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Den Haag heeft vele schitterende parken
‘Eeuwig groene Haag, omringd met lustwaranden,
Die Vorsten doet ontbranden
Naer Uw belommert dak,
waer op ‘t gevogelte springt
En Uwen luister zingt!
O Tempel, rijk van pracht!
Prieel der nachtegalen
O koor van vreemde talen!
O weelderig Paradijs, waar ‘t
goude boomooft gloeit
En ‘t zilver beekje vloeit!’
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Nieuwe Haagse School is
100 jaar oud

Hendrik Schim (1695-1742)
Hoewel dit gedicht uit de achttiende
eeuw stamt en betrekking heeft op het
groene Den Haag in die tijd, wil ik
het graag het begin laten zijn van een
korte bijdrage over de Scheveningse
Bosjes en het Van Stolkpark. Waarom?
Omdat enige tijd geleden mij een
prentbriefkaart in kleur onder ogen
kwam, die mijn grootvader - A. van
der Weel - vanuit Den Haag verzonden had op 13 maart 1919 om een
nichtje in Dirksland te feliciteren met
haar verjaardag. Deze kaart kwam na
omzwervingen bij mij terecht. Vanaf
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de ‘goede’
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van weleer?
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dat moment hield de vraag mij bezig
hoe de afgebeelde gebouwen heten.
Het opschrift luidt: “Den Haag - Villa

Parkweg, gezicht op het Van Stolkpark en Scheveningen, met centraal de 'Physiatrische Inrichting' aan de Parkweg in 1897. Foto: Haags Gemeentearchief

en Vijver Scheveningsche boschjes”.
Over dit gebied meldde men al in
het gemeenteverslag van Den Haag
in 1869 met trots: “Wij geloven niet
te ver te gaan, wanneer wij beweren
dat het tegenwoordig goed onderhouden wordt, voor de wandeling veel
uitlokkends oplevert en bovendien een
niet te versmaden voordeel afwerpt!”
Bedoeld was de verkoop van vrijgekomen hout.
Villa Ten Vijver
Gebruik makend van de boeken “Het
Van Stolkpark in oude ansichten”
en “Romantisch buiten wonen in de
stad”, beide geschreven door A.E.M.
Landheer-Roelants, ontdekte ik dat
het gebouw rechts met toren de Villa
Ten Vijver was. De familie Anthonie
George en Helène Kröller-Müller liet
deze bouwen op de plaats van de inmiddels afgebroken Villa Ma Retraite
aan de Dwarsweg 1. Nadat de familie
op de ernaast gelegen verworven
grond, Dwarsweg 3, de paleisachtige
Villa Paulina eveneens had laten
slopen, realiseerde zij op die plaats
een modern stalgebouw met boxen,
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wagenpark en dienstwoningen.
Voor velen is deze familie bekend
doordat zij op de Hoge Veluwe
een jachtslot liet bouwen, waar zij
ook woonde, door de architect H.P.
Berlage. Dit is thans het museum
Kröller-Müller.
Thomas van Stolk
Het Van Stolkpark is het resultaat van
een plan dat de Rotterdamse advocaat
mr. Thomas van Stolk aan de gemeenteraad voorlegde in 1873. Het gebied
- “De Wildernisse” - was een woest
duinlandschap. De Haarlemse firma
Johan David Zocher (1791-1870) en
zijn zoon Louis Paul Zocher (18201915) ontwierp het park in de negentiende-eeuwse landschapsstijl met de
kenmerkende slingerpaden, glooiingen
en boomgroepen. De villa’s waren en
zijn nog prachtig geornamenteerd en
omringd door royale tuinen.
Beide gebouwen op de prentbriefkaart
zijn gefotografeerd vanuit de diep gelegen Waterpartij die kronkelt tussen
de hoger gelegen duinen. De aanleg

van de Waterpartij was gestimuleerd
door het raadslid jhr. H.C.A. Ver Huell
en voltooid in 1883.
Om de Atlantikwall te kunnen aanleggen besloot de Duitse bezetter in 1943
om de Villa Ten Vijver en de bijgebouwen te slopen. De naam Dwarsweg verviel in 1945, maar werd door
B&W van Den Haag op 27 augustus
2015 in ere hersteld.
Emmakliniek
Tijdens wandelingen zag ik bovendien
voor het eerst in het Van Stolkpark
de villa aan de Parkweg 15 waarin de
Emmakliniek gevestigd was en waar
ik geboren ben, thans de ambassade
van Libië.
Deze bijdrage lever ik graag aan De
Oud-Hagenaar, niet omdat de ontdekking van het onderwerp spectaculair
is, maar omdat de terugontvangen
prentbriefkaart mij er opnieuw bij
bepaalde dat Den Haag zovele schitterende parken rijk is.
A. van der Weel

Zorgeloos
samen
zijn.
Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl

pagina 2

Dinsdag 12 juni 2018

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!

naar in het Sophia Revalidatiecentrum
Delft op de lezerstafels liggen. De artikelen over de oorlog in de krant van
dinsdag 1 mei trokken mijn aandacht,
omdat ik met stamboomonderzoek van
mijn ouders bezig ben. Hierbij zijn
o.a. de oorlogsbelevenissen van mijn
ouders, die in Den Haag woonden,
mede van groot belang.

Collega Koosje van Ypenburg
Mijn tante Koos was tussen 1933 en medio februari 1940 een bijzonder
populaire gastvrouw van de Rotterdamsche Aero Club annex Nationale
Luchtvaartschool op respectievelijk de vliegvelden Waalhaven en Ypenburg.
U kunt hierover veel lezen en plaatjes bekijken op mijn website stadhouders.
biz onder Koosje van Ypenburg; Waalhaven en de HAL. Op Ypenburg had zij
een collega, die ik Prik heb genoemd, naar de titel van het handtekeningenboek bij haar afscheid. Hij komt op verschillende foto’s voor. Waar ik naar op
zoek ben, is de echte naam van die collega. Herkent iemand deze persoon?
Koos Stadhouders
koos@stadhouders.biz

Colofon

Buitenlandse kinderen
Wat een leuk stukje over buitenlandse
kinderen. Zelf ben ik van Nederland
naar Zwitserland uitgezonden, omdat
ik ondervoed was. Het Rode Kruis
organiseerde kindertransporten, die
vertrokken van de Waldeck Pyrmontkade, eerst met een bus en toen per
trein, die er 2,5 dag over deed om in
Basel te komen. Ik kan me weinig herinneren van enige begeleiding, maar
ik weet wel dat de jongste kinderen in
de bagagenetten werden gelegd als we
moesten slapen, de rest op de zitplaatsen. Doordat de rails vaak kapot waren
duurde de reis erg lang, maar toen
we uiteindelijk aankwamen werden
we gedoucht en werd er DDT in onze
broeken en mouwen gespoten tegen
evt. vlooien en luizen, we kregen een
maaltijd en werden geselecteerd voor
de verschillende plaatsen waar we
naartoe moesten. Aanvankelijk zou
ik naar een Zwitserse postzegelcorrespondent van mijn vader gaan, maar
toen diens zus mij op kwam halen,
mocht ik niet mee en moest eerst in
een kindersanatorium aansterken,
dit was aan het Lago Maggiore, in
een klein plaatsje Brissago, prachtig
gelegen op de helling van een berg,
naast een grote waterval. Er waren nog
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heel jonge kinderen bij, vanaf 4 jaar.
Een klein meisje lustte geen sla en
verstopte het in haar schortzakje, maar
werd gedwongen om het op te eten.
Als we stout waren werd er gedreigd
met een bezemkast, waar slangen
zouden zitten. Maar over het algemeen
werd er goed voor ons gezorgd en
moesten we tussen de middag rusten
op bed.
Na een maand daar, werd ik opgehaald
door Onkel Ernst en Tante Alice en
kwam ik terecht in Regensdorf bij de
familie Meier, die nog een volwassen
zoon hadden, maar die was in dienst.
Ik werd er heel erg verwend en ging er
ook naar school en op schoolreisje.
Na drie maanden daar moest ik weer
naar huis, wat ik heel erg vond, want
ik had het er erg naar mijn zin met
heerlijk eten en veel aandacht. Misschien zijn er nog mensen, die ook
met zo’n transport mee zijn geweest
en zich meer ervan herinneren.
Wilma Bloemen
wbloemen@tiscali.nl
Stamboomonderzoek
Al geruime tijd zie ik De Oud-Hage-

Mijn vader (1907-1997) sprak vrijwel
nooit over de oorlog, omdat veel van
zijn familieleden weggevoerd waren
en niet meer zijn teruggekomen. De
meeste verhalen zijn verteld door mijn
moeder (1912-2013).

mijn vader weggestuurd was bij het
Ministerie van Oorlog aan het Plein en
de Grote Marktstraat toen de Duitsers
na de inval daar de scepter zwaaiden.
- Wie kan er meer vertellen over de
fie senhers el aa an aurice aa
(neef van mijn vader) in de Vondelstraat (of Zoutmanstraat)? Maurice
en zijn gezin woonde eerst aan de
Riemerstraat en op het laatst aan de
Vondelstraat 180 waar ze werden
opgepakt door jodenjagers.
- Wie en wat kan men zich (uit
overlevering) nog herinneren over/

Er zijn echter nog vragen omtrent
gebeurtenissen zoals datums, omstandigheden en (misschien) aanvullingen
b.v. uit overlevering.
Zoals:
- Wie kan er meer vertellen wanneer
en precies waar een groep gearresteerde mannen door de Duitsers
werd begeleid in de buurt van de
Bosjes van Pex, toen er voor in de rij
iets gebeurde waardoor mijn vader
(Simon Zwaaf) en een vriend van hem
(Ton Oosterhout) konden vluchten en
daarna zijn ondergedoken?
- Was dat destijds misschien ook
onderdeel van Operatie Sneeuwvlok?
Mijn vader was van half-Joodse
afkomst en getrouwd met een van
origine Zwitserse vrouw echter, in die
dagen was een gemengde gehuwde
ook vogelvrij.
- Waar, wanneer en bij welke
a er s ap e een
ficier lan s een
rij wachtende vrouwen en vorderde
10 broden, waarop mijn moeder (de
van origine Zwitserse Sophie ZwaafSchmied) uit de rij stapte, schold
de
ficier ui en diri eerde hem
subiet achterin de rij wachtenden; hij
moest maar op zijn beurt wachten en
deed dat dan ook als een betrapte en
geslagen hond.
- Wie kan er meer vertellen over de
verzetsrol (o.a. hulp aan Engelandvaarders) van de IJmuider Stores in
Scheveningen? Mijn vader en zijn
vriend Ton Oosterhout, die er manager/directeur was, werkten daar nadat

of bij de adressen: Spaarnestraat 34,
Bankastraat 127, Nassau Dillenburgstraat 10, J.P. Coenstraat 27, Louise de
Colignystraat 51, Anna van Saksenstraat 10 en Obrechtstraat 227-1hg?
Verhalen, opmerkingen en aanvullingen van welke aard dan ook kunnen
doorgegeven worden via de mail.
Hierbij het verzoek om ook werkelijk
alles te vertellen wat men weet. Alvast
erg bedankt.
Theo Zwaaf
tntzwaaf@casema.nl

Haagsch Genootschap
Mijn naam is Onno Romein. Ik ben
geboren op 4 augustus 1943 en woon sinds
mijn huwelijk in 1972 in Bleiswijk. De
eerste twee jaar van mijn leven woonde ik
met mijn ouders in de 2de Schuytstraat in
Den Haag op een bovenverdieping, maar
toen in 1945 - vlak na de bevrijding - mijn
broertje was geboren zijn we verhuisd naar
de Van Slingelandtstraat 89. Daar is er nog
een tweede broertje bijgekomen in 1947.
Alle drie hebben wij De Leerschool van
het Haagsch Genootschap bezocht. Lekker
dichtbij; de Van Beverningkstraat (let op de juiste spelling) was de straat achter
die waar wij woonden. Ik heb er van 1949 tot 1955 gezeten en had de volgende
leerkrachten: 1949-1950, 1950-1951 en 1951-1952 de heer De Boer, 1952-1953
de heer Van der Wilk, 1953-1954 de heer Smith (is later naar Aruba verhuisd)
en in de 6de, 1954-1955 de heer Bloembergen (ik heb het mapje waarin je je
rapport kreeg en de voorzijde van het rapportenboekje ingescand). Er gaf daar
ene u r u an de lder les en die leerde ns
l ui spelen. a
schooltijd speelden we vaak nog op de speelplaats van de school; kattrieken
of zoiets. Later, als hockeyfanaten, ook regelmatig met straathockeysticks een
potje hockey. De jongens die direct naast de school woonden - Mike en Sander
de Wijs (een tweeling) - waren daar onze vaste tegenstanders; zij hockeyden bij
HHIJC (nu Klein Zwitserland, KZ) en wij bij HDM.
Aan het eind van onze straat was ook een schoolgebouw. Daar ben ik vóór de
lagere school op kleuterschool geweest. Het was het gebouw van de foto in
de krant (De Oud-Hagenaar) waarvan ik niet beter wist dan dat er verder een
MULO inzat. Ook daar was een prachtige grote speelplaats bij en ook daar
hebben we veel tijd versleten als men de poort had open gelaten. Naast deze
speelplaats woonde een oude man met zijn dochter. De zijmuur van hun woning
- een blinde muur, d.w.z. alleen stenen en geen ramen - lag tegenover de blinde
zijmuur van de gymzaal en het was voor ons een uitdaging om veel tegen die
muren te tennissen en/of voetballen. Tot grote ergernis en woede van de bewoners (uiteraard).
Na de lagere school zijn wij alle drie, het vrijzinnige gedachtegoed vasthoudend,
naar het 2de VCL gegaan.
Onno Romein

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur
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Brückel Reclame BV
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Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Tom Poes in de Ahornstraat
De eerste zeventien jaren van mijn leven ben ik opgegroeid in de
Ahornstraat, waar vader, moeder en vijf kinderen op nummer 69,
driehoog in een vierkamerwoning hun toef hadden. Ik was een
broodmager ventje en mijn broers en zusters waren er niet veel
beter aan toe, zodat wij in de buurt de bijnaam ‘honger in het
Rusland’ kregen.
Mijn lieve moeder deed haar uiterste
best om mij met havermoutpap wat
gewicht bij te brengen, maar blijkbaar
had het gebrek aan voedsel in de
oorlog mijn spijsvertering zo lelijk
ontregeld dat ik geen trek had in welk
voorgeschoteld voedsel dan ook. Met
lange tanden nam ik de verplichte kost
tot mij. Voor echt lekkere dingen was
in die tijd (rond 1952) geen geld in dit
grote gezin.
Meent u nu niet dat alles kommer en
kwel was. Wij konden nog op straat
spelen, waar slechts een enkele auto
geparkeerd stond. En... er waren stripverhalen! Mijn leeftijdgenoten kennen
ze nog: Akim, kapitein Rob, Eric de
Noorman, Dick Bos.
Nu waren de verhalen waar veel
geknok in voorkwam niet geliefd bij
mijn ouders en zij probeerden ons dan
ook op afstand van deze verderfelijke
lectuur te houden. Dat werkt natuurlijk
averechts, maar uit deze houding
van mijn ouders is toch iets moois
voortgekomen. De strip die namelijk
niet schadelijk leek te zijn voor de
kinderziel, waren de avonturen van
Tom Poes en heer Bommel. De verhalen van dit tweetal vond ik prachtig
en mijn ouders hadden geen bezwaar
dat ik de vroege werken van Marten
Toonder las en toen ze in boekvorm
uitkwamen, kreeg ik ze soms als
verjaarscadeautje.
Nu volgt het verhaal voor de oplettende lezertjes, waarin ik meld hoe
Marten Toonder mijn leven heeft
gered en ik tenslotte geleerd heb te
genieten van een eenvoudige doch
voedzame maaltijd. Let op!
Havermout van Quaker
In 1952 verscheen er een verhalenboek met avonturen van Tom Poes en
heer Bommel, uitgegeven door Quaker
Oats Graanproducten te Rotterdam.

In het boek was ruimte voor 86 kleurplaatjes die in het boek geplakt moesten worden. In een pak havermout van
Quaker zaten steeds twee plaatjes. Het
boek werd gekocht en mijn zucht naar
de plaatjes was zo groot dat ik mijn
tegenzin tegen de havermout overwon
en ik de plaatjes - al havermout etende
- kon bemachtigen om in te plakken in
dit wonderschone en spannende boek.
Het is met mijn spijsvertering toch
nog goed gekomen. Wat wel bleef
was mijn fascinatie voor het werk van
Marten Toonder.
De verhalen van onze heer van stand
en zijn jonge vriend verschenen na
de oorlog in de NRC en de Volkskrant,
maar rond 1955 was het duidelijk dat
het hier niet meer om een kinderstrip
ging, maar om volwassen literatuur,
waarbij Toonders dubbeltalent (tekenaar en schrijver) zich steeds meer
ging onderscheiden van de ‘gewone’
stripverhalen.
In 1955 verschenen de avonturen van
Tom Poes in het jeugdblad Donald
Duck. Ik was toen 12 jaar. Op de
achterste twee bladzijden stond het
vervolgverhaal, maar in dit blad ging
het om ballon strips, leuk voor kinderen (en dus voor mij), maar zonder de
pretentie literatuur te zijn.
Veel van deze verhalen zijn in de jaren
zeventig als album op de markt gekomen en enkele ervan zijn nu herdrukt
en opnieuw uitgegeven.
Op de leeftijd dat ik ging begrijpen
dat taal iets meer is dan mededelingen
doen (ik woonde toen niet meer in de
Ahornstraat) ontdekte ik Toonders’
talenten. Wat een mooie taal en dan
die prachtige tekeningen erbij, dit was
kunst! Gelukkig had ik studiegenoten
die dat ook zo ervoeren. Dat leidde tot
een soort onderlinge ‘toondertaal’, die

alleen begrepen werd door hen die de
verhalen ook lazen.
De volgende stap was het uitknippen
van de verhalen uit de krant. In de jaren zeventig was Toonder zo populair
dat er honderden lezers waren die de
verhalen uitknipten en in schriftjes
plakten.
Ook het verzamelen van allerlei boekuitgaven werd een rage.
Toen in 1967 de eerste ‘literaire
reuzenpocket’ met drie verhalen van
Bommel uitgegeven werd door de Bezige Bij, kon men er niet meer omheen
de verhalen van Toonder als literatuur
aan te merken. Hier en daar was nog
wat gesputter van schrijvers en leraren
Nederlands, maar tenslotte werd het
stil rond deze minachters.
Op mijn opleiding moest ik veertig
boeken lezen. Op mijn vraag of daar
ook een verhaal uit de Bommelsaga op
mocht staan, werd negatief geantwoord. Toen heb ik een eenenveertigste boek op mijn lijst gezet (ik geloof
dat het om het verhaal ‘De kniphoed’
ging). Mijn examinatoren hebben er
niet naar gevraagd.
Wat later werd de waardering steeds
groter: schrijvers als Gerard van het
Reve en Jan Wolkers spraken uit dat
Toonder de P.C. Hooftprijs had moeten krijgen. U merkt, ik bevind mij in
goed gezelschap.
Zo werd ik een verzamelaar en propagandist van het werk van Toonder.
Mijn verzameling breidde zich gestaag
uit. In 1998 richtte ik in Zoeterwoude
het Marten Toondermuseum ‘De Bommelzolder’ op. Achter deze ludieke
naam gaat een belangrijk museum

schuil, dat in de loop van jaren een
niet weg te denken plaats heeft
gekregen voor het werk van Toonder,
door rondleidingen te verzorgen,
presentaties en tentoonstellingen te
organiseren in het land. Verschillende boekuitgaven, waaronder het
bekende Bommellexicon, is door het
museum uitgegeven. Dit verklarend
woordenboek met meer dan 5.000
lemma’s wordt gebruikt door allen die
zich verdiepen in de Bommelsaga en
als handleiding wordt gebruikt door
hen die nader onderzoek doen naar de
betekenis van Toonders’ oeuvre.
Toondersymposium
Op 13 juni 2018 bestaat Museum de
Bommelzolder twintig jaar. Twintig
jaar geleden werd het museum officieel e pend d r nders uds e
zoon, Eiso Toonder. Dat jubileum gaan
we uitgebreid vieren.
Hoogtepunt wordt een Toondersymposium in de Rijswijkse Schouwburg
op zaterdag 7 juli. Bekende Nederlanders hebben zich bereid verklaard
te spreken: prof. Dr. Gerard ‘t Hooft,
Nobelprijswinnaar, Dr. Wim Hazeu,
biograaf van verschillende Nederlandse schrijvers, waaronder Toonder

en dr. R.H.A. Plasterk, oud-minister
van OCW en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Het symposium begint om 14.00 uur
(zaal open om 13.00 uur). U bent van
harte welkom. Kaarten aan de kassa à
10 euro. Voor alle liefhebbers van het
werk van Toonder is deze ontmoeting
een uitgelezen kans om samen met
andere Toonderliefhebbers een feest
te vieren ter ere van deze grote Nederlandse kunstenaar.
Pim Oosterheert
Museum de Bommelzolder
is te bezoeken op afspraak.
Weipoortseweg 33
2381 NC Zoeterwoude
071 5804812
info@bommelzolder.nl
www.bommelzolder.nl
U kunt donateur worden van Museum
de Bommelzolder voor 10 euro per
jaar.
U ontvangt dan twee maal per jaar ons
magazijn ‘Fijne Trillingen’ met artikelen van stand over een heer van stand.

Op welke manier is de Rijswijkse Schouwburg te bereiken?
Generaal Spoorlaan 10
2283 GM Rijswijk
070 3360077
info@rijswijkseschouwburg.nl
Openbaar vervoer: vanaf NS-station Rijswijk: bus 23 richting Duindorp, halte
Rijswijkse Schouwburg, of lopend 5 à 10 minuten.
De HTM-lijnen tram 17 en bus 18 en 23 hebben een halte op loopafstand van
de schouwburg.
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Een team van
prothesespecialisten

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag
Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag

All Inclusive Bus excursievakanties
5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe al voor € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****
369,-- p.p.
Assen / Drenthe - al voor € 369,
en
Vele reiz
k
re
rt
e
v
t
e
Deze busreizen zijn inclusief: m
e
ti
n
ra
ga
i Reis per luxe touringcar

i
i Mooie excursies met entreegelden
i Volpension met ‘s avonds drankjes

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!

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***
Soest / Sauerland al voor € 349,
349,-- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
349,-- p.p.
Stadtkyll / Eifel - al voor € 349,
Instap: Rotterdam - Den Haag - Utrecht

All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen

• 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

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***
Tecklenburgerland / Duitsland
NIEUW 3 dg. al va. € 143,- p.p.

More All Inclusive Hotel Elderschans ***
Aardenburg / Zeeland
Nu 50% KORTING
All Inclusive Hotel Altastenberg ***
Altastenberg / Sauerland
Nu 30% KORTING
All Inclusive Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland
Zomervoordeel 5 dg. € 259,- nu € 229,229,-

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,- p.p.
LUXE SEINE CRUISE
8 dagen met MS River Venture *****
28 aug. t/m 4 sept. 2018

vanaf € 1.998, - nu voor € 1.248,1.248,- p.p.
nu kortingen tot wel € 900,900,- p.p.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

busvervoer Nederland - Parijs v.v.
mooi vaarprogramma over de Seine
met Normandië
Luxe cruiseschip met volledige
verzorging en mooi programma

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

en
informatie - reservering
gratis reisbrochure

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

OVER BOMMEL GESPROKEN…
Symposium n.a.v. het 20-jarig bestaan Museum de Bommelzolder

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

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

‘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.
Tanja Schouten, René Heijnen en
Mieke van Bergenhenegouwen

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,
ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorgers

Op yarden.nl vindt u meer informatie over

AD.192.MRT18

www.seniorenhulp.com
Op 13 juni 1998 werd door Eiso – de zoon van Marten Toonder, Museum de
Bommelzolder in Zoeterwoude oﬃcieel geopend. Nu, 20 jaar later, is er alle reden
om dit te vieren. Dit doen wij met sprekers van formaat die elk op eigen wijze het
werk van Toonder belichten. Drie grote Bommelliefhebbers komen aan het woord:
Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft, Toonderbiograaf Wim Hazeu en dr. R.H.A.
Plasterk, oud-minister van OCW en Binnenlandse Zaken. Ter ere van het jubileum
zal een speciale editie van een origineel Bommelverhaal worden aangeboden
aan twee kleinkinderen van Marten, Milou & Irwin Toonder. Ook zullen 2
striptekenaars van de nieuwe generatie, Tim Artz en Henrieke Goorhuis, gedurende
het symposium demonstreren hoe zij het werk van Toonder levend houden. Voor
strip- en taalliefhebbers een absolute must!

onze dienstverlening.

Prijs: 10 euro
Datum: 7 juli 2018 – 14.00 uur (zaal open om 13.00 uur)
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o
Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
T 070 325 7955

Kaarten verkrijgbaar via Rijswijkse Schouwburg

Museum de Bommelzolder
Weipoortseweg 33 - 2381 NC Zoeterwoude-Dorp
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Fikse brand vernietigt Oranjekazerne in 1919
Groot was de consternatie toen geruchten gingen dat de Oranjekazerne in brand was gestoken door de communisten! Het
was een tijd vol speculatie en angst. Op drie plaatsen tegelijk
werden vuurhaarden gevonden, die wezen op brandstichting. Zo
kort na de eerste wereldoorlog betekende deze terreurdaad een
nieuwe angstgolf voor de Hagenaars.
Den Haag stond eeuwenlang bekend
als garnizoensstad met diverse kazernes om de stad en haar (vooraanstaande) inwoners te beschermen.
De Oranjekazerne grensde aan de
binnenstad met de ingang aan de
deftige Mauritskade. Eigenlijk op de
plek waar nu het Coupernicusplein
is gevestigd. De Oranjekazerne werd
gebouwd in 1824 en de latere koning
Willem II, de held van Waterloo, had
toen de eerste steen gelegd. De kazerne heeft door de enorme catastrofe
het eeuwfeest niet gehaald.
De heftige brand was de grootste
sinds de enorme Kurhausbrand van
1886. Ofschoon het nasmeulen nog
vele dagen duurde, woedde de brand
van donderdagavond 19 uur tot half
vier in de vroege ochtend. Ruw om
zich heen wakkerende vlammen
verlichtten de fraaie panden in de
omgeving waaronder de grootse

Sint Jacobskerk in de Parkstraat. Het
hele Haagse brandweerkorps was ter
plaatse. Al het beschikbare materieel
werd ingezet. De eerste brandmeester, B.O. Spoelstra, die binnen vier
minuten ter plaatse was, kon spoedig
concluderen dat de brand was aangestoken. De ervaren brandweerman
merkte gelijk dat er kwaadwilligheid
in het spel was omdat de brandput
op het terrein was gesaboteerd. Door
het plaatsen van een klinkersteen
was het onmogelijk om de kraan
open te draaien. Er was zeker sprake
van opzet, maar of de schuld bij de
communisten lag, viel moeilijk te
achterhalen. Ook de dikke beloning
van ƒ 500,- leverde geen bruikbare
tips op. De oorzaak van de brand is
nooit opgelost.
Munitie
De brand werd ontdekt in rustkamer
53, waar een soldaat zware rookwol-

ken uit zag komen. Nauwelijks had
hij dit geconstateerd of de vlammen
sloegen met veel gerinkel de ramen
kapot en sloegen naar buiten. Het
reusachtige complex in de vorm van
vier hoge gebouwen rondom een
carré-vormige binnenplaats stond
weldra in lichterlaaie. Die avond
hoorde toeschouwers en buren uit
de Kazernestraat, Denneweg en
het Voorhout een onheilspellend
geknal alsof de munitie in vlammen
opging. Het geluid van ontploffende
patronen, klonk beangstigend in die
donkere nacht in maart. De aanwezige soldaten werkten keihard samen
met de brandweer onder het motto
van “Redden wat er te redden is!”.
Gelukkig was het grootste gedeelte
van de munitie rond 22 uur naar
elders overgebracht.
Ramptoeristen
Toeschouwers kwamen van heinde
en verre. Ook vroeger bestonden er al
ramptoeristen. Burgemeester Patijn
en de minister van Oorlog waren
eveneens aanwezig. De politie kon
met veel moeite de toegestroomde
menigte in bedwang houden. Enkele
raddraaiers werden gearresteerd om-

Prent uit 1865 vanaf de Mauritskade

dat ze op het kazerneterrein spontaan
aan het stelen waren. Het was overal
stervensdruk rondom de Oranjekazerne.
De volgende ochtend was van het
aanzienlijke kazernegebouw een
grote zwartgeblakerde ruïne over,
waar niemand meer verblijf kon
houden. De soldaten waren allemaal
overgebracht naar gebouwen en
andere kazernes. Hun plunje was in
rook opgegaan.

Braakliggend
Twintig jaar eerder bleek het gebouw
niet meer te voldoen aan de gezondheidseisen voor een kazerne. Het was
ouderwets. Diverse aanpassingen
waren noodzakelijk. Na de uitslaande
brand is het gebouw nooit meer
hersteld. Het terrein bleef vele jaren
braakliggend, tot grote ergernis van
de bevolking.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Zingen tijdens de Avondvierdaagse
Nog steeds wordt er in vele
Nederlandse plaatsen de
Avondvierdaagse gelopen.
Meestal in de maand mei. Vier
avonden wandelen met schoolklassen onder leiding van hun
leraren in de omgeving van
de organiserende gemeente.
Nu is wandelen natuurlijk een
gezonde bezigheid. Ik deed het
zelf ook graag. Maar dan privé
of in klein gezelschap, zoals
het dauwtrappen op de vroege
morgen van Hemelvaartsdag.
Bij dag en dauw opstaan en op
goed geluk de polder in en onderweg in kleine groepjes lekker met elkaar ouwehoeren.
Maar de Avondvierdaagse is goed
georganiseerd met vaste routes, die iedere avond variëren. Daar was ik niet
zo’n liefhebber van. Om in de avond
verplicht met mijn leerlingetjes weer
bezig te moeten zijn, had niet bepaald
mijn voorkeur. Maar soms is er niet
aan te ontkomen. Als wandelbegeleider was ik meer een oppasser en
oppepper. Ik moest de boel bij elkaar
en de moed erin zien te houden. Mijn
school deed ieder jaar mee. Ik spreek
nu over de jaren zestig. Gelukkig
hoefde de leerkracht slechts één avond

van de vier mee te lopen, dat scheelde
weer. Hoe hield ik de moed erin, als
na een kilometer de vermoeidheid
toesloeg?
Potje met vet
Door te zingen natuurlijk. Dan bleven
de kinderen in de maat lopen en
konden ze niet gaan klieren. En wat
zongen we? Heel simpele wijsjes, die
iedereen mee kon zingen en eindeloos
kon herhalen. Zoals het onverwoestbare Potje met vet: Eerste couplet. We

hebben een potje met vet, we hebben een
potje, potje, potje, potje, vet, al op de
tafel gezet. Tarara. Tweede couplet. We
hebben… Enzovoort, steeds dezelfde
tekst. Ontelbare coupletten lang. Heerlijk! Dan tegen het einde van de wandeling: We zijn er bijna, we zijn er bijna,
maar nog niet helemaal, helemaal. De
volgende teksten werden gescandeerd:
Een twee in de maat, anders wordt de
meester kwaad. Maar de meester wordt
niet kwaad want we lopen in de maat.
En: Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,

zo gaat ie goed. Zo gaat ie beter. Alweer
een kilometer! Alles in stevig marstempo. De jongens zongen graag het voor
de meisjes discriminerende: De meisjes
zijn niks, de meisjes zijn niks. Ze weten
niet eens wat voetballen is. Ze hebben
een keeper, die doet geen sodemieter. De
bal die komt eraan en de keeper laat hem
gaan! Of de dames hierop een zingend
antwoord hadden, herinner ik mij
niet meer. U wel? Dan mag u het mij
laten weten. Damesvoetbal was toen
nog niet uitgevonden. In ieder geval

zorgde het zingen voor weinig of geen
uitvallers.
O ja, op de laatste avond liep altijd
het hoofd der school mee, om aan de
finish me i n ech en e de l emenhulde in ontvangst te nemen van de
wethouder en belangstellende ouders.
Maar dan lag ik al zalig op één oor, te
dromen over… de Avondvierdaagse!
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

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

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

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

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

GEZOCHT
CHAUFFEURS VOOR
PERSONENVERVOER
De Volharding start een nieuw
vervoersproject waarvoor wij vrijwillige
chauﬀeurs nodig hebben.
Het gaat om het vervoeren van mensen naar de
dagbesteding, activiteiten, een dagje uit, bezoek
aan een ziekenhuis of noem maar op.
Jij gaat mensen vervoeren met een busje voor
acht personen. Je hebt wél rijbewijs B nodig.
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Informatie om chauﬀeur te worden?
Bel vrijblijvend onze coördinator Jan de Bruijn
tijdens kantooruren op 070 - 221 05 82
of 06 - 278 76 400.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL
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100 jaar Nieuwe Haagse School
Dit jaar vindt een manifestatie plaats over de stedenbouw en
architectuur van de Nieuwe Haagse School. Het is namelijk een
eeuw geleden dat deze stoere, expressieve bouwstijl zich in het
stadsbeeld manifesteerde. Expressief, want het wezen van de
Nieuwe Haagse School is de uitdrukking van de ruimtelijke organisatie van gebouwen in de baksteengevels. Kenmerkend voor de
gevelcomposities zijn horizontale en verticale vlakken en lijnen.
Herkenbare bouwdelen in de expressieve composities zijn onder meer
erkers, balkons, schoorstenen, erfscheidingsmuren, luifels, pergola’s en
terrassen. Lateien, waterslagen, ranke
stalen kozijnen en lagen van zwart geteerd metselwerk - veelal verdiept of
uitkragend in het gemetselde vlak opgenomen - vormen de belijningen van
de muurvlakken. Ook werd gebruik
gemaakt van verdiepte lintvoegen in
combinatie met platvolle stootvoegen
om de horizontale lijnen van het metselwerk van de bouwvolumes extra te
accentueren.
‘Typisch Haags’, constateerde de Amsterdamse architect en architectuurcriticus Cornelis Blaauw, nadat hij studie
had gemaakt van Haagse gebouwen
van kort na de Eerste Wereldoorlog.
Hij voegde het woordje ‘Nieuwe’ toe
om geen verwarring te stichten met
de impressionisten van de Haagse
School, onder wie H.W. Mesdag en J.
Israëls.
Vanaf 1918 verdwenen de invloeden
van buitenaf in het Haagse stadsbeeld
en na een jaar of vijf waren die geheel
verdwenen. Den Haag had een bouwstijl in de armen gesloten die paste bij
haar karakter: gematigd modern en
aansluitend op het bestaande horizontale karakter.
Beeldbepalende gebouwen
Na het ‘warm draaien’ in de periode
1918-1923 kwam een reeks iconische
gebouwen tot stand, die elke andere
bouwstijl uit het interbellum doet verbleken. Onnavolgbare meesterwerken
en bouwplastieken van grote omvang
zijn onder meer het Maerlant-Lyceum
aan de Johannes Bildersstraat (1925),
de illemspar a aan de ees raa
(1931), het Dalton Den Haag aan
de r ns el e
ar a
Marlot aan de Offenberglaan (1934)
en het Haags Gemeentemuseum aan
de Stadhouderslaan (1935). Met het

tot bloei komen van de bouwstijl
gingen stedenbouwkundige planvorming, architectonische uitwerking
en bouwkundige detaillering steeds
soepeler hand in hand. De Nieuwe
Haagse School was dan ook meer dan
louter een bouwstijl. Het creeren van
‘schoone eenheid’ door samenhang
te borgen tussen alle schaalniveaus
van de gebouwde omgeving was het
diepere streven. Hierin speelde de
in 1918 opgerichte dienst StadsontTuinzijde van het Haags Gemeentemuseum van H.P. Berlage. Foto: Peter de Ruig
wikkeling en Volkshuisvesting een
sturende rol. Onder de bezielende
landschap geleidelijk
- zoals een glas in loodraam, een gootleiding van directeur Piet Bakker
Haagse School dat na de Beverandert, soms als verbetimmering of een voordeur - spreekt
Schut werden voor belangrijke lanen,
vrijding lange tijd de bijzonde drang naar bouwkunst en het
straten en pleinen via schetsplannen en
sterking van de ruimtelijke
dere kwaliteiten nauwelijks
streven naar samenhang met het grogevelschema’s ruimtelijke spelregels
opbouw maar niet zelden
op waarde werden geschat.
opgesteld, waarmee de uitvoering van
als aanslag op de harmotere geheel. Al zijn delen van de stad
Aan het eind van de jaren
het Algemeen Uitbreidingsplan van
ermee doordrenkt, dit gepassioneerde
tachtig startte de herwaarnische samenhang van de
H.P. Berlage uit 1908 in goede banen
streven naar ‘schoone eenheid’ maakt
genoemde buurten.
dering, die tot op de huidige
kon worden geleid. Deze stedenbouwde Nieuwe Haagse School uniek.
dag alleen maar groter is
geworden. In eerste instantie
kundige regie was noodzakelijk om
Woningen van het interbelDe manifestatie 100 jaar Nieuwe
betrof die de stadsvernieugrip te krijgen op de kleinschalige
lum zijn niet alleen gewild,
Entreegebied van
Haagse School wordt georganiseerd
Haagse bouwnijverheid. De proeftuin
bepaalde
woningtypen
wing en in het kielzog de
woning aan de Loudonstraat.
Foto:
Peter
door een projectteam met Tanja ten
was de villabuurt Marlot waarvoor
vormen steeds vaker
uitbreidingswijken van de
de Ruig
Berge, Judith Schotanus, Fred van der
adjunct-directeur Henk Suyver in 1923
een inspiratiebron voor
jaren negentig. De stedenBurg, Gerwin van Vulpen en Marcel
het stedenbouwkundig plan maakte.
een nieuwe generatie ontwerpers.
bouw en architectuur van de Nieuwe
Teunissen. In het atrium van het
Het experiment slaagde met vlag en
Vooral het woonhotel staat volop in
Haagse School werd synoniem met
Haagse stadhuis is tot en met 23 juni
wimpel en toonde aan dat binnen de
de belangstelling. Dit waren vooral in
Haagse identiteit en vormde een
de gelijknamige tentoonstelling te bevastgelegde kaders voldoende ruimte
Den Haag populaire woongebouwen
inspiratiebron, vooral omdat de eerste
bleef voor individuele architectonische
met een groot aantal gemeenschapzoeken. Op 2 juni werd op de Dag van
tien jaren van stadsvernieuwing in de
expressie. Veel arde Architectuur aan Joris Wijsmuller
regel tot anonieme
pelijke en individuele voorzieningen,
het eerste exemplaar van het gelijkstadsbeelden had
waardoor (het schaars geworden)
chitecten zijn
geleid.
dienstpersoneel tot een minimum
namige boek van Marcel Teunissen
daardoor goed
kon worden gereduceerd. Hoewel er
overhandigd, dat is uitgegeven door
herkenbaar en dat
plannen zijn gemaakt voor diverse
nai010 uitgevers. Het boek is in alle
Maar er is meer.
maakt de bouwstijl
doelgroepen vonden alleen initiatieHaagse boekwinkels verkrijgbaar voor
veelzijdig en rijk.
De Nieuwe Haagse
29,95 euro.
School verdampte
De ‘methode Marven voor woonhotels voor de hogere
niet
alleen
tijdens
in
mens
lassen
ld
ende
financieel
lot’ leidde tot een
Detail van portiekwoning aan de Stuyvesantde jaren van
draagvlak om te worden uitgevoerd.
Op zaterdag 16, 23 en 30 juni en
ongekende hoestraat. Foto: Peter de Ruig
wederopbouw en
Niet in de laatste plaats zijn de
7 juli worden van 11.00 tot 13.00
veelheid monumentade prioriteit van de woningnood, de
woonhotels interessant omdat zij een
thematische excursies georganiseerd,
le stadsbeelden. Stedenbouw werd een
Haagse architecten van het interbellum
schaalvergroting introduceerden in de
waarvoor u zich kunt aanmelden bij
volwaardige discipline en de Nieuwe
hadden wat betreft publiciteit en complatte woonstad en tevens maatgevend
de VVV. Alle informatie hierover,
Haagse School was de bouwstijl bij
waren voor de stilistische ontwikkeevenals geplande activiteiten voor het
uitstek om vorm te geven aan de vanaf
mercie geen geschiedenis geschreven.
vervolg van 2018, treft u aan op de
1918 snel groeiende stad.
ling van de Nieuwe Haagse School.
Op enkelen na hadden zij geen deel
website nieuwehaagseschool.nl.
uitgemaakt aan de architectuurdebatToch
ligt
de
kracht
van
de
bouwstijl
ten
tussen
traditionelen
en
modernen.
Herwaardering buurten
niet alleen in ensembles en grote
Deze bescheidenheid had ten gevolg
Er werd tot 1940 dusdanig veel
Marcel Teunissen
gebouwen. Ook uit de kleinste details
dat de Nieuwe Haagse School lange
gebouwd in de trant van de Nieuwe
Haags architectuurhistoricus
tijd als ‘lokale stijl’ een voetnoot bleef
in de Nederlandse architectuurgeschiedenis.

Monumentale wanden aan het Lorentzplein in het Laakkwartier. Foto: Peter de Ruig

Dit was ten onrechte en meer en meer
wordt het Haagse erfgoed op juiste
waarde geschat en verankerd in de
ontwikkeling van de moderne architectuur. Daarbij verschuift het accent
steeds meer naar ‘ondergewaardeerde’
gebieden als de Bomen-, Bloemen- en
Vruchtenbuurt, het Laakkwartier en
Rustenburg-Oostbroek. Die aandacht
is mede ontstaan door de hausse aan
dakopbouwen die het platte, stedelijk

Entreegebied van woningen aan de Van Hogenhoucklaan. Foto: Peter de Ruig

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

Dinsdag 12 juni 2018

pagina 8

Tijden

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

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

JFK: idealist zonder illusies - Actuele ideeën van John F.
Kennedy over politiek, democratie en leiderschap
Alex Krijger
Den Haag, het Plein. Augustus 1937. Een twintigjarige Amerikaanse student
zit op de bumper van zijn uit New York meegenomen Ford Convertible.
Samen met een studievriend maakt hij twee reizen door Europa, in 1937 en
1939. De student heet John F. Kennedy.

Den Haag zoals het nu is - The Hague as it is now
Piet Gispen
Den Haag zoals het nu is presenteert het mooie en historische Den Haag
zoals dat vandaag de dag te zien en te bezoeken is, in ieder seizoen.
Piet Gispen heeft niet gestreefd naar een volledig overzicht, maar wel
wil hij de stad laten zien zoals hij deze dagelijks tijdens wandelingen
fie s ch en n m e .

Beschouwing&Beleving
Filosofische wandelingen door Den Haag
He e e e a i fil s fische andelin en d r Den Haa pin a in Den
Haag; Van Spinoza naar Voltaire, Een Haagse reis door de Verlichting, Rondje
Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet; Scheveningen.
l e andelin e a een his rische en fil s fische eschri in en een pla
tegrond.

De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg
Marcel Teunissen, met bijdrage van Hans Janssen en Gerard van Otterloo
De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende
Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende
tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese
tussen de esthetiek van De Stijl en de
kubische baksteenarchitectuur van de
Nieuwe Haagse School.

Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor
an el er en i n re ec ies as le p mar an e m men en in en r nd de
H s ad. ie hem en ie me een de as e an erpun en als i n e al
club ADO, het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

Post Den Haag
Piet van der Eijk
Columns van het dagblad De Tijd, zoals die bijna vijftig jaar geleden waren
verschenen in de rubriek Post Den Haag. De hoofdredacteur verordonneerde
da er re elma i s u es m es en erschi nen me maar n nder erp Den
Haag. Daarvoor werd redacteur Van der Eijk aangewezen. De knipsels zijn nu
digitaal tot leven gewekt.

€ 14,95

€ 34,95

T
H
C
O
VERK

UIT

€ 15,95

€ 29,95

€ 15,95

€ 19,95

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder vermelding
van de naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.
Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,95 aan verzendkosten bij.
Na ontvangst van dit bedrag kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien.
De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

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

Heeft u onze Facebook
al bezocht, geliked
en gedeeld?

• 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

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Mirella

Peter

Marcel

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker
nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest
dat ons leven er door veranderd is. De Oud-Hagenaar is ook heel actief op
social media, een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.

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

Ook via
Twitter: @DeOudHagenaar

Ook via
instagram.com/deoudhagenaar

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie.
Vraag je gasten om donaties voor kankeronderzoek.
Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat niemand
meer hoeft te sterven aan kanker.
Kijk op kadoneren.nl
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Culinair festival VISSCH eind juni in Scheveningse Visafslag
4 juli 2018
Een uitvaartverzekering: wat is het waard?
Een uitvaartverzekering, hoe zit dat ook alweer? Wat mag wel en
niet? Wat zijn de kleine lettertjes? Voor deze en andere vragen
bent u van harte welkom op onze informatieavond over uitvaartverzekeringen. Geheel vrijblijvend en kosteloos.
Na een presentatie van een half uur is er alle ruimte voor uw
vragen. Neem gerust uw polis mee zodat we daar samen naar
kunnen kijken.

Van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli wordt het hart van de Scheveningse visserij
omgetoverd tot het gratis foodfestival VISSCH. VISSCH is he´t culinaire Noordzeevis festival op
Scheveningen. Een uniek evenement op de plek waar de verse vangst uit de Noordzee dagelijks
binnenkomt: de Scheveningse Visafslag.
VISSCH viert dit jaar alweer haar vijfjarig jubileum. Het gratis toegankelijke festival laat
(toekomstige) visliefhebbers vol trots zien en proeven wat Scheveningen, haar visserij en de
restaurants allemaal te bieden hebben! Traditiegetrouw is er ook dit jaar speciale aandacht voor
een ‘vergeten Noordzeevis’. Na de wijting van vorig jaar, wordt dit jaar de schol extra in het
zonnetje gezet. Niet perse omdat mensen de schol niet zouden kennen, maar omdat het nu nog,
zeer onterecht aldus de organisatie, een ondergewaardeerd visje is.

In de Scheveningse Visafslag
De Visafslag, waar dagelijks de verse vangst binnenkomt, is met het uitzicht op de haven de
perfecte plek voor dit culinaire visfestival. In de afslag staan sfeervolle eettentjes, foodtrucks,
barretjes en terrassen waar bezoekers van alle culinaire hoogstandjes kunnen genieten. Bezoekers worden onder andere verrast met kookdemonstraties door chefs, workshops vis fileren,
een uitgebreide vismarkt en een breed muzikaal programma.

Openingstijden
Vrijdag 29 juni - 17 tot 22 uur
Zaterdag 30 juni - 12 tot 22 uur
Zondag 1 juli - 12 tot 19 uur

Monumentaal op reis met tram en pakschuit
U kunt in stijl een
mooie historische reis
maken van Scheveningen naar Delft en
terug. De reis gaat
over land en water met
prachtige oude trams
en met de monumentale pakschuit Nooit
Gedacht, varend over
de historische trekvaart Leiden - Delft.
Door mee te reizen
ondersteunt u bovendien het behoud van dit erfgoed. Onderweg worden de reizigers aan boord
van de pakschuit voorzien van koffie/thee en broodjes en krijgen ze informatie over historische
punten langs de vaarroute.
In Delft kunt u een halve dag genieten van de historische binnenstad met de Markt, de vele
bijzondere winkels en de antiek- en curiosamarkt langs de grachten. Beleef de Nederlandse
geschiedenis in Museum Prinsenhof Delft.
Pakschuiten stammen uit de aloude trekvaart en verzorgden eeuwenlang het goederenvervoer.
De pakschuit Nooit Gedacht werd bij de bouw in Overschie in 1904 uitgerust met een - toen
hypermoderne - petroleummotor. Honderd jaar later resteerde een roestige scheepsromp die
dankzij zorgvuldige restauratie nu het predicaat Varend Monument bezit. De imposante motor
van het merk Van Rennes zorgt voor een bijzondere belevenis.
Bij vertrek uit Scheveningen volgt een stadsrondrit door Den Haag met de Blauwe Tram uit
1913 met Voorburg als eindpunt, of bij mooi weer met de eveneens blauwe HTM Tweeramer uit
1904, de eerste elektrische tram van Den Haag. In Voorburg stapt u over op de pakschuit die u
naar Delft brengt. ‘s Middags met de Gele Tram, de zogenaamde ‘Buitenlijner’ uit 1923, op zijn
vertrouwde stamtraject, weer terug naar Scheveningen.
Het is ook mogelijk om uit Delft te vertrekken voor een bezoek aan Scheveningen. De reis
verloopt dan in omgekeerde volgorde. De details staan op de website pakschuitnooitgedacht.
nl onder het kopje vaartochten en daar kan ook worden geboekt. Er zijn dit jaar tochten op
zondag 24 juni, zondag 15 juli, zaterdag 25 augustus en zondag 23 september. De prijs voor
deze bijzondere reis bedraagt
voor volwassenen 25 euro p.p.
en kinderen (t/m 10 jaar) 15 euro.
De tocht is een belevenis voor alle
leeftijden maar helaas niet geschikt
voor rolstoelgebruikers vanwege het
op- en afstappen.

Locatie: de serre van het Vreedehuis,
Riouwstraat 1, Den Haag
Datum: 4 juli 2018
Tijd: 19.30-21.00 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee
klaar

Acteur/regisseur Hans Croiset over ‘Ik, Vondel’
Optreden/lezing van acteur/regisseur Hans Croiset met: ‘Ik, Vondel’, zijn nieuwste boek op zondag 17
juni om 11.30 uur. Première Parterre culturele salon, Groot Hertoginnelaan 52, Den Haag. Louis d’Orwinnaar Hans Croiset neemt de lezer mee in een uniek tijdsbeeld van de Gouden Eeuw. Een portret van
Joost van den Vondel zelf, een man die in zijn bewogen leven precies met dezelfde vragen worstelde
als u en ik. De Volkskrant geeft weer 4 sterren voor ‘Ik, Vondel’ van Hans Croiset. Een roman, licht van
toon, helder van geest, origineel en zeer lezenswaardig. Niet eerder werd het levensverhaal van Vondel
zo fonkelend en energiek verteld!

Plaats voor nieuwe (shanty)koorleden
De ‘bemanning’ van het shantykoor De Vlaerdingse Maatjes kan weer enige versterking gebruiken. Het
maakt ons totaal niet uit waar u vandaan komt; jong of oud; dun of dik; roodharig of kaal; u allen bent
welkom. En we maken er totaal geen punt van dat u niet de broer van Pavarotti bent. Heb je belangstelling? Kom eens op een repetitieavond de sfeer proeven. Bezoek ook eens onze website www.devlaerdingsemaatjes.nl voor een impressie. Neem voor nadere informatie en een afspraak voor een bezoek
contact op met secretaris Cock Eijkenbroek (06-53393000 of c.eijkenbroek@kpnplanet.nl).

De Slag om het IJspaleis: praat mee over coalitieakkoord
In de laatste talkshow van ‘De
Slag om het IJspaleis’ wordt
met vijf architecten van het
nieuwe stadsbestuur gesproken over hun plannen met
Den Haag. Verder onder meer
een interview met vertrekkend
CDA-wethouder Karsten Klein.
Het programma vindt dinsdag
12 juni tussen 18:00 en 19:00
uur plaats op de eerste etage
van de Centrale Bibliotheek en
is gratis toegankelijk.
Groep de Mos, VVD, D66 en
GroenLinks zijn het met elkaar
eens geworden over een coalitieakkoord. In de Centrale Bibliotheek worden Richard de Mos, Rachid
Guernaoui (Groep de Mos/Hart voor Den Haag), Boudewijn Revis (VVD), Robert van Asten (D66) en
Arjen Kapteijns (GroenLinks) bevraagd over hun keuzes voor de stad. Wat mogen Hagenaars verwachten van het nieuwe college op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, mobiliteit, economie
en veiligheid? Tijdens het gesprek is er ook gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen aan
de college-architecten. Deze kunnen worden aangemeld via de Facebook-pagina van Debatmeester:
facebook.com/stichtingdebatmeester.
Waar enerzijds een nieuw college aantreedt, wordt anderzijds afscheid genomen van een aantal wethouders. Onder hen Karsten Klein van het CDA dat de komende vier jaar een oppositierol wacht. Met
Klein blikt Debatmeester terug op acht jaar wethouderschap waarin hij onder andere verantwoordelijk
is geweest voor de ontwikkeling van de Scheveningse haven en zorg. Hoe heeft hij die jaren ervaren?
Wat laat hij na? En welke opdrachten geeft hij zijn opvolger(s) mee? Verder wordt gesproken met
Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, over hoe zijn initiatief voor een ‘leefbaarheids-effectrapportage’ is doorgedrongen tot het stadhuis, verzorgt Shida Boukhizou een column en
rijgt huisband Caterpillar de items muzikaal aan elkaar. Presentatie is in handen van Ivar Lingen en
Theodore Pronk. Na afloop kan worden nagepraat tijdens een borrel.

Laatste De Slag om het IJspaleis
Op 12 juni is de laatste van in totaal 8 talkshows die Debatmeester sinds november 2017 elke tweede
dinsdag van de maand heeft georganiseerd in samenwerking met weekkrant Den Haag Centraal. Met
de talkshows hebben Debatmeester en DHC Hagenaars gelegenheid geboden zich in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te verdiepen in de lokale politiek. Aanvullend op de talkshows, waaronder een lijsttrekkersdebat, heeft Debatmeester met Omroep West interviews gemaakt
met alle Haagse lijsttrekkers die onderdeel uitmaakten van een tiendelige tv-programmareeks die via
Den Haag TV en internet is uitgezonden.
www.debatmeester.com | www.facebook.com/stichtingdebatmeester

Foto’s: Stichting Pakschuit NG
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Wat deed Bell in Den Haag?
In 2016 stonden in De Oud-Hagenaar bijdragen over Bell in de Residentie en de Bell-fabriek in Den
Haag. Maar hoe ontstond het, waar zaten ze en wat deden ze?
Met de telegraaf was het mogelijk
middels morsetekens het alfabet
te versturen via electrische pulsen
er een ele raa i n en le erde
een telegram op. Spraak was niet
mogelijk. Totdat Alexander Graham Bell in Amerika de ‘telephone’
uitvond, die eerst de akoestische
telegraaf werd genoemd. Reden voor
Bell om in 1877 de Bell Telephone
Company (BTC) op te richten. Na
diverse fusies, reorganisaties en
overnames waren eind negentiende
eeuw de grote spelers in Amerika de
American Telephone & Telegraph
Company (AT&T), dat bekend stond
als ‘The Bell System’ en Western
Electric (WEC), de fabrikant met alle
licentierechten voor ontwikkeling en
productie van apparatuur.
In 1880 wordt voor het verkrijgen
van telefoonconcessies in Europa
een dochterbedrijf opgericht, de
International Bell Telephone Company (IBTC) te Antwerpen, dat in
Nederland de Nederlandsche Bell
Telefoon Maatschappij (NBTM) start,
na verkrijging van de Amsterdamse
concessie. In 1882 volgt in Antwerpen de Bell Telephone Manufacturing
Company (BTMC), een fabriek
waarvan in 1890 WEC nog de enige
aandeelhouder is.
Mede onder druk van de Amerikaanse
overheid wordt het internationale
WEC verkocht aan de in 1920 opgerichte International Telephone & Telegraph Corporation (IT&T, in 1958
ITT) en gaat dan verder als International Standard Electric Corporation
(ISEC) als onderdeel van IT&T.
AT&T is nu speler binnen Amerika en
daar ui en en da li
in

de jaren tachtig.
Bell in Den Haag
In 1881 werd de Haagsche dierentuin aangesloten op het door
NBTM geïnstalleerde Amsterdamse
telefoonnet. Dat van Den Haag volgt
in
en m in
in e i an
de Gemeente-Telephoon Den Haag.
Nadat in 1887 de Rijkstelefoon (later
PTT/KPN) alle interlokale telefoonverbindingen van NBTM heeft

overgenomen, mag NBTM nog tot
1916 netten exploiteren uit naam van
het ministerie van Waterstaat.
Exploitatie door NBTM verschuift
naar productie door BTMC. BTMC
installeert in 1903 in Den Haag als
eerste in Nederland een telefooncentrale op basis van een centraalbatterij, een batterij in het telefoontoestel is dan niet meer nodig. BTMC
opent in 1911 een verkoopkantoor
in Nederland, het ‘Ingenieursbureau,
Hoofdvertegenwoordiging voor
Nederland en de Koloniën’, onder
leiding van de Delftse ingenieur

Handcentrale Den Haag 1906

Telefoon met logo Den Haag

Laurent Velú. Na een kort verblijf in
de centrale aan de Hofstraat, is het
eerste onderkomen met woonhuis
in de toenmalige Albertinestraat in
e uidenh u me p he pand
el
het Haagsche ooievaarslogo als het
l
an ell. a er u de heer el
ook wonen aan de van Alkemadelaan
342, nu de ambassade van Oostenrijk.
In september verhuist het kantoor
naar de Wagenstraat, naast het huidige Peek & Cloppenburg. In 1912,
dan gevestigd aan het Noordeinde,
besluit de Gemeente-Telephoon tot
aanschaf van een semi-automatische
centrale (Rotary) aan de Kerklaan te
Scheveningen. Het contract wordt in
1914 getekend, ook voor een centrale
in de Marnixstraat. Beide komen er
niet, omdat in oktober 1914 BTMC
i n a rie en slui i. .m. de eers e
ereld rl . a a p daar an estelt Den Haag nu meer telefoonlijnen
voor Rotary-centrales in het Centrum,
e uidenh u che enin en en de
Marnixstraat. Scheveningen wordt in
1919 opgeleverd. In 1921 wordt het
kantoor bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als ‘Bell Telephone
Manufacturing Company, Afdeeling
Nederland en Indië’. Ondertussen was
WEC, en dus ook BTMC, in 1924
verkocht aan IT&T en ging verder
als onderdeel van de International
Standard Electric Company. In dat
jaar is de centrale ‘Centrum’ aan
de Hofstraat de eerste centrale die
eheel el s andi d r ederlandse
installateurs is gebouwd, getest en opgeleverd. Uitbreiding van het bedrijf
was nodig. In 1924 wordt het pand
aan de Scheldestraat betrokken voor
het vervaardigen van telefoononderdelen, met smederij, moffelinrichting
en galvaniseerinrichting. Tot aan
de beurskrach in 1929 en de daarop
volgende crisis.
De ‘Afdeling’ vertegenwoordigde ook
luidsprekersystemen van WEC voor
in de openbare ruimte en had in 1925
in het Kurhaus te Scheveningen een
tentoonstelling. De voormalige H.H.
Engelbewaarderskerk aan de Brandts raa had n s s eem. n
err de
he luidspre ers s eem
aan het Korte en Lange Voorhout

Schelde

i.v.m. de herdenking van het 30-jarige
jubileum van Koningin-Moeder
Emma. De ‘Afdeeling Nederland en
Indië’ werd hiervoor bedankt door het
‘Haagsch Comité 1929’. In opdracht
van ‘de Afdeling’ was voor het maken
van foto’s E.H. Visser van Weeren,
toen gevestigd aan de Heerengracht,
ingehuurd.
1e Van der Kunstraat
Pas in 1936 wordt, na de crisis en op
aandringen van de PTT, de werkplaats
aan de Scheldestraat weer heropend.
nder ussen i n
ricss n en
Siemens actief in Nederland. Siemens
heeft in 1931 een fabriekspand aan
de 1e Van der Kunstraat betrokken.

In 1936 viert ‘Afdeling Nederland
en Indië’ haar 25-jarig jubileum. Het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 is in Nederland aanleiding plannen te maken voor verdere
fabrieksuitbreiding. Nederland denkt
nog neutraal te kunnen blijven en verlangt door de oorlogsdreiging meer
nationale fabricage van de industrie.
De ‘Afdeling Nederland en Indië’
s el aan n erpen een aaml e
Vennootschap te worden. In februari
1940 worden de ontwerpstatuten voor
de Nederlandsche Standard Electric
Mij N.V. (NSEM) ingediend bij het
departement voor Defensie en in december 1940 wordt NSEM ingeschreven in de Kamer van Koophandel als

Tentoonstelling WEC Kurhaus
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tussen andere hoogbouw niet meer zo
opvalt. NSEM bouwt een districtcentrale in de PTT-toren in het Bezuidenhout. Helaas laat PTT weten dat
centrales van Philips en Ericsson in de
Bell-districten zullen worden ingezet,
dat is het einde van de zware industrie
op grote schaal bij NSEM. Ondanks
een reorganisatie eind jaren zeventig
wordt toch een veelheid aan producten
in de loop der jaren ontwikkeld, en/of
in productie genomen en/of verkocht,
waaronder de Unifoon en complete
rotary-centrales, zowel electro-mechanisch als electronisch met transistors.

estraat

Nederlands bedrijf.
Tijdens de oorlogsjaren geldt NSEM
als ‘Rüstungsbetrieb’. Personeel wordt
steeds vaker gedwongen te werken
in Duitsland. NSEM produceert o.a.
veldtelefoons voor het Duitse leger
en draaggolfapparatuur voor de PTT.
BTMC levert, na een korte sluiting, via NSEM weer centrales aan
Nederland. Zo komt NSEM de oorlog
door. PTT gunt de wederopbouw van
het Nederlandse telefoonnet vooral
aan BTMC/NSEM. De Nederlandse
staat sluit in 1945 Siemens als bedrijf
en in juni 1946 verhuist NSEM van
de Scheldestraat naar het voormalige Siemensgebouw aan de Van
der Kunstraat. Eind jaren veertig is
het telefoonnet gerepareerd, is een
licentiefabriek ingericht en zijn/wor-

ATB-kast

Poster Unifoon

den grote opdrachten voor de eerste
mechanisch-elektronische Rotarycentrales ontvangen. Centrales ontwikkelen steeds meer van mechanisch naar
elektronisch. In 1951 begint de bouw
van de eerste mechano-elektronische
centrale in Scheveningen, een nieuw
tijdperk breekt aan voor NSEM. De
fabriek breidt productie uit en beschikt
over een complete fabriek voor metaalbewerking, assemblagelijnen voor
telefoons en verkoopt o.a. ook radio’s.
Wie kent niet de bekende grijze stalen
kasten langs het spoorwegennet voor
de Automatische Trein Beïnvloeding
(ATB), dat na de treinramp in 1962 bij
Harmelen door de NS wordt geïntroduceerd? Bijgaande foto is in opdracht
van NSEM gemaakt door Bram van
Welsen, gevestigd aan de Laan van
Meerdervoort.
Op het Van der Kuncomplex verrijst in
1967 (naast Confectiefabriek Gazan)
een nieu e an r a da e enwoordig als appartementengebouw

Kerketuinen
De behoefte aan een moderne inrichting voor toekomstige ontwikkelingen
betekent in 1985 een verhuizing naar
Kerketuinen, achter het Leyenburgziekenhuis. B&W van Den Haag belonen
ITT/NSEM met de Zilveren Ooievaar.
In 1987 brengen ITT en het Franse
CGE hun wereldwijde telecomactiviteiten onder in het nieuwe Alcatel
en krijgt ITT/NSEM als naam Alcatel
Nederland B.V. Aan de PTT wordt
de volledig digitale telefooncentrale
(System 12) geleverd. In 1993 besluit
PTT af te willen van ITT als derde
leverancier en gaat over tot volledige
ontmanteling. Ondertussen centraliseert Alcatel productie elders in Europa, de fabriek in Kerketuinen wordt
gesloten. In 1994 wordt verhuisd naar
een kantoor aan de Burg. Elsenlaan in
Rijswijk met een servicecentrum en
magazijn aan de Polakweg. Aan het
magazijn zit nog een wit bolletje, een
antenne als overblijfsel van een volgsysteem voor vrachtwagens. De activiteiten gingen onveranderd door met
elders gefabriceerde GSM-apparatuur
voor installatie van Dutchtone, de eerste GSM-telefoons voor KPN onder
de naam One Touch, bedrijfstelefooncentrales, IBM-compatible beeldschermapparatuur en het onderhoud
bij de krijgsmachten van meer dan
tienduizend pc’s met randapparatuur.
KPN neemt Alcatel als hoofdleverancier voor SDH glasvezeltransmissieaparatuur t.b.v. het internetverkeer.
Ook ADSL-apparatuur, voor internettoegang via de telefoondraadjes van
de telefoonaansluiting thuis, behoort
tot het bijna exclusieve domein van
Alcatel. Begin van het jaar 2000 zijn
wereldwijd de verwachtingen over
het gebruik van het internetverkeer te
hoog ingeschat en spat de ‘internetzeepbel’ uit elkaar en neemt Alcatel
in ruim een jaar gedwongen afscheid
nemen van ca. 70 procent van haar
personeel. Het pand aan de Polakweg
wordt grotendeels verlaten. Verschillende activiteiten worden door andere
bedrijven overgenomen of verzelfstandigd. Transmissie en ADSL blijven en
met de laatste verwerft Nederland een
leidende positie in de wereld.
In Nederland en Europa is Alcatel niet

Albertinestraat

alleen. Was Lucent Technologies, in
1996 voortgekomen uit Bell-moeder
AT&T, een concurrent, nu gaan beide
bedrijven in 2006 in Rijswijk samen
als Alcatel-Lucent en verhuist in
2012 naar Hoofddorp. Dan is ‘Bell’
verdwenen uit het Haagse beeld. In
2017 verandert, na een overname, de
naam in Nokia.

tekst en foto’s. Of in het boek 125
jaar bellen met Bell, geschreven door
onze auteur Thomas Lof. Wilt u dit
aanschaffen, onze nieuwsbrief ontvangen of heeft u een vraag? Neem dan
contact met ons op.

Wilt u meer lezen en zien? Op onze
website staat dit artikel met meer

Telecom Erfgoed Stichting
(Teles): telecom-erfgoed.nl

Danny van der Steen
communicatie@telecom-erfgoed.nl
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
ATHLON CARBON ULTRALICHTGEWICHT
ROLLATOR
Ultra lichtgewicht rollator
Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid,
comfort, licht wendbaar, kleine draaicirkel en
stabiliteit.

De Athlon rollator is gemaakt van Carbon Fiber
en daarom extreem licht. Bij het ontwerp van de
ﬁ Athlon rollator is rekening gehouden met design
en gebruikersgemak. Het is met een eigen gewicht
van slechts 5,5 kg één van de lichtste rollators op
de markt.
U kunt de Athlon eenvoudig in de auto tillen of
een opstapje over gaan. De Athlon rollator heeft
een stijlvol en mooi design. Hij is gemaakt van
Carbon Fiber en de overige onderdelen van hard
kunststof.

Verkrijgbaar in 3 zithoogtes.
Met de Hofpas

Hij kan een gewicht aan van 150 kg en heeft
een makkelijk inklapsysteem waarbij het frame
bovenop vastklikt. Maak kennis met deze
superlichte en onverwoestbare carbon ﬁber
rollator.

€ 400,Normale prijs € 499,-

Opvouwbaar en compact
De Athlon rollator is eenvoudig in te klappen
en blijft gesloten door het eenvoudige
vergrendelingssysteem, dat tevens dient als
ergonomisch gevormd handvat waarmee de
rollator opgepakt kan worden. Zo maakt u de
Athlon compact en handzaam om mee te nemen.

FIJNE G
VADERDA
K ADOTIPS
HARLEY AUTOSTOELSTEUN
Een anatomisch gevormd kussen voor
optimale rugondersteuning.
Zeer geschikt voor de autostoel. Inclusief
elastische bevestigingsband.
Afmeting: 30 x 21 cm

EEN PRACHTIGE WATERDICHTE
DUBBELE FIETSTAS VAN HET
MERK DUNLOP
• Voorzien van reflecterende strepen voor extra
veiligheid.
• Sluiting van de tassen door middel van clips.
• Bevestiging aan de fiets door klittenband.
• Afmeting: ca. 36x30x12cm.

MOBIELE KLAPTELEFOON
MET SOS-KNOP
Stijlvolle en eenvoudige mobiele telefoon
(wit of rood) met extra grote, verlichte
toetsen en groot display.
Voorzien van alarmknop op de achterzijde.

Met de Hofpas
Met de Hofpas

Met de Hofpas

€ 30,95

€ 10,50

Normale prijs € 37,95

€ 79,95
Normale prijs € 99,95

Normale prijs € 12,95

DIGITALE KALENDERKLOK MET
DAG/DATUM AANDUIDING

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

20% KORTING

Duidelijk display met een hoog contrast, waardoor
de letters en cijfers ook bij veel zonlicht goed
leesbaar blijven.
Eenvoudig in te stellen; kan zowel opgehangen als
neergezet worden.
Ideaal voor slechtzienden en mensen met geheugenproblemen. Afmeting: 22 x 17 cm.

Met de Hofpas

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

€ 83,95
Normale prijs € 104,95

Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNL, betaling achteraf.
Bij bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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Koninklijke paarden in de Stallen
Hoeveel vermogen heeft jouw
auto? Tegenwoordig wordt het
vermogen van apparaten aangeduid met kW oftewel kilowatts.
Toch zie je ook nog regelmatig
het aantal pk of paardenkrachten genoemd. Op Prinsjesdag
zien we dat begrip weer eens in
levende lijve. De koets met de
koning en de koningin rijdt dan,
getrokken door acht paarden,
door Den Haag.
Er staan in de Koninklijke Stallen
gemiddeld 24 koetspaarden op stal.
Deze koetspaarden zijn traditioneel allemaal zwart. Het zijn Friese, Gelderse
en Groninger paarden. Alle paarden
oefenen iedere dag. Zowel met een
koetsier op de bok van een oefenbrik
als ‘onder zadel’. Er zijn namelijk ook
koetsen zonder bok en die worden
vanaf het paard gemend.
Als er nieuwe paarden nodig zijn,
worden ze heel zorgvuldig geselecteerd. Hun karakter is erg belangrijk:
ze moeten onder alle omstandigheden
rustig blijven en vooral niet bang zijn
voor mensen. Toen ik deze zomer
de Koninklijke Stallen bezocht, viel
het me ook op hoe graag de paarden
geaaid en geknuffeld wilden worden.
Het zijn echt sociale beesten.
De verzorging
De koninklijke paarden hebben een
actief bestaan, maar ze worden dan
ook uitstekend verzorgd. En met de
modernste middelen. Zo is er een
paardensolarium met infraroodlampen
om gewassen paarden te laten drogen.
Dat voorkomt kouvatten. Het actieve
leven van de paarden zie je ook terug
in de frequentie waarmee ze nieuwe
h efi ers ri en. n dru e i den is
dat een tot twee keer vaker dan andere
paarden.
Tuigen
Paarden kunnen uiteraard alleen een

8 of 6
Willem-Alexander en Máxima hebben op hun trouwdag op 2-2-2002
ook in de Gouden Koets gereden.
Alleen werd deze toen door 6 paarden
getrokken. Er worden namelijk alleen
8 paarden ingezet als het regerende
staatshoofd de hoofdpassagier van de
koets is. Verschil moet er zijn!
Ook in de zomer van 2018 kun je de
Koninklijke Stallen weer bezoeken.
Op 28 juni start de verkoop van kaarten via tickets.paleis-noordeinde.nl.
Echt de moeite waard!
koets in beweging brengen, als ze
er met tuigen aan verbonden zijn.
Voor de bijzondere dagen zijn er ook
bijzondere tuigen. Op Prinsjesdag
wordt tuigage gebruikt dat tussen 1815
en 1830 in Engeland is gekocht door
de Prins van Oranje (de latere Koning
illem .

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen
en Fietstours in Den Haag o.a. Oranjewandeling
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Foto's: Jacqueline Alders
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Senioren digiwijs met de SeniorenTAB
Sinds 2017 heeft de ouderenzorg een nieuwe speler erbij;
de SeniorenTAB. Deze handige
tablet is door Stichting BOP
speciaal ontwikkeld voor ouderen en mensen die in deze
moderne digitale wereld extra
ondersteuning kunnen gebruiken. Het apparaat heeft een
eenvoudige en zeer overzichtelijke interface en is geïnstalleerd met alle belangrijke
apps. Zo kun je bijvoorbeeld
meteen mailen, het nieuws
lezen en bankzaken regelen.
Deze draagbare computer is
dé oplossing voor mensen
met beperkte computervaardigheden. Het gebruik ervan
vergroot hun zelfstandigheid.
Zo houden ze aansluiting op
de dagelijkse gang van zaken.
Sociale media
Mensen die in deze moderne digitale
wereld extra ondersteuning nodig
hebben, kunnen de SeniorenTAB ook
goed gebruiken. Dankzij de grote
knoppen en zoomfunctie is alles goed
leesbaar. De tablet is ook direct te
gebruiken na aanschaf.
Foto’s van de (klein)kinderen bekijken
op Facebook, berichten versturen met
Messenger, Skypen met de (klein)kinderen, of een televisie-uitzending terugkijken: de tablet doet het allemaal.
Alle belangrijke apps staan op de

tablet, zoals Gmail, AD en Buienradar.
De apps zijn overzichtelijk ingedeeld
op categorie, waaronder ‘winkelen’,
‘spelletjes’ en ‘zorg’. Alles is zo snel
en gemakkelijk terug te vinden.
Simpel en veilig
De tablet is speciaal aangepast aan
mensen die de bediening van een computer of tablet lastig vinden. Zorgen
er he ins alleren upda en firewalls of virussen of iets fout doen op
de pc of laptop, behoren tot het verleden. De instellingen zijn afgeschermd
en ook ‘vegen’ staat uitgeschakeld.
Wil de gebruiker toch een andere app

of een instelling veranderen? Is iets
onduidelijk? Dan belt de gebruiker
het eerste jaar gratis naar Hulp op Afstand. Zo worden vragen beantwoord
en apps en instellingen aangepast,
zonder dat de gebruiker iets hoeft te
doen.

gemeenten en zorgorganisaties die hun
inwoners of cliënten digiwijs willen
maken. Gemeente Den Haag is voorgegaan. Bewoners van Gemeente Den
Haag met een Ooievaarspas konden
in 2016 en 2017 de tablet met korting
aanschaffen.

Ouderen digiwijs maken
De SeniorenTAB is voor € 279
verkrijgbaar via www.seniorentablet.
nl. Het project IZI Gezond Lang Thuis
van Gemeente Den Haag biedt haar
cliënten de SeniorenTAB aan.

De SeniorenMOB is er voor meer dan
bellen alleen. En dat is heel gemakkelijk. Met deze handige en eenvoudige
mobiele telefoon voor ouderen kunt u
simpel en snel de weersvoorspelling
bekijken, foto’s maken of een mailtje
versturen. Waar u ook bent: met de SeniorenMOB doet u het allemaal zelf.
De SeniorenMOB is voor 249 euro te

De eenvoudige tablet is ook perfect
geschikt en aanpasbaar voor andere

SeniorenTAB

verkrijgen via www.seniorentablet.nl.
Cursus en extra informatie
Heeft u een SeniorenTAB/tablet of
SeniorenMOB/smartphone en kunt
u daar nog niet goed mee overweg,
dan kunt u zich aanmelden voor een
cursus.
Wilt u extra informatie over de SeniorenTAB en SeniorenMOB? Bel dan
gerust naar: 070 308 55 04.
Wilt u ons bezoeken? Ons
adres is: ‘Hart van Moerwijk’,
1e etage, Guntersteinweg
377, 2531 KA Den Haag.

€ 279
,-

De slimme en makkelijke tablet voor senioren

SeniorenMOB
Simpelweg de makkelijkste smartphone
Guntersteinweg 377 - 2531 KA Den Haag - Tel: 070 308 55 04
www.seniorentablet.nl - info@seniorentablet.nl

€ 249
,-
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‘Toen dacht ik: nu is het erop of eronder!’
Jarenlang heeft hij weinig verteld over zijn oorlogservaringen, maar in een interview - hij is dan 96 komt het er allemaal uit. Het lucht hem zichtbaar op! Kinderen en kleinkinderen zijn verrast!
‘Als Albertus Gerardus van der Burg
ben ik op 26 februari 1919 in de
Newtonstraat in Den Haag ter wereld
gekomen. Mijn vader verkocht op
nummer 41 in een kleine winkel boter,
kaas en eieren. Later had hij zijn
zaak in de Hobbemastraat. Daar heb
ik het grootste deel van mijn jeugd
gewoond.’
Kustbewaking
‘Als oudste van het gezin was ik
dienstplichtig. Ik werd opgeroepen in
oktober 1938 en bij de Grenstroepen
Grenadiers ingedeeld. We moesten
grenzen bewaken. In mijn geval de
kust. Op verschillende plekken zijn
we gelegerd geweest: Waalsdorp,
de oude Alexanderkazerne aan de
Laan Copes van Cattenburch, in een
school aan het Bleijenburg vlakbij de
Casuariestraat én Scheveningen. Daar,
boven op een zolder waar vrouwen
netten boetten, hebben we ons stro
neergelegd om er te slapen. Aan de
boulevard hebben wij in 1939 en 1940
loopgraven gemaakt. Na die zolder bij
de eerste haven zijn we ingetrokken in
de Rehobothschool, ook in Scheveningen. Tenslotte gingen we naar het
‘eiland’ Vloek vlakbij het radiostation
van Scheveningen. Daar waren we
ingekwartierd in drie à vier kleine
huisjes.’
10 mei 1940
‘Op 10 mei 1940 ‘s morgens om 4.00
uur werd ik gewekt door de Heinkels
uit Duitsland. Die vlogen boven ons.
We zijn toen onmiddellijk naar het radiostation gestuurd. Wat er precies aan
de hand was, werd niet verteld. Het
was een order. Die moest je opvolgen.
Boven op de duinen bij de radiomasten lag ik en de kogels kwamen vanuit
de Duitse vliegtuigen boven ons. Je
zag ze zó op je afkomen en in het
zand uiteenspatten. Je had slechts een
helmpje op ter bescherming. We zijn
er gelukkig levend vanaf gekomen.’
Via Haagse Bos naar Rijswijk
‘Rond 9.00 uur kreeg onze compagnie
het bevel om naar het Haagse Bos af
te marcheren. Ik weet nog steeds niet
wat we daar moesten doen. We zijn er
ongeveer een uur geweest en kregen
toen de order om naar Ypenburg te
gaan. Er werd niet verteld waarom.
Natuurlijk wisten we, dat je als soldaat dom gehouden werd. Ik denk dat
dat nú wel anders ligt. Tegenwoordig
zijn soldaten met kostbaar materiaal

Veteranenpasje van Albert

uitgerust en daar moeten ze verantwoord mee omgaan.’
‘Vanuit het Haagse Bos liepen wij
dus richting Ypenburg. Toen we bij de
Hoornbrug in Rijswijk kwamen, zag
ik tal van Duitse vliegtuigen bij en
boven Ypenburg. Je wist dus dat het
vliegveld aangevallen werd. Of het nu
bommenwerpers waren of transportvliegtuigen, het waren héél zware
kisten. Wij moesten erop schieten.
Er waren er al heel wat naar beneden

Loopgraven graven in Scheveningen: Albert
is de middelste persoon.

gehaald. We schoten met geweren uit
1889, meen ik, sommige met mitrailleurs. Die bestonden uit trommels
met zo’n tachtig tot negentig patronen
erin. Daarmee probeerde je te schieten
op die vliegtuigen, maar na een paar
schoten stopte zo’n mitrailleur, want
het was oud materiaal. Snel uit elkaar
halen en weer voor een paar schoten
aan de praat krijgen! Dat hadden we
geleerd bij de landmacht. Dat we dat
tóen accepteerden, heeft misschien te
maken met het ‘Gebroken geweertje’.
Dat had veel invloed op hoe het er bij
het leger in die tijd toeging.’
Johannahoeve
‘We zijn op een melkboerderij, ik
meen de Johannehoeve, afgestevend.
Die lag aan wat nu de A13 is. Rechts
had je de Rijswijkse wielerbaan en
links had je die boerderij. Daar hebben
we ons een paar uur verschanst. Van
daaruit hoorden we, dat er buiten veel
heen en weer geschoten werd. Duitsers? Nederlanders? Ik wist het niet.
We zagen dat mensen die getroffen
waren, op platte wagens naar Antoniushove, het ziekenhuis in Voorburg,
werden afgevoerd.’
‘De bedoeling was om vanuit die
hoeve door te stoten naar de barakken
en hangars op Ypenburg om de Duitsers er weg te jagen en de Nederlandse
krijgsgevangenen te bevrijden. Maar
dat was niet meer nodig, want om
15.00 uur kwamen er zo’n twaalf
Engelse vliegtuigen om het vliegveld
te bombarderen. Men dacht dat het
vliegveld helemaal in Duitse handen
was.’
Witte vlag
‘Op een gegeven moment kregen we
de order de hoeve te verlaten, de weg
over te steken en aan de kant van de

wielerbaan richting Delft te lopen.
Dat was het moment - ik denk dat het
zo rond 17.00 of 17.30 uur was - dat
we de Duitsers die aan die zijde van
de weg verschansing hadden gezocht
zouden attaqueren. Mogelijk werden
ze eerder op de dag die kant op gestuurd, omdat het terrein er golfde. Je
kon je er in kuilen verschuilen en van
daaruit schieten. Kijk, bij de hangars
was het terrein vlak en was je écht een
schietschijf. Misschien meenden ze
daar veilig te zijn.’
‘Onze grootmajoor zat te paard en
gaf bevel de bajonet op het geweer te
doen. Toen dacht ik: ‘Nu is het erop
of eronder! Vanavond ben ik er misschien niet meer!’ Het vreemde is, dat
zo’n gedachte wel door je heen schiet,
maar dat je er verder niet bij stil staat.
Je bent er dan zó voor elkaar, dat je
denkt: ‘Doorstoten! Als we geraakt
worden, slaan we hard terug!’ Uiteindelijk zouden maar twee maten van
onze compagnie getroffen worden,
gelukkig niet dodelijk.’

Enkele grenadiers op de foto: Albert links
vooraan

‘Op het moment dat we gingen lopen,
zagen de Duitsers ons dichterbij
komen. Hadden ons misschien gezien
en gehoord? Hadden ze mogelijk aan
een grote overmacht gedacht? In ieder
geval staken ze de witte vlag omhoog!
Ze gaven zich allemaal over, meer dan
tweehonderd man. Met de ruim honderd man van onze compagnie konden
we hen dus zonder verdere problemen
krijgsgevangen maken. We lieten ze
richting Hoornbrug lopen.’
‘Toen we onderweg met hen in gesprek raakten, zeiden ze vrijwel direct:
‘Over een paar dagen zijn we weer
vrij, want we worden toch bevrijd’.

Landing Duitse parachutisten op 10 mei
1940

En die lui zagen er zó fantastisch uit!
Ze hadden kaplaarzen aan met van
die dolkmessen erin en waren verder
uitgerust met kleine karabijnen. Het
waren parachutisten die ook moesten
kunnen schieten. Zij hadden een
vliegeniersoverall. Die kon je gemakeli er penma en dan he l fie da

Op wacht voor de Rehobothschool: Albert is de derde grenadier van links

wij droegen. Tjonge, tjonge, wat een
uitrusting!’
De Binckhorst
‘Via de Hoornbrug zijn we met onze
Duitse krijgsgevangenen naar het
politiebureau gelopen. Daar werden ze ingeschreven. De leiding
an n e c mpa nie c nfis ueerde
bestelwagens van ‘De Zwitsersche’,
een wasserij in Rijswijk. Dat waren
gesloten rode auto’s met een wit kruis
erop. Daarmee werden de Duitse
krijgsgevangenen afgevoerd naar het
circusgebouw in Scheveningen. Zelf
ben ik daar niet bij geweest.’
‘Mijn maatje en ik werden erop uitgestuurd om te kijken of er eventueel
nog Duitsers waren op de toegangswegen naar Den Haag. Op die manier
wilde men voorkomen dat Duitsers
linea recta naar het paleis van koningin Wilhelmina zouden lopen om haar
gevangen te nemen. Dat is natuurlijk
niet gebeurd, die dag.’
‘We zeiden tegen elkaar: ‘Dan
gaan we toch even mooi die wegen
afgrendelen’. Vandaar dat wij op ‘De
Binckhorst’ gestationeerd werden,
een klein kasteel aan een weg met
dezelfde naam. Nou ja ‘weg’, het was
een eerder een pad, bestrooid met
koolas. Het was wél een toegangsweg
naar Den Haag. Het begon zo’n beetje
bij de Geestbrug en liep door naar de
gasfabriek aan het eind. Er was zelfs
een bruggetje. Ook dát hadden de
Duitsers op hun tekeningen staan. Die
kaarten waren zo gedetailleerd!’

dwarsboomd. Dat weet je pas achteraf.
Vergeet niet, dat die krijgsgevangenen
die we gemaakt hebben, wél allemaal
tot de elitetroepen van Goering
behoorden. Het waren jongens die
betaald werden en waarmee de Duitse
legerleiding hoopte de ‘Slag om Enge-

Albert in uniform (uitgaanstenue), februari
1939

land’ te winnen. Maar dat is mooi niet
doorgegaan!’
Capitulatie
‘We wisten toen niet, dat de oorlog
snel voorbij zou gaan. De Duitse
overmacht was zó groot, dat we
het gewoon niet konden winnen.
Engeland was er nog niet klaar voor,
ook Frankrijk niet. Dus op 14 mei
werd Rotterdam gebombardeerd
en de dag daarna tekende generaal
Winkelman de capitulatie. En wij?
Wij hebben spontaan al onze wapens
in de Trekvliet gegooid. Ze mochten
eens in handen van de Duitsers vallen!
Flauwekul natuurlijk, want ze zouden
aan onze spullen niets gehad hebben.
Maar goed, het waren natuurlijk ook
de emoties die meespeelden.’

Krijgsgevangen in Engeland
‘Ik heb horen vertellen, dat de Duitse
krijgsgevangenen vanuit het circusgebouw naar IJmuiden zijn gebracht.
Daar zouden ze op de boot
zijn gezet en naar Engeland
getransporteerd. Hitler had
door willen stoten naar
Engeland. Maar omdat hij
zoveel parachutisten kwijtgeraakt was en veel van zijn
vliegtuigen, kon hij daar niet
Albert van der Burg op
meteen mee doorgaan. Dus
15 april 2015
uiteindelijk hebben we wat
dat betreft zijn plannen ge-

Frans Holtkamp
fcmh@xs4all.nl
Het interview is afgenomen
door Frans Holtkamp op 17
maart 2015. Albert van der
Burg is in april 2016 overleden. Het hele interview:
https://fransholtkamp.files.
wordpress.com/2015/04/
albert-van-der-burg.pdf
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Haagse Ouderen
actief tijdens
de 9e Culturele Parade
Op zaterdag 7 juli trekken wij er allemaal op uit
voor de Haagse Culturele Parade en Festival.
Bijzonder bij de negende editie is de deelname van
Haagse ouderen zittend in opgeleukte rolstoelen,
met kleurrijke vlaggen in de hand of sprekende
t-shirts aan van Nirvana De Volharding.
Tien enthousiaste ouderen uit de Hindoestaanse
gemeenschap hebben zich al aangemeld. Vanwege
het multiculturele karakter zijn alle Haagse ouderen
welkom om mee te doen. “Meedoen met de parade
is niet alleen gezellig maar is ook een dagje tegen de
eenzaamheid”, zegt Anita Jagernath, vrijwilliger bij
Nirvana de Volharding.
Nirvana de Volharding is nog op zoek naar ouderen
die graag mee willen doen in de route van de parade
rond het Huygenspark in Den Haag. Aanmelden van
ouderen en of begeleiders kan door het sturen van
een mail naar joy.bindraban@ gmail.com of bel De
Volharding via 070-2210581.
Nirvana de Volharding
Nirvana de Volharding is onderdeel van de Coöperatie de Volharding en richt zich op de Hindoestaanse
gemeenschap. Voor de Parade werken wij samen
met Mala Wallage van Florence Zorg en James
Owie van Africa Life. Meer informatie over het
festival: thehagueculturalparade.nl

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.
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Op zoek naar innerlijke rust en vrede?
Iets voor uzelf en een ander? Dan is onze loge de
plek om dat te vinden. Maak kennis met deze
verschillende mannen en hoor wat hen beweegt
zich hier wekelijks op maandagavond aan te sluiten.
Inloopmiddag op zaterdag 23 juni tussen 14.00 en 16.00 uur
Geef u op via 070-3459434 of jandijkstra1952@gmail.com

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

www.oddfellows-denhaag.nl

VRIENDSCHAP LIEFDE WAARHEID

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
op te zadelen met hoge uitvaartkosten.
En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname
aan het Depositofonds van De Volharding
biedt hiervoor een passende oplossing.
U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 141,
hoek Prins Hendrikstraat.

Word postbezorger!

◊
◊

Word ook lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

◊
◊
◊
◊

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

werken wanneer jij wil
de ideale vakantiebaan
minimaal 3 uur per dag
dinsdag en vrijdag
wij leveren de post thuis bij je aan
€ 9,20 per uur

werkenbijsandd.nl/advertentie
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Vroeger was alles beter
Bovenstaande ongenuanceerde mededeling kom je nogal eens tegen, ook in deze krant. Wat wordt
er bedoeld met vroeger? Hebben we het over vorige week of honderd jaar geleden, is alles niet
een beetje heel erg veel en wat de één onder een verbetering verstaat, vindt de ander juist een
verslechtering. Ik kwam op het idee om deze bijdrage te gaan schrijven toen ik onlangs bij een
tramhalte in Den Haag stond te wachten. Het gaat me dan vooral over de manier waarop we in het
verleden met elkaar communiceerden en hoe dat tegenwoordig vaak gaat.
Ik stond laats bij de halte Vlamenburg
van lijn 6 in Mariahoeve. Ik sta hier
wel vaker en erg lang hoef je hier
nooit te wachten. Uitzonderingen
daargelaten komt er binnen tien minuten al een tram aan.
Ik ging richting centrum en aan de
overkant stond een groepje mensen. Ik
telde 23 personen, zowel jonge kinderen als ouderen en alles dat er tussen
past. Zo te zien gingen ze met elkaar
ergens naar toe. U mag me geloven of
niet, ik telde 21 telefoontjes. Op een
tweetal ouderen na die vooral keken of
de tram er al aankwam, had iedereen
een telefoontje of aan zijn of haar
oor, of voor de borst, terwijl ze met
één van hun vingers iets interessants
deden, voornamelijk vegen. Niemand
sprak dan ook met één van de anderen,
niemand. En dan te bedenken dat ik
mijn mobiele telefoontje dat ik uitsluitend als telefoon gebruik, niet eens bij
me had.
Communiceren vroeger
Vroeger, laat ik zeggen zo’n zeventig
jaar geleden, waren al die apparaten
waarmee we op dit moment contact
met elkaar kunnen leggen nog niet
bedacht. Wilde je iets aan een ander

duidelijk maken dan kon je gebruik
maken van pen en papier, een typ machine, een telefoon of je kon zo nodig
een telegram laten versturen en je kon
natuurlijk ook op bezoek gaan.
Wanneer je een brief moest schrijven
dan ging je daar eens goed voor zitten,
zeker als het om een serieuze zaak
ging. Pen, inkt en een kladblok bij de
hand. Op school had je netjes binnen
de lijnen leren schrijven. In die tijd
was het schuinschrift nog in zwang.
Het was zeker niet ongebruikelijk om
een brief van tien kantjes te schrijven.
Eventuele fouten werden uiteraard
keurig verbeterd, maar er waren ook
mensen die weer opnieuw begonnen.
In ieder geval had je alle tijd om over
zo’n tekst na te denken.
Er zijn zelfs wel brieven tot een literair genre verheven en uitgegeven. Als
voorbeeld de brieven die Gerard Reve
aan Simon Carmiggelt geschreven
heeft. Over het gebruik van de typ
machine zijn al enkele artikelen in
deze krant verschenen.
ele neren as in die i d
een
serieuze zaak. Lang niet iedereen had
een telefoon thuis. Zo’n toestel hing

dan aan de muur of stond ergens op
een kast. Wanneer je zelf geen telefoon had, ging je bij een van de buren
vragen of je even van hun telefoon
gebruik mocht maken of je ging naar
een postkantoor of een telefooncel in
de buurt. Gelukkig waren er papieren
telefoonboeken waarin je het betreffende nummer kon opzoeken. Wilde
je een telegram laten versturen dan
moest daar wel een hele duidelijke
reden voor zijn. Je hield de tekst zo
kort mogelijk want je moest per letter
betalen.
Op bezoek gaan was uiteraard ook
mogelijk. Kwam je tot een gesprek,
dan waren niet alleen de woorden en
zinnen die gebruikt werden doorslaggevend. De toon waarop iets gezegd
wordt, is minstens zo belangrijk. C’est
le ton qui fait la musique. Ook de
lichaamstaal spreekt een woordje mee.
Sla het boek Ik zie ik zie wat jij niet zegt
er maar eens op na.
Communiceren vandaag
De eerste computer waar ik mee geer he as een and
. n
mijn herinnering een fors toetsenbord,
de c mpu er el en een in ui e allen beeldscherm. Deze apparaten na-

men minstens de helft van mijn bureau
in beslag. Ik heb er onder meer een
rekenprogramma met een foutentoets
voor leerlingen van de basisschool
mee gemaakt. Hier heb ik weken aan
gewerkt. Het ging om een tafelprogramma en ik vermoed dat ik alle
sommen er één voor één in opgeslagen
heb. Zo konden de leerlingen de tafels
oefenen en wanneer ze er voldoende
goed hadden. Ja, ja, het apparaat keek
de sommen zelf na, konden ze doorgaan naar een volgend niveau.
Mijn huidige computer is veel en
veel sneller en bevat veel meer
wetenswaardigheden, waaronder een
woordenboek en een wereldomvattende encyclopedie. In het kielzog
van de uitvinding en verbetering van
de computer zijn zoals bekend heel
veel andere apparaten en apparaatjes
bedacht. Denk maar aan de mobiele
telefoon die veel meer dan een telefoon alleen is. Mijn generatie heeft
het hier in algemene zin moeilijk mee.
Kun je al die vernieuwingen nog wel
bijhouden? Ik ken dan ook mensen
die hier niets mee te maken willen
hebben en daar zullen we rekening
mee moeten houden. De overheid zal
voorlopig ook nog via brieven contact
met de inwoners van dit land moeten
onderhouden.
Nu is alles beter
Onzin natuurlijk. Ik denk dat we - en
dan doel ik zeker niet alleen op mijn
eigen generatie - moeten leren omgaan

met al die mogelijkheden. Het gaat
vaak te snel en de beveiliging van
deze apparaten laat nog te wensen
over. Wat te doen wanneer de stroomvoorziening uitvalt?
Het door mij genoemde voorbeeld dat
mij opviel tijdens het wachten op lijn
6, maakt hopelijk duidelijk dat je zo
niet met mobiele telefoontjes moet
omgaan. Het nadeel van die telefoontjes is dat al die signalen die je tijdens
een (goed) gesprek kunt opvangen
ontbreken en dit kan een bron van
misverstanden opleveren, ook al is je
gesprekspartner soms op het schermpje zichtbaar.
Ik denk ook dat we moeten leren
selecteren en dat we er de tijd voor nemen om te reageren. Zo krijg ik soms
vrijwel onleesbare mailtjes op mijn
computer. Ga niet naar verzenden,
voordat je de tekst nog even nagekeken en zo nodig verbeterd hebt.
U ziet het, wanneer je, ook al is het
in een ver verleden, les gegeven hebt,
blijft dit toontje hangen. Alvast mijn
verontschuldigingen ervoor. Veel van
die nieuwigheden zijn verbeteringen,
daar ben ik van overtuigd, maar niet
allemaal, laten we het daarop houden.
De tijd zal leren of we in staat zijn er
op de juiste manier mee om te gaan en
dat geldt zeker voor mijn generatie.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

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

Fiscale zaken
Vergelijking: Spanje
en Nederland
Ik ga binnenkort vanuit Spanje, waar
ik nu ben gevestigd, ook voor de
Belastingdiensten, verhuizen naar
Den Haag. Nu wil ik een vergelijking maken wat ik in Nederland aan
inkomstenbelasting moet betalen. Mijn
belastbaar inkomen als AOW’er is
ongeveer 63.000 euro. Wat betaal ik
in Nederland? En hoe zit het met de
zorgpremies?
Bij een belastbaar inkomen in
Nederland van 63.000 euro (zoals
uzelf opgeeft) betaalt u circa 8100
euro in 2017 aan inkomstenbelasting
als u AOW’er bent. Het is enigszins
afhankelijk van uw leeftijd, maar
dat kan de kop niet kosten. Boven
het jaarinkomen van 67.073 euro in
2017 betaalt u 52 procent belasting
in Nederland. Het bedrag dat is
uitgerekend over uw belastbaar inkomen van 63.000 euro is overigens
los van alle andere aftrekposten,
zoals persoonlijke uitgaven. U krijgt

nau eli s he fin s r in
met uw hoge inkomen. In de door
u te betalen belasting zit ook de
zorgverzekeringen die ingehouden
worden op uw inkomen. U betaalt
aan de zorgverzekeraar daarnaast
elke maand tussen de 100 en 125
euro aan eigen premie. Dat hangt
van uw keuze voor de (particuliere)
zorgverzekeraar af. Voorts is er nog
een eigen risico van 385 euro voor
ziekenhuishulp, specialisten en
medicijnen (niet voor de huisarts!).
Dan hebben we ook niet meegerekend de aanvullende verzekeringen,
zoals bijvoorbeeld voor de tandarts
en de brillenboer (sommige kosten
zitten in het basispakket). Het is ook
een ingewikkelde berekening. Dus
we houden een paar slagen om de
arm. Maar misschien heeft u nu een
indicatie. U kunt trouwens op de site
van de Belastingdienst Nederland
erg veel terugvinden. Dat bedrag
aan inkomstenbelasting is exclusief
plaa seli e he fin en aar an e
niet weten wat u in Spanje betaalt.
Dat kan per gemeente in Nederland
ook verschillend zijn. U kunt zelf

in Nederland digitaal gaan invullen.
Dat is vrij gemakkelijk want elke
vraag spreekt voor zichzelf. Uw
inkomen is ook niet zo ingewikkeld
dat u het niet kan.

AOW en pensioen
Toeslag partner en
heffingskorting
Ik wil graag wat informatie over
een AOW-toeslag en over algemene
heffingskortingen. Ik heb een AOWuitkering en ik ben getrouwd met een
vrouw die 63 jaar is. Zij werkt niet en
krijgt een pensioenuitkering van haar
ex-man van 810 euro bruto per maand.
Heb ik dan recht op een AOW-toeslag
van omstreeks 762 euro netto per
maand? En heeft mijn vrouw recht op
algemene heffingskorting?
De toeslag op de AOW is per 1
januari 2015 afgeschaft. Wij weten
niet of u toen al AOW had. Want
voor die gevallen blijft de toeslag
bestaan en dat komt bij het brutoinkomen van de AOW’er. Uw eigen
AOW klopt thans ongeveer wél als

u de al emene he fin s r in he
opgegeven bij de SVB. Zelfs als u al
toeslag kreeg dan wordt afgetrokken
andere bruto-inkomsten van uw jongere echtgenote, ook haar uitkering
van haar ex. Dat zijn nu eenmaal de
regels vroor degenen die AOW hebben. De datum van 1 januari 2015
is erg belangrijk voor u. Heeft u pas
daarna AOW gekregen, dan mist u
de eventuele toeslag. Uw echtgenote
krijgt natuurlijk ook de algemene
he fin s r in .
Heffingskorting op
AOW toepassen
Moet ik heffingskorting al dan niet
toepassen op de AOW? En hoeveel
bedraagt die per maand?
Dat hangt ervan af. Als u veel aanvullend pensioen krijgt dan kunt u
e er de he fin s r in p de
niet toepassen, want anders bestaat
de mogelijkheid dat u achteraf bij
moet betalen. De algemene heffin s r in is ma imaal
eur
als uw belastbaar jaarinkomen niet
meer is dan 20.142 euro. Heeft u

veel meer pensioen, dan is het een
a pende schaal.
. eur
want daarna krijgt u geen algemene
he fin s r in meer.

Sociale voorzieningen
Hoger vermogen bij
huurtoeslag ouderen
Ik kwam nooit in aanmerking voor
huurtoeslag, omdat mijn vrouw en
ik boven de vermogensgrens zaten.
Binnenkort krijg ik als eerste huurder
van het huis AOW. Ik heb begrepen dat
de vermogensgrenzen nu veel hoger
liggen.
De huurtoeslag is in de eerste plaats
natuurlijk afhankelijk van het jaarinkomen van u en uw vrouw in relatie
tot de door u betaalde (kale) huur
van uw huis. U kunt ervan uitgaan
dat als uw - bij de Belastingdienst
bekende - gecorrigeerd verzamelinkomen in 2018 hoger was dan
circa 30.400 euro, u zonder meer de
toeslag kunt vergeten. Uw vermogen
mag samen met uw vrouw niet meer
zijn dan 60.000 euro.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Waar bleven de ‘goede’ manieren van weleer?
met Julius Pasgeld

Wat trok je bijvoorbeeld aan als je
een eeuw geleden bij iemand anders
ging eten? Dat was nogal simpel: je
verscheen in avondtoilet of visitetoilet.
Als het heel chique was, verschenen
de heren in rok en witte das. En als
het niet zo deftig was, deden ze een
geklede zwarte jas aan, een pantalon,
een zwarte das, een gekleed vest en
lichte handschoenen.
Voor de dames lag het een stuk
ingewikkelder. Daar speelde het aantal
dagen dat verliep tussen de invitatie
en het diner zelf, een grote rol. Was je
kort van te voren gevraagd, dan kon
je als dame gerust in een zwart-zijden
japon of in een ander, donker stofje
gaan. Maar als er veel dagen tussen de
uitnodiging en het diner lagen, moest
er wat meer werk van het toilet worden gemaakt. Als dat bijvoorbeeld acht
of negen dagen was, dienden de dames
zich zelf te decolleteren. En waarom?
Wie het weet, mag het zeggen.
En dan is het eindelijk zover. De
knecht werpt de deuren van de eetkamer open en roept: ‘Er is gediend!’
Maar dat doet hij alleen als er veel
gasten zijn. Anders hoeft dat niet.
Daarop gaan de heren naar de dames
die zij aan tafel moeten geleiden en
aan wie zij van te voren door de gastheer zijn voorgesteld. Als zo’n tweetal
elkaar geheel vreemd is, heeft de gastvrouw beiden natuurlijk van te voren
ingelicht over de maatschappelijke
positie die de man heeft. Waarom?
Dat was niet meer dan wenselijk,
vond men vroeger. Al was het alleen
maar om te voorkomen dat de vrouw
domheden zou gaan begaan.
Handboek voor dames
Ik citeer nu uit het boek Vormen, handboek voor dames uit 1896 van Johanna
van der Wouden hoe het verder ging:
‘De heer die u aan tafel geleidt, moet
zorgen dat ge goed zit. Ge buigt even
voor hem, als dank voor zijn geleide,
en ziet dan toe of de gastvrouw reeds

Omgangsvormen en plichtplegingen. Wat waren dat ook al weer? Dat waren wonderlijke regels waar je je aan te houden had als je
mee wilde tellen in de maatschappij. Als je ze nu op een rijtje zet, spring je een gat in de lucht dat dat allemaal niet meer hoeft.
gezeten is, want eer moogt gij u niet
zetten; en vóór gij hebt plaatsgenomen
mag uw cavalier zich niet op zijn stoel
neerlaten. Voorts moet hij u voortdurend verzorgen, u van alles voorzien,
zodat ge niet behoeft te vragen of iets
dergelijks. Hij moet daarenboven een
enigszins belangwekkend of tenminste
amusant gesprek met u voeren om u
aangenaam bezig te houden en deze
plicht rust ook op u. Al vind ge hem
ondraaglijk, gij moet toch vriendelijk
en aardig praten.’
Kijk. Dat waren nog eens tijden. De
mannen hebben hun handschoenen
uitgedaan en natuurlijk niet naast hun
bord neergelegd, maar in de zijzak van
hun colbert opgeborgen met de toppen
uit de zak.
Gespreksonderwerpen tijdens het
diner? Opgewekt en aanhoudend dient
het over geheel onzijdige onderwerpen
te gaan: kunst, literatuur en reizen
bijvoorbeeld. Maar absoluut niet over
politiek. Dat is voor de dames vervelend en de heren krijgen er maar een
slechte spijsvertering van.
Met vallen en opstaan
Gewoon jezelf zijn. Geen fatsoensregels van anderen opgelegd krijgen.
Zélf uitmaken wat beleefd is en hoe
je soepel met elkaar omgaat. Nu
proberen we dat zelf met vallen en
opstaan. Maar gaandeweg lukt het.
Vroeger schreef de ene mens graag
aan de ander voor hoe het hoorde.
Rond 1960 nog lazen we in Moderne manieren, uitgegeven door het
christelijk damesweekblad Prinses:
‘We zijn allemaal wel eens moe,
gedeprimeerd of verdrietig. Dat is wel
te begrijpen, doch te verontschuldigen
is het niet. Als u werkelijk een goede
gastvrouw wilt zijn, dient u er altijd
netjes uit te zien. Schoon, verzorgd
en met een goed onderhouden kapsel.
Niet poesmooi, maar altijd gewoon
fris en gezellig. Een goede gastvrouw
schen euri e p es fie hee
en ze presenteert die op een blaadje,

Altijd lachen om de grapjes van mannen

voorzien van een brandschoon kleedje.
Een goede gastvrouw verontschuldigt
zich niet voortdurend. Ze praat niet
van ‘niet naar de rommel kijken’. Nee.
Ze zorgt dat er gewoon geen rommel
is. Aan de tafel, met schoon tafellinnen en een bloemetje erop, gaat zij als
eerste zitten. Pas als ze zit, gaan de
gasten zitten en iedereen begint pas te
eten als zij het sein geeft.’
En dan volgt er nog een waslijst van
andere voorschriften waaraan de
gastvrouw dient te voldoen:
- Wees oplettend;
- Wees vriendelijk;
- Wees tactvol;
- Wees bescheiden;

kan zijn, of glimlachend een klein offer kan brengen, als zij de opinies van
anderen weet te eerbiedigen, als zij de
kunst van het luisteren verstaat, dan…
jawel, dan kan ze er zeker van zijn een
goede indruk te maken.’
Nou, als dat geen indoctrinatie is,
weet ik het niet meer. Ik lees nog even
verder.
‘Zich beheersende, welke indrukken
ook plotseling tot haar komen, zal zij
iedere uitroep en ook den schaterlach
weten te vermijden. Zij behoort een
vervelende spreker met evenveel belangstelling te volgen als een interessante spreker. Zij moet geduldig twee
maal dezelfde anecdote aanhoren en
bij de pointe de grootste pret betonen.
En over haar moeder spreekt een
fi n e elend meis e na uurli slech s
met den grootste eerbied.’

- Ontdek waar uw gasten wel of niet
over willen praten;

En wat mag het jonge vrouwtje niet?

- Laat uw gasten prettig uit;

- Geen uitroepen slaken als: ‘ajakkes’,

‘hemel’, of: ‘waarachtig’.
- Niet in gezelschap spelen of zingen
als zij het stuk niet goed onder de knie
heeft of niet zeker is van hare stem.
- Met een dwaas aplomb haar opinie
verkondigen. Want daarmee verraadt
zij een grote ingenomenheid met
zichzelf.
Vroeger was niet álles beter
Het komt over als de leerstellingen
van een sekte. Vrouwen dienden zich
aan te passen.
En ging dat niet goedschiks, dan
maar kwaadschiks. De mannen eisten
als een soort sekteleider of goeroe
dienstbaarheid en ondergeschiktheid
van de vrouw.
Gelukkig maar, dat vroeger niet álles
beter was.
Te kort door de bocht? Mail het naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.

- Kijk hen even na; wuif nog even;
- Sluit de deur achter uw gasten niet
alvorens zij zich van uw huis hebben
verwijderd, het tuinhekje uit zijn, in
hun auto zijn gestapt en weggereden.

Dienblad met kleedje

‘Ingetogen en bescheiden’
Nog even terug naar 1896. Toen
bleken jonge meisjes nog een hele
vooropleiding nodig te hebben voordat
ze werden losgelaten op de maatschappelijke mores. Ze dienden zich
in gezelschap ingetogen en zeer bescheiden te betonen. ‘Als zij een oog
in het zeil houdt waar ze van dienst

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

Peugeot 404 Cabriolet
Denk ik aan het Kurhaus in Scheveningen, dan denk ik aan
de galabals van dansschool Eddy Kuipers. Ja, die dansleraar
die ook de prinsessen Beatrix en Margriet destijds dansles
heeft gegeven, die ik als leerling bezocht met danspartners
als Yvonne van de Hoek, Joke de Winter, Annelies Schijf en
Sophiet Bij. En waarom denk ik daaraan? Omdat ik daar recentelijk een Peugeot 404 Cabriolet voor de deur zag staan.
Slim van die jongens van Peugeot
om destijds hun 404 Cabriolet te
laten ontwerpen door Pininfarina. Dé
Italiaanse topdesigner van stijlvolle
auto’s. Hij heeft dit ook mogen doen
voor de 504 Coupé en Cabrio, maar
toen dacht Peugeot het zelf wel te
kunnen met de 407 Coupé en dat is
een da erende p e rden.
ie
auto’s maken is het werk van Italianen. Geloof mij nou maar. Terug
naar de 404 Cabriolet. Een variant
van de toen succesvolle 404 Sedan
met ook al veel Italiaanse stilistische
invloeden. Prachtige scherpe, maar
zeer elegante lijnen.
Ik kan mij herinneren dat in die
tijd Peugeot een PR-beleid voerde
waarbij bekende culturele Nederlanders, zoals Wim Kan en Paul van
Vliet, die trouwens ook nog op mijn
school, de Van Hoogstratenschool in

de Spaarwaterstraat heeft gezeten,
graag geziene rijders van hun merk
waren, maar dat terzijde.
Exclusieve auto’s met uiteraard een
prijskaartje, maar een genot om naar
te kijken en natuurlijk om mee te
rijden.
Jaeger-klokken
Kijk even mee. Wat een fraaie
voorkant. Prachtige grille, veel
chroom en een elegante neus. Lange
lijn aan de zijkant, met het cabriodak
en een pla e a pende ach er an .
Het interieur was eigenlijk een
beetje standaard-404. Geen schande
overigens, want dat zag er ook
al eer apar en lu e ui .
ie
Jaeger-klokken en een fraai, nu wat
dun, stuur met een glanzende ronde
claxonring. Frans leren, zeer comfortabele stoelen en het contactslot aan

de linkerkant met de niet te vergeten
Neiman-contactsleutel. Ja, eigenzinnig was Peugeot in die tijd, want
het richtingaanwijzerhendel zat niet
links, maar rechts onder het stuur. Ja
en de verlichting zat links met een
wat lastig te bedienen hendel - als je
niet precies wist hoe het werkte. In
die tijd nog stuurversnelling, met een
fraai lang hendel. De knoppen waren
toch wel wat Frans afgewerkt, lees
een beetje plastic. Ik blijf zeggen, het

echt. Er waren nog geen Jumbo’s en
golftassen waren nog een onbekend
begrip. Een fantastische reisauto. Natuurlijk richting Franse Côte d’Azur.
Soepel sturend door de heuvelachtige
bochten. Voldoende power onder
de motorkap. Iets te soepel geveerd
voor mijn smaak, maar ach, “c’est la
vie”, as they say in France.

was ‘vroegâh’ niet beter, maar wel
eenvoudiger. Een knop ging aan of
uit. Ook bij deze Peugeot. Heer-lijk!
Rijden met de 404 cabriolet was een
comfortabel genoegen. Voorwielaandrijving was in die tijd nog iets
bijzonders en had als voordeel geen
middentunnel. Hij trok je door de
bochten inplaats van je door de
bochten te duwen, met kans op een
uitbrekende achterkant. De bagageruimte gebruikte men in die tijd niet

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
. ar in niep e Den Haa
2. Ben Vermaesen, te Voorburg
3. Anneke de Graaf, te Den Haag

Prijswinnaars
In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde
de vorige keer: 7-8-2-9. Drie winnaars ontvangen een waardebon van 15 euro (prijs 1),
10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden

Inzenden
Voor de puzzel van deze week worden
wederom drie prijzen verloot. De winnaars
ri en een pri r ndleidin d r useum de
Bommelzolder in Zoeterwoude en een exemplaar van de bijzondere uitgave De Gebroeders
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weeromstuit. 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 22 juni.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
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Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 12
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

WINACTIE: PARKPOP SATURDAY NIGHT
Geniet lekker in de buitenlucht van je favoriete artiesten van vroeger. Het kan op het nieuwe evenement “Parkpop Saturday
Night” (voorheen Night at the Park), waar grote namen uit binnen- en buitenland en tribute bands zorgen voor een zwoele
zomeravond in het Zuiderpark. Op zaterdag 23 juni kun je genieten van hits uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, maar ook
recentere meezingers van o.a. Andre Hazes.
Dit jaar staan er populaire namen op het programma. Met Kim
Wilde, voormalig Spice Girl Melanie C, Clouseau, Jason Donovan,
The Boss UK, Kiss Forever Band, De Dijk, Martijn Fischer, Hot
Chocolate, Gruppo Sportivo en 90’s NOW! Is de line-up inmiddels
bekend.

Parkpop Festival
Het festivalweekend in het Zuiderpark wordt natuurlijk weer
afgesloten met Parkpop; het grootste gratis popfestival van
Nederland! Op zondag 24 geniet je volop van 30 nationale en

internationale top acts, verdeelt over 6 verschillende podia. Waaronder het Haags podium, met alleen het beste wat Den Haag te
bieden heeft!

WIN 2x2 TICKETS VOOR PARKPOP SATURDAY NIGHT!
Wil jij kans maken op twee gratis kaarten voor Parkpop Saturday
Night? Vraag De Hofpas gratis aan en stuur een mail naar info@
dehofpas.nl onder vermelding van “winactie Oud Hagenaar”.
De uitslag wordt bekendgemaakt in de nieuwsbrief van 15 juni.
Winnaars ontvangen ook persoonlijk bericht.

HOFPASVOORDEEL: 20% KORTING OP DE TICKETS. BESTELLEN VIA PARKPOP.NL/SATURDAYNIGHT. GEBRUIK HIERVOOR PROMOCODE: PPSN0623

HOFPAS VADERDAG AANBIEDINGEN
KASSERIE OCK

MOOIMAN MODE

VAN KLEEF

5% korting op de rekening. Maximaal 2 personen per pas.
Monsterseweg 4, Den Haag - Loosduinen

10% korting op de gehele collectie van dinsdag t/m donderdag.
Thomsonlaan 12B, Den Haag – Bomen- en Bloemenbuurt

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

THE POOL 36

RENBAAN DUINDIGT

2e uur poolen gratis! Dus nu € 9,- i.p.v. € 18,- voor 2 uur
poolen.Ook krijg je een gratis Hofpas snackgarnituur als je 2
uur gaat poolen! Actie geldt van zo t/m do.
Damlaan 36, Leidschendam

Korting op je toegangsbewijs bij Koersdagen (vanaf 18 jaar:
€ 5,- i.p.v. € 7,- | vanaf 65 jaar € 4,- i.p.v € 5,-).
Waalsdorperlaan 29, Wassenaar

PEAKY BARBER VOORBURG

BAR ELEVEN
(speciaal) bier of wijn en een schaal hotwings voor maar
€ 19,95 i.p.v € 31,-.
Bleijenburg 11, Den Haag - Centrum

DORST CRAFT BEER SHOP
BE THE DISCO BALL
10% korting op de collectie in de winkel (niet in de webshop).
Prins Hendrikstraat 30B, Den Haag - Zeeheldenkwartier

10% korting op de aankoop van een bierpakket.
Boekhorststraat 99, Den Haag - Centrum

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
PARKPOP SATURDAY NIGHT

WINGS & ROOTS ESPRESSOBAR

COAST FISH DEN HAAG

20% korting per ticket. Bestellen via de website van Parkpop.
Gebruik hiervoor promocode: PPSN0623. Looptijd actie: 4 t/m 23
juni 2018.
Zuiderpark, Den Haag

Gratis reﬁll, oftewel 2e kopje kofﬁe of thee gratis!
Leidsekade 1A, Leidschendam - Leidschendam

4 visburgers voor maar € 5,Prinsestraat 62, Den Haag - Centrum

HAPPY MOODZ

DE PANCHO BAR

MUSEUM BREDIUS

10% korting op de rekening (ma t/m vri).
Strandweg 156, Den Haag - Scheveningen

10% korting op de rekening!
Thomsonlaan 9, Den Haag - Bomen- en Bloemenbuurt

Toegangskaart voor € 4,50,- ipv € 6,- .
Lange Vijverberg 14, Den Haag - Centrum

DE PIER PANNENKOEKEN

BEST WESTERN PLUS GRAND WINSTON

BLUE LAGOON

Maandag t/m vrijdag 10% korting op de rekening
Strandweg 154, Den Haag - Scheveningen

Een aperitief van het huis bij een lunch of diner OF een gratis
glaasje fris, wijn of bier van het huis.
Generaal Eisenhowerplein 1, Rijswijk

Ma t/m za 10% korting op het ontbijt aan zee. 10% korting op het
3-gangen seizoensmenu. Actie geldt niet op feestdagen.
Strandweg 25-27, Den Haag - Scheveningen

LIVEPT
Gratis proeﬂes voor de groepstraining van livept. Zowel op het
strand, als in de studio.
Hellingweg 138, Den Haag - Scheveningen

MAZO BRASSERIE
Tussen 17.30 uur en 18.30 uur een voorgerecht of dessert van het
huis bij bestelling van het hoofdgerecht.
Turfmarkt 2, Den Haag - Centrum

OUTDOOR DELFT
Boogschieten: ma t/m vrij voor € 7. Zaterdag en zondag voor
€ 7,50.
Rotterdamseweg 418, Delft

PAPA EATALIA, GROTE MARKT
Een frisse HOFPAS pizza (voorgerecht) voor maar € 10,Grote Markt 1, Den Haag - Centrum

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

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

10% korting op je behandeling. Pinnen niet mogelijk bij
Peaky Barber, maar wel gratis parkeren!
Queridostraat 83, Den Haag - Voorburg

