voedsel verstrekt aan hongerende 

kinderen met een doktersattest.

Sinds enkele maanden heeft nazi-

Duitsland haar laatste maar verschrik-

kelijke wanhoopswapen ingezet, de 

V1- en V2-raketten, voornamelijk ge-

richt op Londen als vergelding voor de 

bombardementen op Duitse steden en 

op Antwerpen als strategisch doel, om 

de aanvoer van voorraden voor de ge-

allieerde troepen via die haven te stag-

neren. Die raketten worden gelanceerd 

vanaf mobiele lanceerplaatsen rondom 

Den Haag en vanuit het Rijswijkse 

Bos aan de Van Vredenburchlaan. 

Uiteraard doet de Britse luchtmacht, 

de RAF er alles aan om die lanceerba-

ses te vernietigen en dagelijks vliegen 

pitfire ja ht lie tui en o en en 
Haag en beschieten en bombarderen 

de doelen. Het succes is meestal maar 

matig en vaak lanceren de Duitsers 

binnen enkele minuten na een aanval 

weer een raket, om te laten zien dat ze 

er nog steeds zijn.

Tussen Nieuwjaar en de bevrijding 

verliest zo’n jager twee bommen en 

die komen terecht op een betonnen 

urinoir langs de kademuur Goudri-

aankade, hoek Rijswijkseweg. Dat 

is niet zo erg. Maar de tweede bom 

treft voluit de bakkerij van de familie 

Peeters, twee van de vijf gezinsleden 

verliezen hierbij het leven. Het naast 

de akkerij ele en koffiehuisje ordt 
eveneens vernield, de exploitant komt 

nog wel gewond naar buiten en wordt 

door omstanders opgevangen, maar 

zakt een paar honderd meter verder in 

elkaar en overlijdt. Het vergissings-

bombardement op het Bezuidenhout 

zal later een grootse herhaling van dit 

drama worden.

Waar eens de rijnaken lagen, ligt nu 

een boot van de Wasserschutzpolizei, 

een soort rivierpolitie maar dan als 

onderdeel van de Kriegsmarine. De 

kok van dat schip met een bemanning 

van ongeveer acht matrozen heeft ken-

nelijk een goed hart, want hij kookt 

elke dag teveel en al gauw zien wij ‘s 

avonds mensen uit de omgeving met 

een pannetje naar de boot lopen en 

met een schep eten erin weer naar huis 

gaan. Na een paar weken is die schuit 

plotseling weer weg.

Bevrijding

Ik ga nu richting bevrijding. De 

toestand is rampzalig, mensen sterven 

van de honger en de kou. Van de 

fabriek is een deel naast het ketelhuis 

door de Ortskommandant gevor-

derd voor de huisvesting van een 

groep Grüne Polizei. Een Feldwebel 

(sergeant-majoor) met elf manschap-

pen. Het blijkt een groep overlevenden 

te zijn van een compagnie die aan of 

achter het Oostfront in Rusland heeft 

gediend en waarvan de meesten zijn 

gesneuveld. De Feldwebel laat merken 

geen interesse meer te hebben. Hij 

heeft kort daarvoor bij een bombarde-

ment op Keulen zijn vrouw en beide 

dochters verloren. Alleen de schnaps 

kan hem nog troosten. Tien van die 

kerels laten op geen enkele manier 

merken hoe zij over de Krieg denken. 

Eén van hen, een boer uit Beieren is 

nog steeds overtuigd nazi. Zij hebben 

strikte orders van de Ortskomman-

dant dat zij de rest van de fabriek niet 

mogen betreden.

Omdat ik op de MULO Duits leer, 

vraagt vader mij om die lui in de 

gaten te houden, zodat ik oppervlak-

kig contact met hen heb. Ik merk dat 

zij elke ochtend naar een Duitstalige 

uitzending van de BBC uit Londen 

luisteren en ik zorg voortaan dat ik 

daar bij ben. Daar hoor ik dat de stra-

tegisch zeer belangrijke brug over de 

Rijn bij Remagen in bruikbare staat in 

handen van de Amerikanen is gevallen 

en dat zij druk bezig zijn een stevig 

bruggenhoofd op de andere oever te 

vestigen.

Plots zijn de eerder vermelde rijnaken 

weer aan onze kade afgemeerd. 

Het loopt naar het einde, de eerste 

voedseldroppings zijn aangekondigd 

en wij wachten gespannen op wat 

komen gaat. De schrik slaat ons om 

het hart als wij zien dat de militairen 

op de rijnaken hun plaatsen achter het 

geschut gaan innemen. Als die gekken 

tegen de orders in op de vliegtuigen 

gaan schieten, zal dat niet ongestraft 

blijven en zitten wij in de vuurlinie. 

De vliegtuigen komen en er gebeurt 

gelukkig niets. Als de droppings een 

paar dagen aan de gang zijn, wordt de 

Grüne Polizei bij ons weggehaald, zij 

moeten naar de kazernes aan de Van 

Alkemadelaan. Zij worden met hun 

materiaal met twee legervrachtwagens 

opgehaald en daarvoor moeten vader 

en ik de grote poort openmaken. Ken-

nelijk kunnen wij een glimlach niet 

onderdrukken, want bij het uitrijden 

roept de nazi ons nog toe: “Nu lachen 

jullie, maar als de Tommies komen, 

zullen jullie nog wel eens aan ons 

denken.” Wij hebben nog vaak aan 

hem gedacht, maar anders dan hij 

bedoelde.

De Duitsers hebben gecapituleerd, de 

geallieerden zijn gekomen en hebben 

in Den Haag het roer overgenomen. 

Een paar dagen later worden wij vroeg 

in de ochtend wakker door veel geroep 

in het Engels. In de Laak is een boot 

met voorraden voor de geallieerde sol-

daten aangekomen, die gelost wordt. 

Een soldaat is tussen wal en schip 

terecht gekomen en onder de boot 

verdwenen. Als hij eindelijk wordt 

gevonden is hij overleden. Hij over-

leefde de invasie, de gevechten door 

Europa en komt dan als de oorlog is 

afgelopen, ver van huis en familie om 

door een ongeval.

J. van Beek

japecvb@hotmail.com

Perceel op de Goudriaankade door een Engelse bom getroffen. Foto: H.A.W. Douwes (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief

aardiger), collectie Haags Gemeentearchief
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  Een scherp gelijnde sedan, waarin 

ik de scherpe neus herken van zijn 

Amerikaanse broer, de Ford Falcon, 

waarbij de neus vanaf de zijkant ge-

zien eindigde in een soort puntvorm. 

Bij de Falcon vond ik het tuttig, 

maar bij de Corsair heel apart en 

sophisticated.

    En dat gold ook voor de details. Een 

fraai strak gelijnd front met apart 

geïntegreerde stads- en knipperlicht-

units. Een chromen lijnstrip over 

de zijkant met daarin geïntegreerd 

slanke handgrepen met daaronder de 

solitaire drukknop voor de deur-

ontgrendeling en een mooie platte 

subtiel gevormde kont. De Corsair 

was leverbaar in drie of eigenlijk vier 

uitvoeringen. Naast de sedan was 

er een Estate-uitvoering, maar als je 

chiquer wilde, was er de 2000E-

uitvoering en als je sportiever wilde 

was het antwoord de Corsair GT.

    Laten we bij het begin begin-

nen. De Corsair V4 de Luxe. Ford 

positioneerde dit model als een 

elegante, chique en vooral geruisloze 

4-cilinder met 1662 cc en 84 pk. Het 

interieur zag er goed verzorgd uit 

met kleurige skai bekleding, zoals 

fel rood. Je kon kiezen uit een bank 

voorin of twee stoelen en stuurver-

snelling of een pook. Het dashboard 

zag er ergonomisch goed uit. Het 

driespakige stuur had een niet geheel 

ronde maar een twee-derde chromen 

claxonring. Bijzonder was dat deze 

orsair es hikte o er een ero  o  
ventilatiesysteem dat om de 40 se-

conden de lucht in de auto ververste 

met een gescheiden bediening voor 

de bestuurder en de passagier. 

Ja, toen al. Als je echt op chique 

wilde, dan koos je de Corsair 2000E. 

Elegant en sophisticated, met een 

zwart vinyl dak en een zwaardere 

motor, naast een veel chiquer interi-

eur met leren bekleding, verstel-

bare rugleuningen en een walnoten 

dashboard, een middenarmsteun, een 

versnellingspook met een zwartleren 

hoes, toerenteller, een radio met 

druktoetsen en een bagageruimte met 

een zwarte hoes over het reserve-

wiel. Hoe luxe wil je het hebben. En 

wilde je sportiever, dan was er de 

2 liter Corsair V4GT met 93 pk en 

een aantal sportieve toevoegingen. 

Voor diegenen die een luxe high 

performance auto wilden die ook 

een uitzonderlijke grote laadruimte 

had was er de Corsair V4 Estate 

car. Wat uitvoering betreft gelijk 

aan de sedan, maar met een scherp 

doorlopende stationwagon-daklijn 

met een s huin a  opende a a e
klep. De achterbank was in twee 

delen opklapbaar, zodat er nog meer 

laadruimte beschikbaar kwam. Een 

detail was de sterke beschermende 

stang aan de opgeklapte achterbank 

die voorkwam dat de lading naar 

voren kon schuiven.

    De Corsair werd geproduceerd van 

1966 tot 1970. Zijn opvolger was 

de Ford Cortina Mk III die bijna 

identiek was aan de Ford Taunus uit 

Duitsland, waarmee het einde werd 

ingeluid van het eigen ontwerp van 

Ford Engeland. Jammer, toch?

     John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl  

 Ford Corsair   
  Ik ben benieuwd of u hem nog kent, de Ford Corsair. Afkomstig 

uit de tijd dat de Ford-fabriek in Engeland een heel eigen mo-

dellijn had dan de Ford-fabrieken in Duitsland. De Corsair is uit 

de tijd van de Anglia en de Cortina. Typisch Britse modellen 

met een vleugje Ford Amerika in het design. De Corsair was 

de tegenhanger van de Taunus, die succesvoller was op de Ne-

derlandse markt. Desondanks heb ik toch een aantal Corsairs 

zien rijden in mijn Haagse jeugd.  

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

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

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

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

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

   Prijswinnaars 

In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier 

Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde 

de vorige keer:  5-5-2-8 . Drie winnaars ont-

vangen een waardebon van 15 euro (prijs 1), 

10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden 

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar 

de volgende inzenders:

1. Ton van Elk, te Rijswijk

2. Bas Nieuwlaat, te Delft

3. Jacques Brochard, te Wijk bij Duurstede

   Inzenden 

Voor de puzzel van deze week worden we-

derom 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 Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op  vrijdag 11 mei .

    Stuur per mail naar:

 puzzel@deoud-hagenaar.email 

    Zet in de onderwerpregel:

 Oplossing Sudoku nr. 9 

    Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!     

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

9 6 2
2 8 5 3

5 7 8 3
9 4 2 7

7 9
1 8 9 2

6 4 1
3

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

1
7 8 3

5 7 4
3 1

9 7 8 3 4 5

6 7 8
1

9 7 2 3
1 3 6

4 7
2 6 4 5

9 4 6
8 3 5

5 2 9

9 5 3
1 6

7
2 8 4

1 6 5 2
5 1
8 1

4 2
2 7 9 8



M o b i l i t e i t ,  v a k a n t i e  e n  v r i j e  t i j d
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Betrouwbare specialist in

WWW.HENNINK.INFO

(0900)0105
BEL VOOR ADVIES

CV-installaties

 Sanitair

Badkamers

Keukens

Totale verbouwing

Daklekkage

Dak- en zinkwerk

Isolatie

Riolering

Loodgieters

Elektra

Ventilatie

Airconditioning

Duurzame energie

Warmtepomp

Tuin beregeningTuin beregening

STORINGEN

VERHOLPEN

BINNEN

24 UUR

Zinkwerf 45 • 2544 EC • Den Haag • info@hennink.info

TIJD VOOR EEN SERVICEBEURT!
Voorkom je problemen, bespaar je stook- 

kosten, en de CV-ketel gaat langer mee. 

Hennink laat u niet in de kou zitten! 

Bel nu voor een afspraak!

 

Ketelvervanging & Reparatie
binnen 1 dag
• Service-abonnementen voor:  

  HR-VR ketel, geiser, boiler, airco

• Particulier, bedrijf en VVE’s

• Plaatsing & Service in uw regio!

HR KETELS VANAF € 1.299,00

TOTAAL-

VERBOUWING

LOODGIETERS-

WERKZAAMHEDEN

SANITAIR

F O R

D E S I G N   O F   P E R F E C T I O N 

I  saw the angel in the marble 
and carved until I  set him free

Voor deskundig advies

en optimale service

Zeer ruime collectie:
monturen, zonnebrillen en kinderbrillen

Thomsonlaan 40

2565 LB Den Haag

(070) 345 06 65

www.bosoptiek.nl

Opticien, Oogmeetkundige 

Contactlensspecialist A.N.V.C.
Geavanceerde oogmeetapparatuur

Gediplomeerd lensspecialist aanwezig

iQ500 Wasmachine
WM14T590NL

iSensoric wasmachine met vlekkenautomaat en 
multiTouch LED display

• Anti-vlekken systeem verwijdert de 4 meest 
hardnekkige vlekken zonder voorwas of 
vlekkenverwijderaar.

• De intelligente, duurzame en stille iQdrive motor 
met 10 jaar garantie zorgt goed voor uw was.

• De optie speedPerfect wast tot 65% sneller met 
hetzelfde perfecte wasresultaat.

• Met waterPerfect Plus detecteren de sensoren 
automatisch de hoeveelheid wasgoed en passen 
hier het waterverbruik op aan voor een efficiënte 
werking.

• Met het digitale multitouch display wordt de 
wasmachine intuïtief en met hoogste 
nauwkeurigheid bediend.

Adviesprijs € 729,00

NU € 649,00

BEEKLAAN 291 • TEL 070 - 345 85 66 • WWW.DE-BRUIN.NL

• GRATIS THUIS BEZORGEN • GRATIS UW OUDE APPARAAT AFVOEREN

• GRATIS AANSLUITEN OP EEN STANDAARD AANSLUITING

• 10 JAAR MOTOR GARANTIE, NA REGISTRATIE OP DE SIEMENS WEBSITE

ALLE BEKENDE MERKEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Wasmachines • Koelkasten • Diepvriezers • Drogers • Vaatwasmachines

Stofzuigers • Magnetronovens • Gasfornuizen • Televisies •  HiFi

Tijdelijk € 50,- retour
Koop je deze wasmachine in de periode 1 april t/m 30 juni, 
dan ontvang je een bedrag van € 50,- retour van Siemens.

50



Nieuwsgierig?
Kom kennismaken met Groepswonen Door 
Ouderen. Bezoek een Haagse GDO-woongroep of 
meer dan één. Kijk rond en vraag alles wat u wilt 
weten op zaterdag 19 mei want dan houden we 
Open Huis!

Voor meer informatie over deelnemende Woon-
groepen: zie ook www.gdo-denhaag.nl voor meer 
informatie en projecten voor alle locaties. Indorockers. In de sixties maakten, nu nog steeds 

bekende, beatgroepen furore. Naast beroemdheden 
als The Motions, Shocking Blue, Q65, Group 1850, 
Livin’ Blues, Super Sister en Golden Earring(s) 
waren er nog bijna 3.000 andere bandjes die overal 
en nergens optraden. Nog steeds is Den Haag 
hofleverancier met bands als Anouk, Kane, Direct, 
De Règâhs en - niet te vergeten - De Kraaien.

Memory lane
De Rock History Tour is een ‘trip down memory 
lane’. Je beleeft de sixties en seventies - voor het 
eerst of nog een keer - met deze muzikale tour en 

unieke rijdende Haagse rockshow. Je gaat met 
een luxe touringcar langs de hoogtepunten uit de 
popmuziek. Vanuit Marcello’s Art Factory and Rock 
Gallery aan de rand van rockbuurt Zeeheldenkwar-
tier via o.a. Houtrust, Wildhoef en Zuiderpark naar 
het centrum van Den Haag.

Live muziek!
Aan boord spelen echte Haagse topmuzikanten 
(Arie Spaans speelt met Jan de Boer en Matto 
Kranenburg met Hugo Remmelt) de hits van toen. 
De reisleiders vertellen uit eigen ervaring en zijn 
altijd bekende Hagenezen. Bijvoorbeeld Peter de 
Ronde, de eerste gitarist van de Golden Earrings of 
de Haagse ex-Nachtburgemeester René Bom.

Je zit natuurlijk niet de hele tijd in de bus, we gaan 
er onderweg enkele keren de bus uit voor een wan-
deling of een drankje! Het programma duurt ruim 
drie uur met een ontvangst met koffie en thee, 
een drankje onderweg en een borrel/afterparty na 
afloop in de Rock Gallery.

Leuk? Boek dan je tickets bij Marcello’s (Kon. Em-
makade 148, Den Haag) en ga mee!

Zaterdag 19 mei open huis

Groepswonen Door Ouderen (GDO)
Een te gek (bedrijfs-)uitje in Den Haag:

ROCK HISTORY TOUR !U bent 50 jaar of ouder. U wilt nu én 
straks de regie over uw leven houden en 
zelfstandig blijven wonen. Maar dat wel 
met goede buren!

Den Haag is altijd al popstad nummer één 
geweest! Ze noemen Den Haag dan ook 
niet voor niets ‘het Liverpool van Ne-
derland’. Maar sommige popliefhebbers 
noemen Liverpool liever het Den Haag 
van Engeland... Want iedereen weet dat 
door de jaren heen de beste Nederlandse 
bands maar uit één stad komen, namelijk 
Den Haag!

Beatgroepen
Het begon allemaal halverwege de fifties met onze 
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Ockenburgh Active is al ruim 35 jaar 
dé plek voor een gezellige, actieve en 
sportieve vrijetijdsbesteding voor jong 
en oud. Uiterst geschikt als familie-uitje, 
bedrijfsfeestje, kinderfeestje of gewoon 
voor bowlingplezier. 

Eén uur of langer bowlen onder het genot van een 
hapje en drankje of een arrangement behoort tot 
de mogelijkheden. Wij hebben voor een compleet 
avondje uit actieve dinerarrangementen voor u sa-
mengesteld. Hierbij kunt u naast een uurtje bowlen 
actief uw eigen maaltijd bereiden.

Vrijdag ACTIE: elke vrijdag 2 uur bowlen voor maar 
€ 22,50. Dat is een uur gratis! In onze bowling kunt 
u ook terecht voor 50-plus-bowlen.

Kijk op onze website: www.ockenburghactive.nl
Zin om te bowlen? Reserveer nu via: 070-3686639

Ockenburgh Active
Wijndaelerduin 25, Den Haag
www.ockenburghactive.nl

Kom gezellig bowlen in Ockenburgh!

volledig aan hun trekken. Het is 
een perfecte uitvalsbasis.

La Fridière is een groene middelgrote 
camping, met veel ruime plekken. Het 
gastvrije team is altijd aanwezig en een 
drankje voor de gasten staat altijd klaar. 

De keuken biedt ‘s avonds - op verzoek 
- een smakelijke maaltijd. Het team 
staat erop voor dat het sanitair altijd 
schoon en fris is. Voor winkels hoef je 

niet ver te reizen: 5 minuten doorlopen 
of fietsen en je bent er.

Kortom, er is veel mogelijk. Paulhaguet 

is een aanrader. Veel gasten komen 
regelmatig terug en vormen een vaste 
waarde. De temperatuur in deze streek 
is wisselend, maar heel dikwijls zonnig 

met aangenaam koele avonden om 
goed te slapen.

Op de website www.campingfr.nl kunt 
u alle uitgebreide informatie vinden. 
Eventuele vragen of reservering kunt u 
met een e-mail ook richten aan: info@
campingfr.nl.

Ik zou zeggen: kom eens langs om 
te genieten van rust en gezelligheid. 
U bent daar meer dan welkom. Men 
spreekt Nederlands en - als het moet - 
oud-Haags.

De Auvergne in Frankrijk

Wandel- en fietstochten in overvloed
De Auvergne in Frankrijk is het 
een prachtige streek om ‘er op 
uit te gaan’. Wandel- en fiets-
tochten in overvloed, rondtoe-
ren met de (klein-)kinderen door 
de fabelachtige bossen en val-
leien, dorpjes waar de tijd lijkt 
stil te hebben gestaan ‘waar 
de eeuwen op je neer kijken’, 
met haar vele zonnige marktjes 
en terrasjes, die de moeite van 
een bezoekje meer dan waard 
maken. Een uitspringer daartus-
sen is de gastvrije camping la 
Fridière in Paulhaguet. Kam-
peerliefhebbers komen hier 
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HISTORY TOURR CK

HAAGS MUZIKAAL (BEDRIJFS)UITJE
-MET EEN LUXE TOURINGCAR LANGS HOOGTEPUNTEN VAN DE 

60's & 70's BEATGESCHIEDENIS IN POPSTAD NUMMER ÉÉN DEN HAAG
-IN DE BUS TE GEKKE LIVE MUZIEK VAN HAAGSE TOPMUZIKANTEN

-BEKENDE REISLEIDERS UIT DE POPMUZIEK (o.a. ex Golden Earrings)
- € 50,- pp met Ooievaarspas slechts € 20,- pp

All in prijs. Drankjes onderweg, ontvangst, afterparty en rock-art voor elke gast

DEN HAAG

r o c k h i s t o r y t o u r . n l

12 MEI

2 JUNI

KOM EENS 
LANGS BIJ ONS 

IN DE WINKEL 
OF BEL EN 

VRAAG ADVIES

5000 KLEUREN LEDER VOOR MEUBELS OP VOORRAAD, WAARDOOR 
WIJ ONZICHTBAAR EN VOORDELIG KUNNEN MEUBELSTOFFEREN, 
RESTAUREREN EN REPAREREN. KLASSIEK- ANTIEK- MODERN- EN 

DESIGNMEUBELSTOFFERING, PROJECTEN EN BUREAUS.

LEDERENMEUBELSTOFFEERDERIJ 

EN LEDERREPARATIEBEDRIJF

BERESTEINLAAN 147/163/165 - DEN HAAG-ZUID 
(TUSSEN MEPPELWEG EN HENGELOLAAN)

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR EN ZATERDAG 10.00 - 17.00 uur

070 - 329 60 65

Leer bij de Leerlooier   Snelle 
Service

WWW.LEERLOOIER.NL

Lederreparaties 
in de zelfde 

kleur en leersoort
REPARATIE EN VERNIEUWEN VAN LEDEREN KUSSENS, KUIPEN, ZITGE-
DEELTES, ARMLEUNINGEN. OPKLEUREN VAN LEDER, VERBETEREN VAN 
BINNENWERK. DE JUISTE LEDERONDERHOUDSMIDDELEN EN LEDERVERF 
OP KLEUR GEMAAKT. ONZE LEDERHANDEL VERKOOPT OOK LOS LEER AAN 

BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Voor de lezers van De Oud Hagenaar hebben 

wij een exclusieve aanbieding.

Wij hebben een eigen Nederlands sprekende hulplijn en helpen u bij problemen.

BENT U OOK UW TRAGE PC BEU?

Uw computer weer in topconditie?

Dat kan! System Mechanic 

optimaliseert en repareert uw PC. 

Geadviseerd door SeniorWeb, ANBO, KBO, PCOB en PLUS.

Ontvang System Mechanic nu                                         t.w.v. € 14,95.

Bestel gratis via: www.iolotechnologies.nl/denhaag

6 maanden gratis

YOUNG@HEART

Ze variëren in leeftijd van 73 tot 90 jaar, maar zijn Young@Heart. Sinds 

1982 toert dit vermaarde seniorenkoor vanuit de Amerikaanse staat 

Massachusetts de hele wereld over, van Japan tot Portugal en Nieuw-

Zeeland. Begeleid door een stomende rockband en onder de bezielende 

leiding van Bob Cilman brengen de krasse leden klassiekers uit de rock- en 

popgeschiedenis. Neil Young, Jimi Hendrix, Nirvana, Led Zeppelin, noem 

maar op. ‘Growing old without growing boring.’

EEN MUZIKALE EXPLOSIE DIE ALLE STEREOTYPEN VAN LEEFTIJD OVERSTIJGT

‘YOUNG@HEART ONTROERT’ -DE VOLKSKRANT

070 88 00 333    ZUIDERSTRANDTHEATER.NL

WO 30 MEI 20.00 UUR



In onze winkel vindt u een enorm assortiment aan 
producten. De keuze uit de artikelen is zeer ruim en 
bestaat uitsluitend uit de betere merken zoals AEG, 
Bosch, Bauknecht, Indesit, Samsung, Siemens, 
Miele, Whirlpool en Zanussi. Een deskundig team 
medewerkers geeft antwoord op al uw vragen en 
helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Service naar onze klanten is voor ons erg belang-
rijk. Wij zorgen ervoor dat u uw aankoop (meestal) 
binnen 24 uur in huis heeft. Bezorging is gratis 
en mocht het nodig zijn, dan zullen wij tevens 
zorgdragen voor een vakkundige installatie en aan-
sluiting. De lege doos/dozen nemen wij evenals uw 
oude apparaat gratis mee terug. Wij zullen zorgen 
dat deze milieuvriendelijk word(en)t afgevoerd.

U hoeft zelf dus niet te sjouwen.

Tevens hebben wij een eigen technische dienst, 
dus bij problemen kunt u altijd bij ons terecht.

De Bruin Electronics, de beste merken, de beste 
service.
Beeklaan 291 Den Haag
Tel.: 070-3458566
www.de-bruin.nl

De beginselen van onze Orde zijn vervat in op-
drachten waaruit een traditie spreekt, die in onze 
welvaartsmaatschappij niet meer van toepassing 
is, zoals “het ondersteunen van weduwen en wezen 
en het begraven van de dooden”.

Actuele doelstellingen
De rode draad die door de geschiedenis van de 
Orde loopt, stroomt echter nog steeds door de 
bedding van onze actuele doelstellingen, namelijk 
het geven van vriendschap, het betonen van naas-
tenliefde en het zoeken naar waarheid. Verheven 
idealen welke de moderne mens, met een hang 
naar individualiteit, als een passerende trein aan 
zich voorbij zou kunnen laten gaan.

Wij, die elkaar in een Loge ontmoeten, zijn man-
nen met een uiteenlopende achtergrond uit alle 
lagen van de bevolking elkaar inspireren om hun 
gedachtegoed met elkaar te delen. Correct zijn 
in onvolmaaktheid behoort tot de vele wegen die 
naar Rome leiden. Het past bij de Loge om ruimte 
te bieden aan andere interpretaties, van welke 

aard dan ook, want verscheidenheid op ethisch en 
religieus gebied kenmerkt immers de mens.

De grote gemene deler is, dat we nieuwsgierig 
blijven en ons toetsen aan elkaar om die eenzame 
zoektocht naar een zinvol bestaan de kleur te 
geven die ons en onze medemens gelukkiger kan 
maken. Als er iets bestaansrecht afdwingt wat de 
wereld groter maakt dan het internet en de sociale 
media dan is dat een omgeving waar het ego zich 
losmaakt van haar manipulatieve elementen om 
te komen bij je eigen ziel. De Humanitas Loge 
is een plek waar je geconfronteerd wordt met 
aansprekende rituelen en muziek die het gesproken 
woord versterken en waar de stille momenten je tot 
overdenken aanzetten.

In onze nazittingen vinden vaak persoonlijke 
uitwisselingen van dagelijkse ervaringen plaats en 
waar humor en gezelligheid de onderlinge sfeer 
bepalen.

Van wie nieuwsgierig is en meer wil meema-
ken, ontvangen wij graag een mailtje naar ons 
secretariaat jandijkstra1952@gmail.com, of bel 
070-3459434.

De Bruin Electronics aan de Beeklaan in Den Haag

Ruim 50 jaar onbetwist de specialist 
in audio, tv, wassen en koelen

Odd Fellows

Met aandacht voor de wereld 
om ons heen

De Bruin Electronics is een speciaalzaak in wit- en bruingoed op de Beeklaan in Den 
Haag. Wasmachines, koelkasten, diepvriezers, drogers, vaatwasmachines, stofzuigers, 
magnetrons, gasfornuizen, televisie en hifi. Alle bekende merken voor de laagste prijzen 
en direct uit voorraad leverbaar. Direct 
afhalen in de winkel is mogelijk, maar wij 
bezorgen ook thuis.

Het is goed mogelijk dat u ooit hebt 
gehoord van de Independent Order of Odd 
Fellows. De IOOF bestaat immers al zo’n 
200 jaar en wereldwijd komen duizenden 
mensen in kleine lokale groepen regelma-
tig bijeen om de wereld, waarin zij leven 
te beschouwen en de keuzes die zij in hun 
leven maken, zin te geven.
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Bezoek ons kantoor, bel of mail ons en uw reis is 
in goede handen. Wij zijn 6 dagen per week bereik-
baar. Wilt u online boeken? Dat kan via de website 
www.travelxl.nl/reinken
Maak eens een afspraak met ons Travelplanners 
om uw vakantie te bespreken! Kom langs bij ons 
op kantoor, zodat wij al uw wensen rustig door 
kunnen nemen en voor u de perfecte reis kunnen 
samenstellen.

Wilt u een vakantie van TUI boeken? Op onze web-
site vindt u het complete aanbod van TUI met exact 
dezelfde prijzen als wanneer u bij TUI boekt.

Extra zekerheid
Boeken via onze eigen website geeft als zekerheid 
dat wij, nadat de boeking is gemaakt, contact met 
u zullen opnemen om te controleren of alle details 
kloppen en u te helpen indien u mogelijk nog an-
dere vragen heeft. Welke website/reisbureau biedt 
u deze extra service?

Kom langs bij ons kantoor, bel of mail ons en uw 
reis is in goede handen!

 

TravelXL Reisbureau Reinken
Reinkenstraat 4, 2517 CV Den Haag
Bel: 070 - 350 09 14
www.travelxl.nl/reinken

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Vertrouwd, ervaring 
en kennis voor elke reis!
Boek vertrouwd bij TravelXL Reisbureau 
Reinken, al 20 jaar het vertrouwde adres 
in Den Haag voor al uw reizen. Door onze 
uitgebreide ervaring krijgt u van ons de 
reis die bij u past. Van dichtbij tot ver, 
actief of luieren, zon of sneeuw, rondreis 
of cruise, kort of lang, uw reis wordt tot 
in de puntjes verzorgd. Ook verzorgen wij 
voor u vliegtickets wereldwijd en daaraan 
gekoppeld alle hotels, autohuur, ESTA en 
visa. Wij nemen u alle zorg uit handen!

Na een geslaagde eerste editie staat het festival 
Haagse Wereld Hapjes nu in het Pinksterweekend 
wederom op het Lange Voorhout.

Den Haag heeft zo véél restaurants met keukens 
uit alle windstreken, dat we deze van 18 mei tot en 
met 21 mei samenbrengen op het Lange Voorhout. 
Méér dan 20 Haagse restaurants bereiden ter 
plaatse hun typische gerechten waarbij een lekker 
drankje van het land niet mag ontbreken.

Voor jong en oud
Vrijdag 18 mei barst de tweede editie van het 
smaakvolle festival Haagse Wereld Hapjes los! 
Vier dagen lang genieten van alle lekkernijen en 
nu ook uitgebreid met veel entertainment, lekkere 
muziek (Funk, Soul, Jazz, Easy Listening), het is er 

allemaal.

Haagse Wereld Hapjes is het festival voor iedereen, 
voor jong en oud. Of je nu een gezellig avondje uit 
wil? Uitgebreid anders wil lunchen, of een mid-
dagje met de kids culinair wil genieten?

The place to be
Terwijl de ouders genieten op het naastgelegen ter-
ras van een hapje en een drankje, kunnen kinderen 
zich onder andere laten vermaken in de draaimolen 
of zich laten schminken. Haagse Wereld Hapjes is 
‘the place to be’.

Meer info over het entertainment-programma, de 
deelnemende restaurants of het VIP-arrangement 
is te vinden op www.haagsewereldhapjes.nl.

Het pinksterweekend van 18 t/m 21 mei op het Lage Voorhout:

Haagse Wereld Hapjes
Vrijdag 18 mei tot en met maandag 21 mei 
zullen verschillende artiesten optreden 
tijdens het evenement Haagse Wereld 
Hapjes. Singer-songwriters, dansgroepen, 
bands, zangers en zangeressen, het festival 
heeft daarmee dit jaar een uitgebreid 
entertainment programma. Daarnaast is er 
dit jaar wederom een Vip arrangement, dit 
jaar verzorgd door de Chefs van Cottontree; 
Dimitri Heinrichs en Gert-Jan Cieremans. 
Zij verzorgen een voortreffelijk 10-gangen-
menu, uiteraard met een bijpassend wijnar-
rangement. U kunt van dit VIP-arrangement 
genieten op vrijdag- en zaterdagavond van 
18.30 tot 22.30 uur in de VIP-tent op het 
Lange Voorhout te Den Haag. Reserveren 
is gewenst, er zijn 100 plekken per avond 
beschikbaar.
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Haagse Wereld Hapjes

Informatie: www.haagsewereldhapjes.nl

18 t/m 21 mei 2018
Lange Voorhout Den Haag

Hét Haagse Culinaire Festival!

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

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR

ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

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

BEGIN HET VOORJAAR GOED BIJ MANGO
WARME LENTEDEALS MET HOGE KORTINGEN

Acties geldig t/m 31 mei 2018 en zolang de voorraad strekt.

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

45
km/u

120
km

TRAVELRIDER TIGER 4
� Gemakkelijk opvouwbaar in 3 stappen

� Comfortabele stoel en luchtbanden

� Handige joystick

� IJzersterk en comfortabel

� Grote actieradius

� Inclusief 1 jaar 

 pechhulp ism ANWB

nu
1.500,-

korting

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

NIEUW BIJ MANGO MEESTVERKOCHTE SCOOTMOBIEL6
km/u

13
km

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

Van € 3.990,- 

voor €  2.993,-

SHOWROOMMODELLEN COLLECTIE 2017

De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL

MAX MOBIEL
� Geen rijbewijs nodig

� Overal parkeren - zelfs op de stoep

� Oplaadbaar aan ieder

 stopcontact

voor
15.995,-

OF LEASE

VANAF € 349,-

45
km/u

40
kmNU GRATIS RIJKLAARMAKEN T.W.V. € 495,-

LUGGIE ELITE
� Zeer lichte vouwscootmobiel

� Voorzien van verstelbare handvatten 

en anti-lekbanden

� Ideaal voor op reis

6
km/u

18
km

nu
750,-
korting

Van € 2.495,- 

voor €  1.745,-
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SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

tot
25%

korting

Bijvoorbeeld een Stromer ST1

voor
2.799,-

WIJ ZIJN 2e PINKSTERDAG GEOPEND!

Wijndaelerduin 25 - Den Haag

WWW.OCKENBURGHACTIVE.NL

GEZELLIG BOWLEN
Dinsdag t/m Donderdag € 15,00  per baan  per uur
Vrijdag € 22,50  per baan  voor 2 uur
Zaterdag & Zondag  € 22,50  per baan  per uur

Telefonisch reserveren: 070 - 368 66 39

Maximaal

6 personen

per baan



 

 

 Humanistische Begeleiding door vrijwilligers
    
Heeft u behoefte aan een luisterend oor, of heeft u vragen op het gebied van zingeving en 
mens zijn? Bij problemen brengt praten met een ander al vaak opluchting, ook al is niet alles in 
één keer opgelost. Die ander moet er dan wel zijn. Veel mensen willen wel een gesprek, maar 
zien geen kans om met iets persoonlijks bij iemand aan te kloppen. Ze kunnen niet terecht bij 
een partner, familielid, vriend of goede buur. Toch is praten altijd mogelijk. Bijvoorbeeld met 
daarvoor getrainde vrijwilligers van het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond Den 
Haag heeft vrijwilligers die bereid zijn uw gesprekspartner te worden. Zij doen dit vanuit een 
humanistische levensvisie en zijn géén therapeuten.

    Het Humanistisch Verbond is een landelijke vereniging die zich inzet voor humanistische waar-
den, zoals zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Het humanisme is een 
levensbeschouwing die elk mens ruimte biedt voor eigen keuzes en verantwoordelijkheid.

    Meer informatie kunt u vinden op de volgende sites: www.humanistischverbond.nl en www.
humanistischverbonddenhaag.nl. Op de Haagse site vindt u ook informatie over de Humanisti-
sche Begeleiding door Vrijwilligers onder ‘Steun en hulp’.

    Heeft u nog vragen, bel dan 06-81937263 of stuur een mail naar hbv@humanistischverbond-
denhaag.nl.

    Start van rijtoeren vanaf boerderij Meijendel
    

Wie vroeger al in Boerderij Meijendel kwam, denkt aan de paarden in de stallen, het paardenvolk 
bij het haardvuur, een lekkere pannenkoek en de heerlijke wandelingen, fi ets- of paardentoch-
ten. Het gebied rond Meijendel wordt als een van de mooiste natuurgebieden van Nederland 
beschouwd.

    Liefhebbers van Oudhollandse tradities kunnen hun hart weer ophalen. verscheidene malen per 
week worden rijtoeren gemaakt met een Jan Plezier - een klassiek rijtuig - getrokken door zware 
bospaarden uit de Ardennen van de bekende Wassenaarse Stoeterij In ‘t Groene Hout. Waan u 
weer in oude tijden!

     Feestelijke start 
Op 3 april kwamen de jachthoornblazers van Stoeterij In ‘t Groene Hout al musicerend in het 
rijtuig bij de boerderij aan. Nadat geposeerd werd voor de tv- en fotocamera’s werd er jachtmu-
ziek gespeeld, en werd de lantaarn onthuld door de jongste jager. Daarop volgde een vrolijke 
ontvangst in de boerderij.

  Zoals een huifkar past bij de Veluwe past de Jan Plezier meer bij de elegante rijtoeren die door 
de gegoede Haagsche burgerij voor hun vermaak in de negentiende eeuw gemaakt werden.

     Opstappen  
Op de website www.janpleziermeijendel.nl kan elke dag gelezen worden of en hoe laat de Jan 
Plezier voor een tochtje van rond de veertig minuten rijdt. Het opstappunt is tegenover de 
boerderij onder de informatielantaarn.

  Een rijtoer kost zes euro voor personen boven de twaalf jaar, maar als er een consumptiebon 
van de boerderij overlegd wordt, gaat daar één euro vanaf. Kinderen tot twaalf jaar betalen twee 
euro vijftig. Honden kunnen gratis mee. Reserveren is niet nodig.

     Reserveren 
Het is ook mogelijk om de Jan Plezier exclusief af te huren voor 12 tot 18 volwassenen en 
kinderen. Er kunnen ook tochten gemaakt worden naar Kasteel Oud-Wassenaar, Kasteel de 
Wittenburg, Museum Voorlinden, door de Wassenaarse villawijken, langs de Wassenaarse 
landgoederen en door het oude dorp.

  Naast de boerderij ligt Tapuit, het bezoekerscentrum voor het gebied. Hier is van alles te 
beleven en kunnen wandel- en fi etsroutes gevonden worden en kennis worden genomen van de 
fl ora en fauna in dit unieke natuurgebied.

     Boerderij Meijendel 
Kinderen en dieren zijn hier meer dan welkom. Het bekende Pannenkoekenhuis heeft heerlijke 
terrassen voor de zomer. In koelere tijden brandt de gezellige open haard binnen.

   Arrangementen 
Als de Jan Plezier voor een gezelschap is afgehuurd kan er in de boerderij gegeten en gedron-
ken worden met een korting van maar liefst twintig (!) procent.

  Info: www.janpleziermeijendel.nl. Mail: info@green-woods.net   

 Opening Zuiderparktheater-seizoen met Glenn Miller Tribute
    

 Bevrijdingsconcert door Bill Baker’s Big Band 

  Hoewel hij zelf voor de 
Bevrijding verongelukte, 
staat de muziek van de 
Amerikaanse bandleider 
en jazztrompettist Glenn 
Miller symbool voor vrijheid, 
het aanbreken van nieuwe 
tijden en de golf van euforie 
van swing en dans die 
West-Europa na de Tweede 
Wereldoorlog overspoelde. 
Die euforie herleeft met het 
dansconcert van Bill Baker’s 
Big Band, die op Bevrijdings-
dag het Zuiderparktheater-seizoen op spetterende wijze opent met een Glenn Miller Tribute. Met top-
hits als In the Mood, Little Brown Jug, String of Pearls, Chattanooga Choo Choo en Tuxedo Junction 
brengt de Haagse band onder leiding van Wim Zweekhorst een eerbetoon aan Millers legendarische 
Army Air Force Band. De roem van Bill Baker’s Big Band strekt zich inmiddels uit tot onder meer 
Indonesië, Singapore, China en het Amerikaanse Iowa, waar de band al diverse malen optrad tijdens 
het fameuze Glenn Miller Festival.

    Info & tickets: www.zuiderparktheater.nl

    Symphonic Seniors zoekt muzikanten
    
Stelt u zich eens voor, dat u actief ouder wordend, eens zou samen spelen in een orkest. Atelier 
Klassiek bestaat nu uit 14 muzikanten. Maar er is ruimte voor meer leden en diverse instrumenten. 
Ze spelen klassiek maar ook wel een tango of een Beatle-liedje. Iedereen is bezig zich te ontwik-
kelen op zijn/haar eigen niveau, maar met dezelfde drive. De optredens beschouwen ze als uitjes, 
het is gezellig. De dirigent is jong, getalenteerd en conservatorium opgeleid. De wekelijkse repe-
tities worden op vrijdagmiddag gehouden van 13.00 tot 15.00, bij woonzorgcentrum Mariahoeve 
van Florence, die onder meer door de ruimte beschikbaar te stellen, het mogelijk maakt de kosten 
beheersbaar te houden.

    Voor meer info en aanmeldingen: www.fl orence.nl/gezond-actief/activiteiten-voor-ouderen/fl orence-
actief/fl orence-studio

    Neem contact op met Marijke Janssens (marijke.janssens@casema.nl of 06 48773987) of Jolanda 
van de Ven (lpvandeven@gmail.com of 06-52412506).   

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn – tentoonstel-
lingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail
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BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!

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

   

           20% KORTING
 

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

    Bel en bestel 070-2210580

240,-
Met de Hofpas 

Normaal  € 299,00

EEN PRACHTIGE WATERDICHTE 
DUBBELE FIETSTAS VAN HET 
MERK DUNLOP

 

LICHTGEWICHT ROLLATOR SERVER
Stijlvolle rollator, 

Verkrijgbaar in meerdere 

Normaal  € 99,9579,95

MOBIELE KLAPTELEFOON

    WWW.COMFORTLAND.NL

Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig 

profi
gewicht van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste  

el en een vast gelast frame. Het is met een eigen 

rollators op de markt in de categorie gebruikers tot een 

maximaal gewicht van 150 kg.

Opvouwbaar
De Server is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten 

door het eenvoudige vergrendelingssysteem welke tevens 

dient als er

tor opgepakt kan worden.

gonomisch gevormd handvat waarmee de rolla-

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 

150 kg. Lichte en betrouwbare remmen.

 

TPE-gelaagde 

Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde 

handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebrui-

ker. (licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel)

Hoogte verstelbaar
De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen 

vanaf 63 cm bij de lage tot 102 cm voor de hoge versie.

10,
Met de Hofpas

50

�Voorzien van reflecterende strepen 

 voor extra veiligheid.

�Sluiting van de tassen door middel van clips.

�Bevestiging aan de fiets door klittenband.

�Afmeting: ca. 36x30x12cm. 

Met de Hofpas

Nog geen Hofpas?  
Stijlvolle en eenvoudige mobiele telefoon 

(wit of rood) met extra grote, verlichte toetsen 

en groot display.

Voorzien van alarmknop 

op de achterzijde.

eenvoudig in te klappen. 

hippe kleuren. 

onbreekbare wielen met rubber loopvlak. Onderhoudsvrij. 

BOODSCHAPPENTROLLEY SCALA 
MILLA BEIGE OF ZWART

47,95
Normaal € 59,95

Met de Hofpas

De Scala Shopper is een licht-

gewicht boodschappentrolley en 

weegt slechts 2,8 kg.

De Scala Shopper trolley kunt u 

vooruit trekken en is zeer 

wendbaar. De shopping 

trolley is in zijn geheel 

inklapbaar, zeer compact 

en makkelijk mee te 

nemen.Verkrijgbaar met 

beige/wit of zwart/wit 

geruite tas.

Normaal  € 12,95

BOODSCHAPPENTROLLEY 

PLAYMARKET GO UP

119,20
Met de Hofpas

Normaal € 149,-

Deze trolley combineert 

design en comfort tot 

één praktisch geheel

en weegt slechts 5 kg. 

Met 4 wielen kunt u 

hem zowel vooruit 

trekken als duwen.



Bij het Venduehuis komen de meest uiteenlopende 
kunstwerken en antiek onder de hamer. Van 
schilderijen en prenten tot porselein en glas, van 
meubelen en design tot juwelen, zilver en oude 
boeken. En niet te vergeten kunst en antiek uit 
China, Indonesië en Azië.

Met regelmaat worden record veilingprijzen 
behaald zoals voor een zilveren Chanuka-lamp uit 
de collectie van Rebecca Maduro die voor ruim 
514.000 euro werd verkocht of voor een schilderij 
‘Wild zwijn’ van de Indonesische schilder Kusama 
Affandi dat voor 128.000 euro van eigenaar wis-
selde. Bij het Venduehuis worden ook spraak-
makende unieke kunstwerken geveild, zoals de 
door graffitikunstenaar Keith Haring beschilderde 
zeecontainer die ruim 1 miljoen euro opbracht en 
naar de Canarische eilanden verhuisde.

Het Venduehuis veilt ook kunst en antiek uit 
belangrijke privéverzamelingen in ‘single owner 
sales’. Zo’n veiling biedt een uniek kijkje in het 
leven en in de collectie van een verzamelaar. In 
maart 2018 veilde het Venduehuis onder de titel 
‘Provenance: Galerie Delta, the Heritage of a 
Passionate Collector’ de verzameling van Hans 
Sonnenberg. Deze oprichter van de Rotterdamse 
Galerie Delta heeft de opbrengst van de veiling, 
ruim 880.000 euro, ten goede laten komen aan de 
Stichting Museum Boijmans van Beuningen.

Iedere maand is er een veiling in het Venduehuis, 
die is vrij toegankelijk. De ene keer is het een 
algemene kunst- en antiekveiling met een breed 

aanbod, de andere keer een thematische veiling 
bijvoorbeeld over kunst en antiek uit een specifieke 
regio, zoals Indonesië of China. Daarnaast zijn 
er veilingen die uitsluitend via internet lopen, de 
‘online only’ veilingen. Het aanbod is persoonlijk te 
bekijken tijdens kijkdagen en ook via onze website 
www.venduehuis.com.

De Haagse onderneming is gespecialiseerd in alle 
vormen van installatietechniek. 90 tot 95% van de 
klanten bestaat uit particulieren. Het werk loopt 
uiteen van het plaatsen en het onderhoud aan de 
cv-ketel en airco-installaties, tot het installeren van 
badkamers en het vervangen van daken. Linda’s 
vader zette de onderneming in 1972 vanuit huis op. 
De vestiging aan de Zinkwerf vormt het hoofd-
kantoor van waaruit Linda het bedrijf runt samen 
met haar man Sascha van den Bosch. Dat een 
vrouw een installatiebedrijf runt, is toch wel een 
unicum. Voor Linda was het eigenlijk een logische 
keuze om het technische vak in te gaan. Dus na de 
HAVO heeft ze zowel haar boekhouddiploma’s als 
de technische papieren voor watertechnisch- en 
gastechnisch-installateur gehaald.

Linda stelt hoge eisen aan haar personeel, want 
kwaliteit en service staan voorop bij het instal-
latiebedrijf. “Ons motto naar onze eigen mensen 
is: voer alle werkzaamheden uit, zoals je deze ook 
thuis verwacht. Dat begint bij een nette begroeting 

en een verzorgde uitstraling en eindigt bij het 
opgeruimd achterlaten van het huis na afronding 
van de werkzaamheden.” Die kwaliteit uit zich ook 
in het up-to-date blijven van de laatste innovaties 
in het vak. “Onze medewerkers worden regelma-
tig bijgeschoold, want er gebeurt zoveel in deze 
branche. Ook zijn we op de hoogte van de nieuwste 
technische hoogstandjes en mogelijkheden.”

Hennink Totaalinstallatie: van onderhoud geisers 
en cv-ketels, tot alle werkzaamheden in en om het 
huis, complete verbouwingen en/of badkameraan-
passingen voor o.a. mindervaliden, witgoedinstal-
latie en keukens, incl. de inbouwapparatuur.

Hennink Installatietechniek B.V.
Zinkwerf 45, Den Haag
0900 - 0105 (lokaal tarief)
www.hennink.info

Het Venduehuis der Notarissen Hennink Installatietechniek B.V.

Een echt familiebedrijfHet Venduehuis der Notarissen is het oudste Nederlandse veilinghuis. Het werd opgericht 
in 1811 en is sindsdien gevestigd in het statige pand aan de Nobelstraat waar in januari 
1812 de eerste veiling werd gehouden.

Linda Hennink groeide op 
met het installatiebedrijf 
van haar ouders, een echt 
familiebedrijf. Haar broers 
kregen onderricht in het 
technische vak. Ook al was 
ze een meisje, leidingen 
leren solderen wilde ze ook. 
Inmiddels staat deze pittige 
dame aan het hoofd van 
het familiebedrijf Hennink 
Installatietechniek B.V.
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Maar dat is niet het enige. Je kunt 
wel bijzondere materialen gebruiken, 
maar het ontwerp is minstens zo 
belangrijk. Het eindresultaat moet 
exclusief en comfortabel tegelijk 
zijn. En dat is Morà Busoli perfect 
gelukt. Het ontwerp is van niemand 
minder dan Patrick Hoet. Hoet is een 
wereldberoemde designer die onder 
andere voor het exclusieve en suc-
cesvolle brillenmerk Theo ontwerpt.

De eerste reactie op het horen van 
het gebruik van marmer in een 
bril is vaak de vraag: “Is dat niet 
zwaar?” Wel, dat zou zo zijn als de hele bril van 
marmer was, maar dat is niet zo. Een groot deel 
is gemaakt van het superlichte carbon. Het totale 
gewicht van de bril is daarom juist erg gering. De 
monturen worden gemaakt in Italië. Dat gebeurt 
helemaal met de hand door gespecialiseerde 
vakmensen.

Er is een ruime keuze in de diverse basiskleu-
ren van het marmer. Maar door de aard van het 
materiaal is elke bril uniek van kleurnuance. Een 
tweede montuur met dezelfde basiskleur, verschilt 
van de eerste waardoor elke bril volkomen uniek en 
exclusief is.

Het ontwerp en de uitstraling maakt dat deze 
monturen niet voor iedereen geschikt zijn. En ook 
de prijs is niet laag, dat moge duidelijk zijn. Maar 
bent u op zoek naar iets zeer exclusiefs, dan heeft 

het zin om deze bijzondere brillen eens te komen 
bekijken. En ook als het niet helemaal uw smaak 
is, is het toch leuk om zoiets unieks te komen aan-
schouwen. Dat kan trouwens niet bij elke opticien. 
Slechts een paar optiekbedrijven in Nederland zijn 
geselecteerd om deze serie brillen te mogen tonen. 
Want ook daar is het merk Morà Busoli exclusief 
in. Bos Optiek is dan ook trots dat deze bijzonder 
monturencollectie in hun collectie te zien is.

Bos Optiek
Thomsonlaan 40, Den Haag
070-345 06 65
www.bosoptiek.nl

Wat maakt een brilmontuur uniek?
Brilmonturen: ze zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen. Maar soms is er een 
ontwerp dat er helemaal uitspringt omdat het zó bijzonder is dat het speciale aandacht 
verdient. Dat is zeker het geval met het merk Morà Busoli. Een merk monturen waar 
alleen het gebruik van de materialen al heel bijzonder is: marmer en carbon. Jawel, 
marmer en carbon.

Jubileumgala Dansschool 
van der Meulen Wesseling
Over drie jaar bestaat de Dansschool van 
der Meulen Wesseling 100 jaar. Dit heu-
gelijk feit gaat natuurlijk gevierd worden 
met een jubileumgala en veel muzikale 
klanken.

In Den Haag en omstreken heeft onze dansschool in 
zijn jarenlange bestaan een goede naam opge-
bouwd, niet alleen gebaseerd op het dansonderricht 
maar ook op de sfeer tijdens de lessen. Met 500 
m2 beschikken wij over de grootste dansvloer in de 
regio. De dansschool aan de laan van Meerdervoort 
50-b is gebouwd in 1921, er werd toen dansles 
geven door Gaillard-Jorissen en in 1935 zijn Her-
man en Truus van der Meulen eigenaar geworden. 
Van 1945 tot 1960 speelde iedere zondag de Dutch 
Swing College Band. Vele oudere Hagenaars zullen 
zich dat ongetwijfeld nog herinneren.

Momenteel zijn Benno en Mietzie Wesseling al jaren 
de eigenaar en geven nog steeds les. Drie maal per 
jaar starten wij nieuwe cursussen, van beginners 
tot topklasse. De cursussen starten in september 
en januari. Daarnaast is er de zomercursus, die in 
april begint. Iedere cursus bestaat uit twaalf lessen. 
Bij de beginnerscursus leert u de basis van diverse 
ballroom- en Latijns-Amerikaanse dansen, zoals de 
wals, foxtrot, tango, engelse wals, cha cha, rumba, 
jive en natuurlijk ook de salsa De vervolgcursus-
sen bieden een uitbreiding van een aantal dansen, 
waaronder de samba, slowfox en de paso doble, 
ook een groot aantal nieuwe variaties van de eerder 
genoemde dansen.

Heeft u een les gemist ? Geen probleem, u kunt 
deze altijd kosteloos inhalen op één van de andere 

avonden. Het dansseizoen wordt afgesloten met de 
danstest waarbij iedereen zijn beste beentje voorzet. 
Als voorbereiding hierop kunt u ook nog deelnemen 
aan onze technieklessen. De danstest is geheel vrij-
blijvend, dus niet verplicht en kunt u toch doorgaan 
met een vervolgcursus.

Iedere zondagavond is er gelegenheid tot vrijdansen 
van 20.30 tot 23.30 uur, alle dansen passeren de 
revue waarbij de nieuwe passen geoefend kunnen 
worden. Ook is er zondagmiddag van 13.00 tot 
16.30 uur Thé Dansant voor paren en singles. Spe-
ciaal voor 55-plussers hebben wij op de vrijdagmid-
dag les en gezellig dansen.

Het kalenderjaar wordt traditioneel afgesloten 
met een geweldig kerstgala. Onder begeleiding 
van live-muziek en avondkleding is dan verplicht. 
Onze dansschool is goed bereikbaar per openbaar 
vervoer en beschikt over voldoende parkeerplaatsen 
voor de deur en om de hoek bij het Vredespaleis. 
Tevens hebben wij de beschikking over een eigen 
rijwielstalling.

U kunt zich dagelijks inschrijven per telefoon (070-
3459494 of 06-24594042) of 24 uur per dag via 
onze website: www.dansles-wesseling.nl.
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Vertrouwd, ervaring en kennis voor elke reis

Kom langs bij ons kantoor, bel of mail ons 
en uw reis is in goede handen!

Boek bij TravelXL Reisbureau Reinken, al 20 jaar hét adres 

in Den Haag voor al uw reizen. Wij nemen u alle zorg uit handen!

TravelXL Reisbureau Reinken
Reinkenstraat 4, 2517 CV Den Haag

Bel: 070 - 350 09 14 of bezoek onze site www.travelxl.nl/reinken

Boeken via onze website geeft als extra zekerheid dat wij, nadat de boeking is 

gemaakt, contact met u zullen opnemen om te controleren of 

alle details kloppen en u te helpen indien u mogelijk nog andere vragen heeft. 

Welke website/reisbureau biedt u deze extra service?

STEDENREIZEN
PER TREIN/VLIEGTUIG/AUTO WAAR DAN OOKOP EEN DOOR U VAST GESTELD BUDGET

REIZEN OP MAAT

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

KIJKDAGEN

ONLINE CATALOGUS
www.venduehuis.com

12.00 tot 16.00 uur

10.00 tot 16.00 uur
25 en 28 mei

26 en 27 mei

Nobelstraat 5
2513 BC Den Haag
T: 070 365 88 57
info@venduehuis.com

KIJKDAGEN

ONLINE CATALOGUS
www.venduehuis.comwww.venduehuis.com

12.00 tot 16.00 uur12.00 tot 16.00 uur

10.00 tot 16.00 uur10.00 tot 16.00 uur
25 en 28 mei

26 en 27 mei

Nobelstraat 5Nobelstraat 5
2513 BC Den Haag2513 BC Den Haag
T: 070 365 88 57T: 070 365 88 57
info@venduehuis.cominfo@venduehuis.com

Spring Auction mei 2018
30 mei  European Fine Art
31 mei  Zilver, juwelen, horloges
01 juni  Sculpturen, varia, klokken, meubelen & collectie Herman Dommisse

Jan Steen (1626-1679)
Feestende boeren bij een herberg
Rechtsonder gesigneerd ‘JSteen’
Olieverf op paneel, 40 x 47 cm

Richtprijs € 25.000 – 30.000 

Een saffi  er en diamanten ring,
bezet met een ovaal geslepen niet 

behandelde,  gecertifi ceerde saffi  er 
van 18.58cts.

Richtprijs € 50.000 – 60.000 

Een Limoges email plaquette met 
de kruisiging van Christus 

Toegeschreven: Jean Penicaud II, 
Frankrijk, 2e helft 17e eeuw,  

14,5 x 11,5 cm.
Richtprijs € 5.000 – 7.000

Bekijk de agenda op onze website: www.dansles-wesseling.nl

DANSSCHOOL v/d MEULEN-WESSELING
Ook voor paren en 55+

IEDERE 
ZONDAGAVOND 

VRIJDANSEN
OOK VOOR NIET-LEDEN

VAN TANGO TOT SALSA
Stijl- en Latinlessen van Wals tot Cha Cha

LAAN VAN MEERDERVOORT 50 -B
Bij het Vredespaleis, bereikbaar met tram 1, 16 en bus 20, 24

%  070-3459494

        06-24594042

Doe samen met je kleinkinderen de speurtocht en ontdek de geheimen van 
Panorama Mesdag. De speurtocht is voor kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar. 
Op vertoon van deze Special: Erop uit! gratis verkrijgbaar bij de informatiebalie.

Ontdek de geheimen van Panorama Mesdag!

KIJK, LUISTER EN NOTEER,

Zeestraat 65, 2518 AA Den Haag www.panorama-mesdag.nl 

Tickets & info: www.zuiderparktheater.nl 

Opening seizoen met Glenn Miller Tribute

Bevrijdingsconcert door 

Bill Baker’s Big Band
za. 5 mei | 20:15 | Zuiderparktheater

Hoewel hij zelf voor de Bevrijding verongelukte, staat de muziek van 

de Amerikaanse bandleider en jazztrompettist Glenn Miller symbool 

voor vrijheid, het aanbreken van nieuwe tijden en de golf van euforie 

van swing en dans die West-Europa na de Tweede Wereldoorlog 

overspoelde. Die euforie herleeft met het dansconcert van de Bill 

Baker’s Big Band, die op Bevrijdingsdag het Zuiderparktheater-seizoen 

op spetterende wijze opent met een Glenn Miller Tribute. 

Met tophits als In the Mood brengt de Haagse band, onder 

leiding van Wim Zweekhorst, een eerbetoon 

aan Millers legendarische Army 

Air Force Band. 



Wij bieden duurzame mobiliteitsoplos-
singen dankzij het gebruik van enkel 
elektrische producten.

Hiermee draagt u bij aan het behoud 
van een schone leefomgeving, waarvan 
meerdere generaties kunnen genieten.

Deskundige mobiliteitsadviseur
Onze deskundige mobiliteitsadviseur 
denkt graag met u mee om in uw be-
hoefte te kunnen voorzien. Volgens de 
Wateringse adviseurs Rudolf de Leeuw 
en Xander van Zanten is het iedere dag 
weer een feestje in de winkel. Klanten 
gaan er graag met een glimlach naar 
huis: “Mango Wateringen biedt een 
warm thuisgevoel voor mensen uit de 
omgeving. Wij zijn makkelijk bereik-
baar, hebben gratis parkeermogelijk-
heid en er zijn voldoende mogelijkhe-
den om ons assortiment te ervaren. 
Met onze geplande uitbreiding van de 
winkel zal deze ervaring zeker versterkt 

worden!”

Het assortiment van Mango Mobility 
leent zich uitstekend voor zowel bin-
nen- als buitenhuis gebruik. Daarnaast 
hebben we een ruim aanbod vouw-
scootmobielen, die makkelijk in uw 
auto mee kunnen of mee mogen in het 
vliegtuig. Ideaal voor een uitstapje of 
op reis dus!

Bij Mango Wateringen hebben we 
ook accessoires zoals een stokhouder 
of regenhoes. Op die manier kunt u 
blijven genieten van al het prachtigs dat 
Wateringen en de omgeving te bieden 
hebben. Lekker naar buiten met Mango 
Mobility. E-joy life!

Gratis thuisdemonstratie
Wij hopen u te mogen verwelkomen in 
onze showroom in Wateringen: onze 
mobiliteitsadviseurs staan voor u klaar! 
U kunt ook een gratis thuisdemonstra-

tie krijgen om de producten in uw eigen 
omgeving uit te proberen. Bel dan onze 
gratis klantenservice om een afspraak 
te maken.

Mango Mobility
De Lierseweg 13
2291 PD, Wateringen
www.mangomobility.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Klantenservice: 0800-2002 (gratis)

De magische illusie van Panorama Mesdag 
is een ervaring die je nooit meer vergeet!

Het panorama is in 1881 geschilderd door Hendrik 
Willem Mesdag in opdracht van de panoramamaat-
schappij ‘Société Anonyme du Panorama Maritime 
de la Haye’. Met behulp van schilders uit de Haagse 
School Blommers, De Bock en Breitner en zijn 
vrouw Sientje Mesdag-van Houten schilderde hij 
een zeegezicht met een omtrek van 120 meter en 
een hoogte van 14 meter.

Op 1 augustus 1881 werd het panorama geopend. 
Onder de gasten bevond zich Vincent van Gogh die, 
onder de indruk van het panorama, verzuchtte dat 
het doek maar één enkele fout had, namelijk dat het 
foutloos was! In de 19de eeuw waren panorama’s 
een wereldwijd fenomeen: als voorloper van de 
fotografie en film werden rondreizende panorama’s 
ingezet om nieuws over te brengen. Bezoekers 

konden op deze wijze te weten komen wat er elders 
speelde. Het panorama van Mesdag is één van 
de weinige resterende voorbeelden en het oudste 
panorama ter wereld op de oorspronkelijke locatie.

Het panorama biedt bezoekers van nu de gelegen-
heid Scheveningen uit 1881 te ontdekken. Een 
schilderachtig uitzicht op het pittoreske vissersdorp 
uit de 19de eeuw, het opkomende mondaine strand-
leven en de oprukkende stad Den Haag worden op 
een zinsbegoochelende wijze gepresenteerd.

Met het voorjaar in aantocht gaan we graag weer naar buiten

Een belevenis in ruimte en tijd

Op pad met de fiets, scooter of scootmobiel - lekker de frisse bui-
tenlucht opsnuiven. Mango Mobility Wateringen is dé specialist in 
elektrisch vervoer tot 45 km/u. De mooie showroom is gevestigd op 
De Lierseweg en is uitstekend bereikbaar voor iedereen. Onze mobili-
teitsadviseurs zijn gespecialiseerd in het vinden van een scootmobiel 
of ander elektrisch vervoer bij uw specifieke wensen.
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Een vraagje? Hoe zien uw lederen 
meubels er nu uit? Zitten ze nog goed, 
worden ze kaal, gaat de verf eraf, krijgt 
u craquelé of scheuren? De leerlooier 
heeft wel 5.000 kleuren meubelleer op 
voorraad.

Misschien kent u deze tekst wel van Radio of TV 
West. De leerlooier zit al weer bijna 35 jaar op 
de Beresteinlaan en zijn een begrip in Den Haag 
als het gaat om meubelstoffering en reparaties 
aan uw lederen meubels. Ze hebben een grote 
klantenkring van mensen die eens in de tien jaar 
hun meubels weer laten opfrissen of repareren. 
Veel mensen willen geen bankstel dat je na een 
paar jaar weer weggooit.

De leerlooier heeft een eigen lederhandel met 
duizenden kleuren meubelleer op voorraad, maar 
bij veel reparaties moet er toch gekleurd worden 
voor de originele kleur. Deze verf kunnen ze ook 
voor u maken, als er bijvoorbeeld een kussen/arm 
kaal begint te worden. 90 procent van de klanten 

is particulier, maar ook voeren ze reparaties uit 
voor bedrijven. Noem een bedrijf of overheid en 
ze zijn er geweest.

De lederhandel bevat ook nog ander soort leder. 
Bijvoorbeeld: koeienhuiden, zebra’s, lamsvachten, 
er is gewoon teveel om op te noemen. De klanten 
die naar de Beresteinlaan komen, maken vooral 
tassen, schoenen, sieraden en kleding. Voor die 
mensen hebben ze een collectie van de meest 
aparte leersoorten die ze speciaal uit Italië (de 
kunstenaars op leergebied) zelf uitzoeken en 
inkopen.

Als u wilt weten waarom uw lederen meubels 
slijten, dan kunt u dat op de site www.leerlooier.
nl vinden. Daar staat veel informatie en foto’s 
van de reparaties. Of als u in de buurt bent, dan 
hebben ze een folderboekje met informatie in de 
winkel liggen.

Als u een vraag heeft, kunt ook altijd bellen naar 
070-3296065 of mailen naar info@leerlooier.nl.

Waarom slijten uw lederen meubels?

De leerlooier maakt 
elke kleur lederverf Na verloop van tijd schakelt u een familielid of 

handige buurman in die het voor u oplost. In het 
uiterste geval gaat u naar de winkel, omdat u niet 
steeds afhankelijk wilt zijn van hulp van anderen.
Een trage pc beu? Uw computer weer in topcon-
ditie? Dat kan met System Mechanic, uw eigen 
computerreparateur, 24 uur per dag bij u thuis!

System Mechanic houdt uw pc snel, veilig en 
foutloos. Verbetert stabiliteit van de pc door fouten 
te repareren. Versnelt opstarten van uw computer 
automatisch. Optimaliseert uw pc, zodat ook de 
nieuwste software op topsnelheid gebruikt kan 
worden. Maakt uw internetverbinding sneller. Altijd 
uw eigen reparateur thuis. 24 uur per dag en 365 

dagen per jaar. 
Compatibel met 
Windows 10, 8.1, 7, Vista en XP x86/64, minimum 
512 MB RAM / 35 MB ruimte op de harde schijf / 
internetaansluiting. Nederlandstalig, altijd de laatste 
nieuwste versie Nederlandse support en helpdesk.

Lezersactie
Speciaal voor de lezers van De Oud-Hagenaar 
bieden wij u System Mechanic gratis aan voor een 
periode van 6 maanden. Ga hiervoor naar www.
iolotechnologies.nl/denhaag.

Vanaf 1 april 2018 voldoen wij aan de strenge pri-
vacy regels van de EU die op 28 mei van kracht zijn.

Een trage computer?
Jammer, maar alle computers en laptops worden na verloop 
van tijd trager. Worst case lopen ze vaak vast, krijgt uw fout-
meldingen of bufferen/bevriezen ze tijdelijk, uw computer 
reageert dan nergens meer op. 
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WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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BUNGY JUMP SCHEVENINGEN

Ontvang € 20,- korting op je jump. Geldig op: 18/5, 15/6, 13/7, 

20/8, 18/9 en 20/10.

De Pier - Scheveningen

LA FAMIGLIA RISTORANTE

10% korting op de rekening.

Groot Hertoginnelaan 206, Den Haag - Duinoord

BAAN SUAN HEALTH CENTER

Op di, wo en do tussen 11.00 en 20.00 uur € 5,- korting op de 

massages van 30, 60 of 90 minuten.

Damlaan 65, Leidschendam

BOTANISCHE TUIN TU DELFT

50% korting op de reguliere entreeprijzen. Niet geldig i.c.m. 

andere kortingsacties of bij speciale evenementen.

Poortlandplein 6, Delft

TAXI HTMC

10% korting op de meterprijzen met een minimum ritprijs van 

€ 8,35.

Rijswijkseweg 127, Den Haag - Laakkwartier/Spoorwijk

LA MESA KOKEN & TAFELEN

Bij besteding van € 20,- een gratis cadeaublik Spaanse (bak)

olijfolie t.w.v. € 9,95.

Reinkenstraat 30,  Den Haag - Duinoord

LA SIRENA FASHION & LIFESTYLE

10% korting op de hele collectie.

De Pier - Scheveningen

DE BINCK ROOFTOP

€ 2,50 p.p korting op lunch of diner (max 4 pers.per pas).

Binckhorstlaan 36, Den Haag - Binckhorst

VERHUISBEDRIJF DRAAGKRACHT

10% korting op alle diensten.  Gratis inpakmateriaal. Offerte 

binnen 6 uur. 

Diepenhorstlaan 2,  Rijswijk

RENBAAN DUINDIGT

Korting op toegangsbewijs bij Koersdagen: vanaf 18 jaar 

€ 5,- i.p.v. € 7,- vanaf 65 jaar € 4,- i.p.v. € 5,- en gratis toegang tot 

het museum!

Waalsdorperlaan 29, Wassenaar

HUDSON DEN HAAG STATENKWARTIER

10% korting op de lunchrekening.

Aert van der Goesstraat 21-23, Den Haag - Statenkwartier

UNCLE JOHN

Op zaterdag een puntzak patat met saus voor maar € 1,50!

Leyweg 595-S, Den Haag - Escamp

HART BEACH SCHEVENINGEN

€ 35,- voor een introductie surfles inclusief materiaal en 15,- aan 

huurtegoed! En Summercruisevoordeel: € 3,- voor een uur skate-

boarden over de mooiste boulevard van Nederland. Normaal € 5,-.

Strandweg 3b, Den Haag - Scheveningen

LUNCHROOM LE PROVENCE

Bij iedere lunch een gratis kleintje soep en 2e kopje koffie GRA-

TIS!

Reinkenstraat 2f, Den Haag - Duinoord

VISHANDEL SAMSAM

10% korting op alle aanbiedingen.

Reinkenstraat 65, Den Haag - Duinoord

GOED ETEN DEN HAAG

Ontbijt: gratis koffie of thee bij ontbijtje 8.30 tot 12.00 uur. Lunch: 

gratis kleine soep van de dag bij een lunchgerecht 12.00 tot 17.00 

uur. Diner: gratis drankje bij een maaltijd 17.00 tot 20.30 uur.

Reinkenstraat 66 K, Den Haag - Duinoord

VAN KLEEF SLIJTERIJ, GROOTHANDEL & DISTILLATIE 

MUSEUM

10% korting op alle Van Kleef dranken. Bij bezoek en aankoop in 

de winkel een gratis proefdrankje naar keuze.

Lange Beestenmarkt 109, Den Haag - Centrum

POKE & AVOCADO

2 medium Poke Bowls voor € 15,-  i.p.v. € 18,-.

Wagenstraat 131, Den Haag - Chinatown

POWERBOAT SCHEVENINGEN

Op vertoon van De Hofpas 10 % korting op tickets voor de power-

boat. € 31,50 i.p.v. € 35,- Iedere vrijdag, zaterdag en zondag om 

16:00 uur.

Dr. Lelykade voor nr. 24, Den Haag - Scheveningen

THE POOL 36

2e uur poolen gratis! Dus nu € 9,- i.p.v. € 18,- incl. gratis snack-

garnituur! Van zondag t/m donderdag. 

Damlaan 36, Leidschendam 

RESTAURANT OP ZEE

Bij een voor- en een hoofdgerecht een gratis dessert. Keuze uit 

dame blanche, ijstrio of crème brûlée (alle dagen geldig). Koffie 

of thee naar keuze met appeltaart of cheese cake € 4,50 Geldig 

van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00.

De Pier - Scheveningen

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

Boutique Cherry Bitez, extra voordeel bij 
twee personen, 10 en 15% korting.

Haagse Kookschool, gezellig en leerzaam, 
workshop voor  € 35 i.p.v. € 55,-.

Residentieorkest, 2 kaartje gratis bij mas-
terclassics Tsjaikovski op 26 mei. 

Da Lina Little Italy, Italiaanse delicatessen 
van moeder en dochter. 10% korting bij 
afhalen. 

Mama’s eethuis (ja hoor, ook gewoon op 
deze dag) onbeperkt ontbijten voor 2 perso-
nen € 16,- i.p.v.  € 20.

ONZE BLOEMENPARTNERS: 

Bloemen van Denise, Lola Viola, Asarum, Bloem-
binderij v.d. Maat, Bloemenhofje, Bloemenpracht, 
Bloemsierkunst Floraproject, Iris Bloemen, 
Morcus planten & Bloemen.

ONZE CHOCOLADEPARTNERS:

Hop en Stork, The Chocolate Shop,  Medellin 
Secret

ONZE PARTNERS MET VERZORGINGS-

PRODUCTEN:

Apotheek Prins Hendrik,  Etos Leiden en Voor-
schoten, Pure Alpine

Zondag 12 mei is het de dag om onze moeders in het zonnetje te zetten. Ze hebben dat 
natuurlijk het hele jaar verdiend, maar op deze dag laten we dat ook een keer blijken. 
We komen op visite, geven een extra knuffel en kopen natuurlijk een leuk cadeautje. 
De Hofpas heeft veel partners waar je iets kan kopen voor de liefste vrouw van de we-
reld. Bloemen, chocolade en een lekkere bodylotion zijn natuurlijk altijd goed. Maar 
je kan ook denken aan een kookworkshop, een ontspannende massage of een dagje 
winkelen met je moeder. Dat is dubbel plezier!

BIJ ONDERSTAANDE PARTNERS KUN JE UITSTEKEND TERECHT 

OM JE MOEDER EENS TE VERWENNEN:

MAAK ER EEN MOOIE MOEDERDAG VAN!!!

Kijk voor alle aanbiedingen op www.dehofpas.nl
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