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In het Haagse Paard van Troje
Deze week o.a.:

Op zondagmiddag gingen
we naar het Paard. Daar ik
altijd mijn vaders onrust zag
als zijn meiden, mijn oudere
zussen, weer eens te laat
thuiskwamen (mijn broer
mocht wakker worden waar
hij wilde), kon ik dat die man
niet aandoen. In de jaren
zeventig was vaders’ jongste
hopie netjes om middernacht
thuis, geen minuut later.

Herinneringen
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Haagse cafés
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Speelhuys in
het Hofje van
Nieuwkoop

Hoewel ik het heerlijk vond om in het
Haagse (verboden) Paard van Troje te
zitten, was ik niet van de disco, noch
van de kroeg.
Yogales
In het Paard kon je ons op een doordeweekse middag op zolder vinden,
waar je brandnetel- en sinaasappelthee
kon drinken. Op weg naar boven
namen we op de eerste etage een keer
een kijkje in de bruine kroeg, waar
yogales gegeven werd. Al die mensen
met hun benen in de lucht, zag er
geheimzinnig uit. Heel soms vond je
ons op zaterdagavond in de grote zaal,
maar de voorkeur ging uit naar de zondagmiddag, op de grote houten blokken een film kijken terwijl de joint mij
passeerde. Nee, ik nam hem niet.
Mijn braaf zijn, vader had immers
geen idee van mijn stiekeme tochten
naar het Paard, werd beloond met
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Prinsegracht 12-14, Het Paard van Troje. Foto: Robert Scheers, collectie Haags Gemeentearchief

toestemming voor een nachtconcert
in de Vliegermolen dat tot 02.00 uur
duurde. Ik kan niet zeggen dat ik het
concert geweldig vond, maar de rest
van de groep vond het wel geweldig
dat ik overal doorheen had geslapen.
Iedereen om mij heen was naar het andere podium verhuisd en weer terug,
zonder dat ik er iets van gemerkt had.
Paard-stempel
Een paar jaar geleden toog ik met mijn

Prinsegracht 12, het Paard van Troje. Foto: Meyer/Stokvis (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief

vriendin van toen en nu naar ‘ons’
Paard. Even nostalgie proeven op een
veertigplusavond. De kaartjes had ik
online besteld, iets waar we ‘vroegah’
nog geen weet van hadden en ook niet
nodig was.
Bij binnenkomst geen Paard-stempel,
wel een detectiepoortje. Veilig gevoel.
Spullen voor een euro in een kluisje.
Theezolder
Vol verwondering keken we rond naar
de modernisering. Ik zou het best
“verkrachting” kunnen noemen, maar
dat is niet terecht. Het is een mooi
gebouw, gezellig ook. Natúúrlijk was
onze theezolder er niet meer, maar
ach... ik lust die smaakjesthee niet
eens. Met een drankje de lange stalen
trap op naar de dansvloer om te swingen op muziek die eigenlijk meer uit
de tijd van mijn kinderen was.
“Wat kost het mevrouw?”, vroeg ik
bij de bekende tafel met schoteltje.
“Zoveel mogelijk.” Er stonden geen
lolly’s, wel snoepjes, de ruimte was
schoon.

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.
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Stenen trap
Na nog een drankje met koude billen
van het zitten op een stenen trap,
lachen met een nichtje en kletsen
aan een tafeltje, waren we er wel uit.
Het was leuk, maar nog leuker om
naar huis te gaan, we zijn nog steeds
geen stappers. Thuis zouden we nog
even kunnen praten zonder te hoeven
schreeuwen.
Ons vertrek maakte de wachtenden

buiten heel blij: “Nummer 12, wie
heeft nummer 12?”
“Ja, hier”, klonk het uit de menigte.
Ja, het was ouderwets gezellig, maar
wat de avond helemaal af maakte?
Klokslag twaalf uur waren we thuis.
Ik hoorde vader gniffelen daarboven.
Joke Robijn-Bisschops
jokebis@casema.nl

Prinsegracht 12-14, Het Paard van Troje. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Zorgeloos
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zijn.
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

onist Gerard Borremans ontmoet en
met de dames Haasbeek en Naberman,
die Rudolf Janssens met name noemt
in zijn artikel over Alex Blonk, heb
ik wel eens over historisch Den Haag
(m.n. de Boekhorststraat) gesproken.
Ik weet zeker dat de plaatsing van
de voorgestelde vervolgreeks over
Alex Blonk door echte Hagenaars zal
worden verslonden.

Op zoek naar Jerry Swift
In de editie van De Oud-Hagenaar van dinsdag 6 maart 2018 stond een
artikel over de restaurantbrigade van het Kurhaus, medio jaren zestig. Links
op de foto staat Jerry Swift. Al jaren ben ik op zoek naar hem. Jerry zou
oorspronkelijk afkomstig zijn geweest uit de omgeving van Liverpool en
een korte tijd in het Kurhaus hebben gewerkt halverwege de jaren zestig
(rond 1966). Wie heeft er in die periode (1965-1967) contact gehad met Jerry
Swift? Wie heeft er nu nog contact met Jerry Swift? Of wie weet wat hij
ná het Kurhaus is gaan doen? Waar is hij gaan werken en/of wonen? Iedere
kleine aanwijzing en/of alle informatie is van harte welkom!
Marianne Molsbergen
mar.molsbergen@planet.nl
Spelers SHS en Holland Sport
SVV Scheveningen bestaat in 2019
honderd jaar. Ik zoek daarom spelers
uit de periode SHS en Holland Sport
uit de jaren zestig en zeventig. Het
gaat om de volgende spelers: Martin
van Vianen, Sjaak Roggeveen, Pim
van der Maas, Peter Esveld, Woody
Louwerens, Siem Bolleboom, Anton
de Lang, Theo Zuiderwijk, Fred Prosman, Eddy Moreels, Jan Boskamp,
Joop van Maurik, Frans van der
Heide, Bennie de Roode, Jan Franz,
Hans Pothof, Pim van de Meent, Jan
Olsthoorn, Jan Kutterink, Piet de Vries
en Pietje Dekker. Hopende op veel
reacties.
Rob van der Vegt
robvandervegt@casema.nl

Colofon

Bar - bodega Kurhaus
Tot in de jaren zeventig, zat in de
rechtervleugel van het oude Kurhaus,
een restaurant. Mijn grootvader, dhr.
Harmsen was daar de uitbater. Verder
liep er een kelner met de naam Max,
en in de keuken stond - volgens mij
- ene Gijs. Rechts van het restaurant
zat een souvenierswinkeltje en links
een sigarenwinkel, die later bij het restaurant werd getrokken. Dit alles aan
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de kant van het Gevers Deynootplein.
Wie kan mij wat meer vertellen of
heeft nog een foto van dit gedeelte?
Rene Schippers
schippers.rene@gmail.com
Alex Blonk
Na het lezen van het artikel over
de Jan Blankenstraat in uw blad,
enige weken geleden, heb ik direct
contact gezocht met de schrijver,
de heer Jan Wichers. Vooral omdat
ik twee genoemde bewoners van
genoemde straat goed gekend heb,
t.w. de heer Gerard Borremans en de
heer Alex Blonk. Daarbij kwam ook
de to io r fie n le lonk ter
sprake. Ik ondersteun van harte het
plan van de heer Rudolf Janssens, een
vervolgreeks over Alex Blonk in De
Oud-Hagenaar te gaan plaatsen. Sinds
kort e ik de e to io r fie ook
in bezit. De begin dit jaar overleden
Charles Borremans (81 jaar) was reeds
meer dan 65 jaar mijn vriend en zoon
van Gerard Borremans. Charles’s
weduwe heeft me na zijn overlijden
dit mij gegeven.
Alex Blonk heb ik dikwijls op verschillende feestdagen bij de accorde-

P.S. Ik vind dat vooral uit historisch
oogpunt de heren ‘Kooten De Bie’,
Paul van Vliet, Harry Jekkers, Koos
Meinderts en Sjaak Bral, hier niet aan
kunnen tippen!
Kees de Ridder
cjderidder@hotmail.com
Een oud Haags café
Op de hoek van de Van der Vennestraat en de Brueghelstraat was
gevestigd het café van oud-bokser
Bas Hijzelendoorn. Hij werd ome Bas
genoemd en zijn vrouw tante Sien.
Hij had een beperkte vergunning, dus
je kon er fris drinken of een (Heineken) biertje. Zijn klantenkring was in
hoofdzaak de jongeren uit die buurt in
de leeftijd van zo’n 15 tot 20 jaar. En
die jongens (waaronder ook ik uit de
Stortenbekerstraat en mijn even oude
vriend Jan uit de Trooststraat) waren
daar heel vaak in de avonduren te
vinden (periode 1950-1955). Bij goed
weer stonden we altijd met een man
of acht buiten de zaak op de hoek; we
dronken een e je ier en we klet ten
wat af (sport, meisjes, gebeurtenissen in en buiten de buurt, etc.). Soms
verkasten we naar de overkant naar
het portiek van ijssalon V.d. Wal, doch
meestal keerden we snel terug naar
onze vaste stek naast het café van ome
Bas. En als je trek kreeg in iets hartigs
(en jonge mannen hebben dat toch
altijd?) dan zorgde tante Sien voor een
gehaktballetje. Narigheid of ‘gedoe’
(dronkenschap); nooit! Ook buiten
de zaak was ome Bas gezaghebbend.
Fijne herinneringen.

Den Haag. Mijn vaders familie kwam
uit Roermond: het waren verzetslieden
aangesloten bij de Limburgse Organisatie voor onderduikers, vluchtelingen
en piloten. Deze organisatie heeft zich
in de loop van de oorlog aangesloten
bij de LO. Mijn grootvader heeft de
oorlog niet overleefd, hij overleed volgens zeggen op 6 januari 1945 in KZ
Sachsenhausen te Oranienburg. Mijn
moeders familie kwam uit Belgisch
im r o w o fi ier in et elgisch leger en zij en haar broers waren
lid van het Belgisch Geheim Leger;
naderhand is mijn vader hiervan ook
lid geworden.
U zult denken, wat heeft dit met Den
Haag te doen? Mijn vader was begin
1940 gelegerd in Den Haag. Tijdens
mijn gesprekken met hem in de laatste
jaren van zijn leven vertelde hij veel
over de oorlog. Maar om de woorden
van de directeur van het SPB tijdens
zijn lezing bij de herdenking op de
Dam dit jaar aan te halen: ik heb niet
doorgevraagd! Hoe dan ook, hij was in
Den Haag ten tijde van de luchtlandingen. Hij is bij die gevechten niet
betrokken geweest. Hij zei wel dat
hij gelegerd was in de buurt van het
ider rk ij w ondero fi ier
Hij zou na de capitulatie tegen zijn
mannen hebben gezegd het uniform te
erwi elen oor et r erklo fie en
naar huis te gaan om op die manier het

Jan van Alphen
jvanalphensr@casema.nl
Onderzoek familie WO II
Ik ben bezig met een onderzoek naar
de oorlogshistorie van mijn familie.
Mijn familie heeft op zich niets met

krijgsgevangenschap te ontlopen.
Mijn vraag is: heeft u bronnen waar
ik info kan navragen (behoudens
Defensie en wellicht het Nationaal
Archief) waar ik het een en ander
k n erifi ren ent de le er l t
uit de omgeving van het Zuiderpark?
Zouden lezers van De Oud-Hagenaar
wellicht nog over foto’s beschikken
over de legerplaats bij het Zuiderpark
uit die tijd waarop wellicht (het zou
wel heel toevallig zijn) mijn vader is
afgebeeld?
Pieter Janssens
pieter-posaune@hetnet.nl
H.F. Datema
Tijdens mijn zoektocht in mijn
familiegeschiedenis stuitte ik op de
naam Hermannus Fokko Datema
(1896-1944). Tot een paar weken
geleden was deze man alleen maar een
oudoom. Nu ben ik er achter gekomen
dat hij ook een succesvol veldrijder
was. Hij won op 11 maart 1923 de
Scheveningse veldrit georganiseerd
door wielervereniging Excelsior. Ik
ben benieuwd of er mensen zijn die
mij meer kunnen vertellen over H.F.
Datema en wielervereniging Exelsior.
En heeft er wellicht iemand foto’s?
Petra van der Haas
roundtripplanetearth@hotmail.com

De Sosjale Joenit
Op de voorkant van De Oud-Hagenaar van 24 juli staat een uiterst interessant
artikel over Pater Piet en de Sosjale Joenit, geschreven door Rob Lubbersen.
Hierin wordt de SWEM genoemd en hij maakt duidelijk waar deze letters
voor staan, maar dat klopt niet helemaal. De W staat niet voor werkverfin m r oor werk roe o l ook it et ij e oe de rie oo d
blijkt. De Stichting Werkgroep Eksperimentele Maatschappij. Ik ben vanaf
het begin in 1970 zo’n drie jaar voorzitter van deze stichting geweest en ik
beschouw het opzetten van dit uitzendbureau voor langharig werkschuw tuig,
want dat was het, als het meest interessante dat ik ooit gedaan heb. Aanvankelijk gingen we ervan uit dat het slechts enkele jaren zou bestaan, maar pas
in
kw m er definitie een einde n et lo o d t o et rie oo d t t
is een ontwerp van Ton Venselaar, een bekende Hagenaar uit die tijd.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Een spijker van de Birma-spoorlijn
Het is bijna weer 15 augustus. In 2018 is het 73 jaar geleden dat de capitulatie van Japan was
getekend. Elk jaar wordt op deze dag de capitulatie herdacht bij het Indië-monument in het Westbroekpark in Den Haag. Hier komen al jaren lang militairen van het K.N.I.L. (Koninklijk Nederland
Indisch Leger), maar ook mannen en vrouwen welke in diverse kampen gevangen hebben gezeten,
destijds als kind vaak met hen moeder, maar ook familieleden, kleinkinderen en achterkleinkinderen komen naar de herdenkingsplaats.
Vele zijn al op zeer hoge leeftijd en
ook slecht ter been. Jarenlang heb ik
als reservist bij het Korps Nationale
Reserve dienst gedaan als reservemilitair om hand en spandiensten te
verrichten, zoals de slecht ter been
zijnde te ondersteunen door hen naar
hun zitplaatsen te escorteren.

door ongedierte, slechte voeding en
geen medische verzorging. Het was
bar en boos. Ik kon er met niemand
over praten. Ik was daar luitenant,
maar moest net zo hard werken. Het
was zwaar werk. De mensen werden
ziek, maar het werk moest doorgaan
ziek of niet...

In 1995 was het vijftig jaar na de bevrijding, toen kwam Koningin Beatrix.
Het was die dag bijzonder warm, kan
ik mij herinneren. Er was een grote
tent neergezet voor de hoge genodigden. De koningin verkoos ervoor om
buiten de tent te gaan doorbrengen.
Het was er niet uit te houden, liet ze in
gebaren weten.

Ik was op visite bij luitenant Van
Noiram, voormalig militair van het
K.N.I.L. Hij was nooit meer terug
geweest in Thailand naar de plek-

Toen we aankwamen in Thailand
werden we ingedeeld in groepen. We
moest kilometers lopen door het oerwoud in de brandende zon, geplaagd

Ik kwam bij het zoeken een bericht
tegen op internet. “Ik zoek gegevens over mijn vader: luitenant Van
Noiram. Hij werkte aan de Birmaspoorlijn. Wie heeft hem gekend?”
Het zweet brak mij uit. Ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam. De
naam... Wel een bijzondere naam...
Het kon niet missen: ik was bij haar
vader op visite geweest. Ik had zelfs
zijn uniform...

Schilderij
Ook in dit jaar had ik een afspraak met
een bejaarde man in Rijswijk. In zijn
gang hing een groot schilderij. Belangstellend vroeg hij: “Herkent u dit...?”
Ik antwoordde: “Ja, ik ken dit, dat zijn
de rijstvelden op Java.” Ik vertelde
dat ik vorige week was teruggekomen
uit Thailand. Daar heb ik een rondreis
gemaakt en zelfs nog een rit met de
trein op de beruchte Birma-spoorlijn
had gemaakt vanaf Kanchanaburi.
De man verstarde duidelijk. Hij vroeg
mij alles erover te vertellen. Toen
vertelde hij mij dat hij als krijgsgevangene had gewerkt aan de Birma-spoorlijn. Wij waren als K.N.I.L.-militairen
gevangengenomen op 23 oktober 1942
op Java en op transport gesteld en naar
de Moulmain-gevangenis overgebracht. Daarvandaan werden we ingedeeld. We moesten met een Japanse
vrachtboot de SS. Nichimei Moru met
1.000 man in het ruim, waar we hutje
mutje zaten. Het was een ware ramp.
Er waren ook 1.562 Japanse soldaten
aan boord. Op 15 januari 1943 werden
we op volle zee aangevallen door
Amerikaanse bommenwerpers. Een
voltreffer raakte het achterste gedeelte.
We werden massaal in zee geworpen,
waar we uren ronddobberen voor we
werden opgepikt.

want daar was geen tijd voor. Ik
was op internet een en ander aan het
uitzoeken wat ik kon verwachten in
dat museum. Er is nu ook een museum
aan de begraafplaats in Kanchanaburi,
welke geheel aan de Birma-spoorlijn
is gelinkt.

De andere dag heb ik uitgezocht waar
ze woonde. Het was vlakbij Den
Haag, Ik trok de stoute schoenen aan
om haar te bellen. Heel voorzichtig
deelde ik haar mede dat ik haar vader
gekend had en zelfs op visite was
geweest. Maar dat was in 1995, dus
20 jaar geleden. Ik moest onmiddellijk
langs komen.

ken waar hij gewerkt had. Maar
ook ik werd ernstig ziek, vertelde
hij, ik mocht van de Japanners wat
lichter werk doen. Ik mocht met een
kruiwagen de doden langs de spoorlijn
ophalen en begraven. Dat is mijn
redding geweest. Daarom heb ik het
kunnen overleven.
Na dit enerverende gesprek, werd ik
uitgelaten. Hij deed in de gang een
kast open, daarin hing een uniform.
Daar was hij trots op, vertelde hij. Het
was het uniform van een luitenant-kolonel uit het K.N.I.L. Hij is uit dienst
ontslagen in 1951. Ik zei gekscherend:
“Zuinig zijn op uw uniform, anders
moet u mij bellen...”
Twee weken later belde hij mij dat ik
het uniform kon ophalen. Dat heb ik
onmiddellijk gedaan en hij is in mijn
verzameling. Ik heb het uniform nog
op een pop gezet en er een foto van
gemaakt en opgestuurd. In 2001 is hij
overleden.
Jaren later, in 2015, ging ik wederom
naar Thailand. Ik wilde weer naar
de Birma-spoorlijn; nu om ook het
museum aan de spoorlijn te bezoeken.
In 1995 had ik wel de begraafplaats
bezocht, maar niet het museum,

Het was een emotioneel gesprek.
Ze wilde direct met mij mee gaan
naar Thailand, maar haar vader had
het overleefd, dus daar was niets te
zoeken. Ze vertelde dat ze met haar
broertje en moeder op Java in een
kamp was ondergebracht. Ik beloofde
haar dat als ik in Thailand was, dat ik
zou zoeken naar gegevens over haar
vader - wat ik ook gedaan heb. In het
museum bij de begraafplaats heb ik
een gesprek gehad met de directeur.
Hij vond inderdaad zijn naam, maar
hij had gewerkt aan de Birma-kant
van de spoorlijn. Dit gedeelte is nog
steeds niet toegankelijk om onderzoek
te doen.
Ik heb contact opgenomen met Nationaal Archief in Den Haag of ik een
kopie kon krijgen van de interneringskaart van deze luitenant. Ik had de
situatie uitgelegd, ik wilde de dochter
verrassen met deze kaart van haar
vader. Deze waren nog niet vrijgegeven, maar bij hoge uitzondering kreeg
ik het. Bij het zoeken vond ik ook de
interneringskaart van Wim Kan uit het
Jappenkamp. Ook hiervan heb ik een
kopie laten maken. Beide kaarten heb
ik meegenomen naar Thailand, samen
met een boek, getiteld De dagboeken
van Wim Kan 1942 -1945.
Er waren 18.000 Nederlandse
Prisoners of War (POW). Het totaal

is verwoestend: 16.000 geallieerde
militairen verloren hun leven tijdens
de aanbouw van de spoorlijn, evenals
200.000 inwoners uit India en China.
Het Spoor des Doods was in Thailand
263 km lang; in Birma 162 km. Er
waren in totaal 2.830 Nederlanders
omgekomen. Er liggen er 1.896
begraven in Kanchanaburi, 313 in
Chongkai en 621 in Thanbyuzayt. De
aanleg van de spoorlijn duurde van
16 september 1942 tot 25 december
1943. In 16 maanden was hij voltooid.
175.000 mensen lieten het leven. 415
km spoor, dwars door het oerwoud.
Het museum aan de spoorlijn
We gingen met een taxibus van Bangkok naar Kanchanaburi, alwaar ons
hotel stond. Toen we daar aan kwamen, hebben we een tuktuk genomen
om naar het museum te gaan. In de hal
staat een Japanse trein, welke dienst
heeft gedaan op de spoorlijn. Ik had
de interneringskaarten van Wim Kan
en van luitenant Van Noiram en het
dagboek bij me.Het was indrukwekkend hoe de gevangenen en met welke
gereedschappen ze de bergen moesten
weghakken. Het moest dag en nacht
doorgaan, zelfs bij olielampen. Vand r ook de n m ellfire
de
pas van het vuur van de hel.
In het museum zag ik weinig personeel. Twee meisjes waren aan het stof
afnemen met een plumeau en spraken
geen woord buiten de deur. Hoe
kon ik mijn interneringskaarten hier
achterlaten? Ik zag bij de uitgang een
man een limonadeautomaat vullen. Ik
sprak hem aan en hij wilde mij helpen.
Hij sprak Engels en bracht ons bij de

directeur van het museum. Deze nam
de objecten dankbaar in ontvangst.
Mijn schoonzoon Björn ging even
kijken of de tuktuk al aanwezig was
om ons terug te brengen, omdat we
hadden afgesproken om 16.00 uur. Het
was inmiddels al 16.30 uur. Ik zag de
kans schoon om de directeur een vraag
te stellen: “Heeft u voor mij een spijker uit de rails van de spoorlijn?” Hij
moest even nadenken, nam mij mee
naar de hal van het museum en haalde
tot mijn verbazing een spijker uit de
rails onder de Jappen-trein. Ik was
stomverbaasd. Mijn schoonzoon Björn
kon het bij terugkomst niet geloven.
Voor mij een bijzonder object. Ik had
iets tastbaar voor de dochter van de
luitenant. De directeur pakte de spijker
in een stuk Thaise krant en overhandigde deze mij. Ik ging vol ongeloof
terug in de tuktuk naar het hotel. Maar
de spijker moest mee naar huis. Dat
liep bijna mis op Bangkok Airport:
de spijker kwam uit de rugtas! De
douane vroeg wat het was. Ik hield
mij van de domme. “Gevonden”, zei
ik. De douanier vroeg waar ik naartoe
ging. Amsterdam, was mijn antwoord.
“Doorlopen”, zo klonk het. En en de
spijker kon mee!
Terug in Amsterdam, heb ik weer contact opgenomen met de dochter van
de luitenant. Ik kon haar dolgelukkig
maken met een kopie van de Japanse
interneringskaart van haar vader.
Lees verder op www.deoudhagenaar.nl.
Kees van der Zwan
kees.vd.zwan@hotmail.com
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

WOONSPECIAL
OPLAGE 75.000 EXEMPLAREN!

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
Kerstreis / Vulkaaneifel € 443,443,- p.p.

Riviercruises

1/8 pagina € 300,00 + gratis 1/8
pagina redactie t.w.v. € 300,00

• 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

40% Korting
7 dg. Kerstcruise Robert Burns *****
40% KORTING nu al va. € 798,798,- p.p.

1/4 pagina € 575,00 + gratis 1/4
pagina redactie t.w.v. € 575,00

055 - 5059500

Vakantie Voordeel Tips
chans
All Inclusive Hotel de Elderders
RTING
Aardenburg / Zeeland 50% KO
oiste
Riviercruises over Europa’s mo
g
rtin
ko
0,0,
rivieren tot wel € 90

rg
All Inclusive Hotel Altastenbe
ING
RT
KO
Sauerland / Duitsland 30%
Nederland
5 dg. All Inclusive Autoreis
9,- p.p.
,- € 229,zomervoordeel van € 259,-

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

1/2 pagina € 1.100,00 + gratis 1/3
pagina redactie t.w.v. € 850,00

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

1/1 pagina € 2.100,00 + gratis 1/3
pagina redactie t.w.v. € 850,00
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en
opmaakkosten. Informeer naar de speciale
doorplaatstarieven.

Heeft u onze Facebook
al bezocht, geliket
en gedeeld?

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

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

BTR REIZEN
All Inclusive Busreizen

GRATIS REDACTIE BIJ
AFNAME VANAF 1/8
ADVERTENTIEPAGINA:

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!

www.BTRreizen.nl

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Op 16 oktober verschijnt onze
Woonspecial. In deze special
besteden we aandacht aan
alle facetten van wonen.

Een team van
prothesespecialisten

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

Voor al uw verdere vragen en
wensen kunt u contact opnemen met
Daphne of Jolanda: 070 - 360 76 76
of via deoudhagenaar@bruckel.nl.

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.
Ook via
Twitter: @DeOudHagenaar

Ook via
instagram.com/deoudhagenaar

Magistrale magie gegar
gegarandeerd

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

VERHUIZ
Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

AD.225.JUN18

www.seniorenhulp.com

‘Wij zijn er voor u.’

Za. 25 augustus | 20:00 | Zuiderparktheater
Het Residentie Orkest bewijst meer dan ooit dat symfonische muziek
ook in de 21ste eeuw van onschatbare betekenis is en een groot
publiek kan betoveren. In augustus keert het orkest terug in het
Zuiderparktheater, met een romantische concertavond in de zwoele
buitenlucht. De vaste dirigent van het Residentie Orkest, Nicholas
Collon, trapt het muzikale seizoen af met twee wereldberoemde
werken. De overweldigende Schilderijententoonstelling van Moesorgski
bestaat oorspronkelijk uit 16 stukken voor piano en is vermoedelijk
het meest bewerkte pianowerk aller tijden. Het Vioolconcert in D
majeur van de Russische componist Tsjaikovski behoort
tot de moeilijkste voor viool geschreven werken.
Magistrale magie gegarandeerd.

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Residentie Orkest
Symphony in the Park

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.

Uitvaartverzorgers Eise Molenaar,
Sjalestia van Aggelen,
Mieke van Bergenhenegouwen
en Tanja Schouten

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,
ook als u niet of elders verzekerd bent.
Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
T 070 325 7955

Tickets & info: www.zuiderparktheater.nl
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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.

Schoolmeester ‘Hoefkade’ stichtte
klasje voor kansarme jongens
Deugdelijk onderwijs en een voorbeeldige opvoeding zijn de twee pijlers, waarop de jeugd zich
moet vormen wil het kind een geslaagde toekomst tegemoet gaan. Deze stelling had van meester
Boddingius (1893-1982) kunnen zijn, die vanaf de jaren twintig van de 20e eeuw keihard knokte
voor arbeidersjongens op een school aan de Hoefkade. Het was een prikkelende uitdaging voor
hem om talenten bij een kind tevoorschijn te halen en verder te ontwikkelen.
De lagere school aan de Hoefkade
99 heeft inmiddels plaatsgemaakt
voor woningbouw, zo laat An Portier
Boddingius (1937), dochter van bovengenoemde schoolmeester weten.
ewoner n et idi e t e o w
zullen vermoedelijk niet weten dat
vele duizenden jongens en meisjes op
deze plek lezen en schrijven hebben
geleerd. En dat ze spijbelden onder
goedkeurend oog van hun ouders, die
veel monden te voeden hadden. Een
vader, die in die buurt meestal een
ongeschoolde arbeider was en een
ijverige moeder die alle moeite deed
om met het verkregen huishoudgeld
rond te komen.
Het was een tijd, dat uit alle macht
moest worden geprobeerd om te
overleven. Vechten voor het dagelijkse brood! Hoe moeilijk was het

niet om op een sociaal hoger niveau
te komen. Immers: als je eenmaal
voor een dubbeltje geboren bent,
word je nooit een kwartje!
Jan Ligthart
Wanneer in 1883 de school aan de
Hoefkade 99 wordt geopend, komen
zestig leerlingen uit de school aan
de Tullinghstraat (de school van onderwijsvernieuwer Jan Ligthart) hem
bevolken. Allemaal straatarme kinderen wier ouders niet eens schoolgeld
konden betalen.
Daar kreeg begin jaren twintig op
jonge leeftijd de in Zeeland geboren
Jan Anton Boddingius als enthousiaste onderwijzer zijn aanstelling. Eerder had hij enige ervaring opgedaan
in Krimpen aan de Lek, doch hij zou
meer voldoening krijgen bij zijn werk

in de grote stad en in het bijzonder in
de arme Schilderswijk.
Jan Jordaans
Ongetwijfeld heeft Boddingius
geleerd over het schoolonderricht
van Jan Lighthart, die ook zo begaan
was met sociaalarme kinderen. Het
vormde een ware uitdaging voor de
onderwijzers om deze kinderen een
zo’n goed mogelijke toekomst te geven door een zo’n optimaal mogelijk
onderwijs. Boddingius had daartoe
een speciaal klasje in het leven geroepen, waar talentvolle, doch straatarme kinderen gratis extra onderwijs
konden krijgen. Dat was allemaal
niet gemakkelijk, want de ouders
werkten niet altijd mee. Het vergde
heel wat tact en overredingskracht
om de ouders te overtuigen. Eén zo’n
jongen uit een straatarm gezin was

Onderwijzer Boddingius

Jan Jordaans, die later directeur zou
worden van enkele Limburgse mijnen, de voorloper van DSM. Hij bleef
zijn onderwijzer eeuwig dankbaar
en kwam hem tot zijn dood geregeld
opzoeken.
Meester Boddingius had ook oog
voor ‘onhandelbare’ kinderen,
misschien zouden we ze thans
ADHD’ers noemen. Eén zo’n jochie
was Wimpie Lut, die begaafd was en
tussen oudere leerlingen inzat. Het
was een brutaal ventje, maar o zo
dankbaar jegens meester Boddingius,
die hem begreep en hem wel eens
een verdiende aai over zijn bol gaf.
Het stimulerende gebaar dat de knul

thuis zo miste! De schoolkinderen
waren de meester allemaal even
dierbaar. Hij kneedde hun geesten en
haalde alle mogelijkheden eruit die
erin zaten. De onderwijzer keek op
zijn oude dag tevreden terug op zijn
bereikte resultaten. Vol enthousiasme
had hij zijn ideeën in praktijk kunnen brengen. In 1958 ging hij met
pensioen.
Er zullen vast nog (oud-)Hagenaars
zijn, die bij hem in de klas hebben
gezeten!
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Herinneringen aan oude Haagse cafés
Ook deze keer heb ik weer met veel genoegen De Oud-Hagenaar
bekeken en gelezen. Ik wil heel graag voldoen aan je oproep
inzake oude Haagse cafés.
Ik wil me eerst even voorstellen; ik
ben begin mei 1942 geboren in het
Bezuidenhout bij de zusters van de
St. Annastichting In de Mariastraat.
Helaas is ook die straat door de Engelsen (foutief) gebombardeerd, zodat
ik geen foto’s heb ook is er kennelijk
niets terug te vinden van het archief;
welnu ik ben daar echt geboren.
Liefdevol ben ik door mijn oma (ik
moest wel opoe zeggen!) en opa in

huis genomen tijdens de oorlog en
ook nog tot 1948. Een oud huis - uit
1860 - in de Jacob Catsstraat (gedeelte
tussen de Van Ostadewoningen/Waterloostraat en de Hooftskade. Naast ons
de groenteboer, daarnaast Groenheide
de kruidenier en dan de sigarenwinkel; daarnaast de poort naar de Van
Ostadewoningen uitmondend in de
Doedeinstraat/van Ostadestraat.
Ik had een eigen vertrekje in de

Herderstraat, gezien van de Boekhorststraat naar de Paviljoensgracht. Foto: Dienst voor de
Stadsontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

alkoof, zo heette dat destijds; de
muizen speelden daar elke dag, achter
de betengel van het behang en over
de vloer.
Opa had een baantje als ‘opperman’
totdat hij eind jaren veertig met een
hartinfarct tijdens een bouw in een
slopje aan het Groenewegje van de
ladder viel; hij heeft toch nog zijn 82
jaren gevierd.
Café van Toon Plateel
Welnu over het café. Het was in mijn
herinnering het café van Toon Plateel,
zo zeiden mijn grootouders altijd. En
soms was er een ‘centje’ over - dat
begreep ik pas later - dat wij inclusief
mijn persoontje een heerlijke zaterdagavond doorbrachten in dat café op
de hoek van de Boekhorststraat en de
Herderstraat.
Het was een soort Pijpela; een smal
cafe waar je op de hoek binnenkwam
moest je door een voor mijn idee door
een afsluitend dik gordijn aan een
koperen roede. Direct rechts aan een
tafeltje zat altijd een man in Volendams kostuum met zijn pet op dat
tafeltje, waarin de aanwezigen af en
toe een twee en een halve cent of iets
meer gooiden, waarna de man heer-

Boekhorststraat 107-35, gezien richting Hamerstraat, in het midden de Herderinnestraat. Foto:
Dienst voor de Stadsontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

lijke accordeonmuziek liet klinken.
Ik herdenk dit nog steeds. Ondanks
mijn zeer jeugdige leeftijd moet dit
e e ren met een klein e je ol
- enorme indruk hebben gemaakt. Ik
zie het voor me. Het was van onder
tot boven een letterlijk zeer bruin
cafe, met links de bar bijna tot over de
lengte van het café met daarboven ‘geschilderd’ in ronde vormen bepaalde
personen en/of voorstellingen.
Grote ‘eierhouder’
Links aan de bar stond in glas een hele
grote ‘eierhouder’, in mijn gedachten
zeker 70 cm hoog, gevulde met reeds
geschilde eieren. Ik was er verzot op

en en kreeg er veel. In die echte liefde
voor het eieren eten heb ik nog steeds,
zonder er bij stil te staan. Het moet
ongetwijfeld komen uit die lang vervlogen tijd voor mij en m’n grootouders geweldige superuitje; zij het niet
elke zaterdag hoor.
Wat een zalige herinnering deze zeer
lang vervlogen tijd (ik ben inmiddels
76 jaar) - kon ik het nog maar eens,
al was het in een droom - meemaken.
Aan mijn grootouders heb ik zeer
warme en liefdevolle herinneringen.
Dirk Schuurhof
dj.schuurhof@kpnplanet.nl
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Tijden
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Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen die over Den Haag gaan. Het
gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen.
Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik maken van deze digitale 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
De Hondenkop: Een roman met twee gezichten
Cornelis M. Netten
Een ongewenst kind van een prostituee, opgevoed door een dubieuze peetmoeder,
wordt in een vijandige omgeving geen prettig mens. De vlucht naar een Fries
dorp verandert zijn leven in positieve zin. Toch wordt hij achterhaald door zijn
erleden
t i door de oo n dit fi tie e er l err en

€ 14,50
Beschouwing&Beleving
Filosofische wandelingen door Den Haag
et oekje e t ij filo ofi e w ndelin en door en
ino in en
n ino n r olt ire en
e rei door de erli tin ondje
o ij er rondle er n de demo r tie rk or liet
e enin en

€ 15,95
Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor
n el er en ijn re e tie
tle t o m rk nte momenten in en rond de
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbalclub ADO, het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

€ 15,95

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

€ 34,95

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
e t etiek n e tijl en de k i e k teen r ite t r n de
ie we
e ool

€ 29,95

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
d t er re elm ti t kje moe ten er ijnen met m r n onderwer en
Haag. Daarvoor werd redacteur Van der Eijk aangewezen. De knipsels zijn nu
digitaal tot leven gewekt.

€ 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).

Heeft u Personeel tekort en Medewerkers nodig
Probeer eens een 50 plusser!!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud Hagenaar. Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke 14 dagen ons blad
(totale oplage is 75.000 ) en velen hebben de geraniums wel gezien en willen weer wat doen.
Nodig ze eens uit en kijk wat ze voor uw instelling bedrijf of stichting kunnen doen.

PLAATS een personeelsadvertentie in De Oud Hagenaar
Heeft u vrijwilligers nodig ook dan is de Oud Hagenaar een prima krant om uw wens en behoefte onder de aandacht te
brengen. Op 21 augustus wil de Oud Hagenaar beginnen met een aparte advertentiepagina; Personeel gevraagd. Daarin
kunt u uw vacatures voor zowel betaald personeel als vrijwillige medewerkers opgeven.
Geïnteresseerd ? Bel dan met ons advertentiebureau Brückel Reclame BV vraag
naar Jolanda of Daphne 070 360 76 76
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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

Pulchri toont bijzondere uitwisseling China en Nederland
Vorig jaar trokken kunstenaars van Pulchri Studio,
onder leiding van Ed van der Kooy kunstenaar lid
van Pulchri Studio, voor een uitwisseling naar China.
Aldaar hebben ze een zeer succesvolle tentoonstelling georganiseerd samen met een groep Chinese
kunstenaars in het Shanghai Urban Planning Exhibition Center. Tijdens deze zomer is Pulchri de locatie
waar de culturele uitwisseling wordt voortgezet met
een nieuwe expositie.
De titel van de tentoonstelling is The Netherlands
Blue & White Porcelain Era no.2 en verwijst naar de vroegere connectie tussen Nederland en China
gedurende de rijke zeventiende -eeuwse handelsperiode in onder andere porselein goederen.
Er zijn onder andere prachtige olieverfschilderijen, inkttekeningen op rijstpapier en bronzen beelden te
zien in de tentoonstelling.
De tentoonstelling werd speciaal geopend door Yang Xiaolong, directeur van de Afdeling Culturele
Zaken van de Ambassade van de Volksrepubliek China in Nederland en Marieta Reijerkerk, Voorzitter
van de Tentoonstellingscommissie.
De tentoonstelling vindt plaats in de Weissenbruch- en Hardenbergzaal van Pulchri Studio gedurende
28 juli t/m 19 augustus 2018.

Deelnemende kunstenaars uit China:
Qian Gang, Din She, Chen Qiaoqiao, Tu Ningning, Yang Jianpin, Wang Jieyin en Wang Zhigang.

Deelnemende kunstenaars Pulchri:
Ed van der Kooy, Marieta Reijerkerk, Piet Warffemius, Anton Vrede en Zhou Le Sheng.
Pulchri Studio is gevestigd aan het Lange Voorhout met zijn prachtige schelpenpad! De entree is gratis
en de kunst is te koop! Pulchri Studio is een kunstenaarsvereniging en galerie die inmiddels 171 jaar
bestaat maar zich nog piepjong voelt.
Elke maand zijn er wisselende tentoonstellingen van onder andere Pulchri kunstenaars die hedendaagse
kunst exposeren in de zalen van dit prachtige pand.
Pulchri heeft een sociëteit die gedurende de dag (van 11 tot 17 uur) ook toegankelijk is voor niet-leden
en waar na sluitingstijd de leden graag vertoeven.
Bijschriften afbeeldingen:The Netherlands Blue & White Porcelain Era no.2 (01) Met kunstwerken van:
Qian Gang, Yang Jianping, Chen QiaoqiaoThe Netherlands Blue & White Porcelain Era no.2 (02) Met
kunstwerken van: Chen Qiaoqiao, Anton VredeThe Netherlands Blue & White Porcelain Era no.2 (03)
Met kunstwerken van: Zhou Le Sheng, Marieta Reijerkerk, Ed van der KooyThe Netherlands Blue &
White Porcelain Era no.2 (04) Kunstenaar Ed van der Kooy in gesprek voor zijn schilderijen.

Nieuw: basiscursus tekenen in bibliotheek Scheveningen
Altijd al willen leren tekenen? Geef u dan snel op voor deze gloednieuwe cursus in ‘Bibliotheek Atelier Scheveningen’! Onder leiding van twee professionele docenten leert u in vijf lessen de basisbeginselen van de tekenkunst. De cursus is geschikt voor beginners. Ervaring is niet van belang, wel
enthousiasme! Elke les wordt ingeleid met voorbeelden en komen er diverse technieken aan bod.
We werken met potlood, conté en houtskool op papier. De basiscursus wordt gegeven op vijf dinsdagochtenden van 10.00-12.00 uur, van 28 augustus t/m 25 september. Als lid van de bibliotheek
betaalt u maar €35,00 voor de cursus! (Niet leden €60,00, Ooievaarspas €22,50, alle prijzen zijn
inclusief materiaal). Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers, dus wees er snel bij! Inschrijven
en betalen kan bij de klantenservice in bibliotheek Scheveningen aan de Scheveningseweg 333. De
inschrijving is pas definitief indien de betaling is voldaan. Gaat u toch liever digitaal? Dat kan: ook
de lessen over computers, tablets en nieuwe media gaan weer van start in september. De planning
is al bekend! Vraag ernaar in de bibliotheek of mail naar scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl

Bolena Chocolate Café wil historisch pand in oude glorie herstellen
Hernán Schvartzman en Lucía Goldfarb zijn via crowdfunding op zoek naar middelen om hun Bolena Chocolate Café,
sinds dit jaar gevestigd aan de Boekhorststraat 191, weer de
uitstraling van het Haags Chocoladehuis uit de jaren dertig te
geven. Op de zonovergoten hoek van de Boekhorststraat 191
en de Zuidwal, in het MakersKwartier, heeft Bolena Chocolate
Café zich gevestigd als ontmoetingsplek voor mensen in en
uit de buurt.
Er is echter een probleem: de temperatuur in de zomer loopt
behoorlijk op, tot ver over de 35 graden. In de winkel wordt
het dan te warm om de chocoladeproducten uit te stallen.
Wat konden ze hieraan doen? Eigenaren Lucía Goldfarb
en Hernán Schvartzman zochten in het Haags Archief naar
foto’s van het historische pand en zagen tot hun verbazing
en verrukking dat er in de jaren ‘30 ook een chocolaterie gevestigd was, het Haags Chocoladehuis.
Aan de gevel mooie markiezering om het binnen koel te houden. Een goede oplossing, maar wel
kostbaar.
Via crowdfunding probeert Bolena nu de historische pui met zonwering in oude glorie te herstellen. Mensen die doneren, maken kans op prijzen, variërend van een gratis kopje koffie een jaar
lang, tot een Baristacursus voor vier personen. “We hebben tot nu toe 92% bereikt en we hebben
nog een paar dagen de tijd om de actie onder de aandacht te brengen en het streefbedrag te halen.
Elke gift is welkom, in de winkel kan ook gedoneerd worden.” Voor donaties en informatie zie
www.voorjebuurt.nl/bolena

Haagse musea bieden topexposities geïnspireerd op de zee
De emancipatie van de politiek
Deze zomer is het 100 jaar geleden dat Suze Groeneweg als eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen. Daarom staat de zomer bij ProDemos in het teken
van sterke vrouwen in de politiek. Kom naar de gratis
tentoonstelling ‘Suze Groeneweg: de eerste vrouw in
de Tweede Kamer’. Affiches, filmfragmenten, cartoons
en persoonlijke accessoires tonen het leven en werk
van deze bijzondere politica. Van Kaat Mossel tot Jeltje
van Nieuwenhoven. De rondleiding ‘politieke powervrouwen’ vertelt over de rol van deze sterke vrouwen
in de politieke geschiedenis van Nederland. Mocht
Groeneweg zelf eigenlijk haar stem uitbrengen? Ontdek
het in de tour ‘100 jaar kiesrecht’, met een bezoek aan
het Binnenhof en een interactieve workshop over de
evolutie van het kiesrecht.
www.prodemos.nl/agenda

Residentie Orkest: Symphony in the Park
Zaterdag 25 augustus | 20:00 | Zuiderparktheater
Het Residentie Orkest bewijst meer dan ooit dat symfonische muziek ook in de 21ste eeuw van
onschatbare betekenis is en een groot publiek kan betoveren. In augustus keert het orkest terug in het
Zuiderparktheater, met een romantische concertavond in de zwoele buitenlucht. De vaste dirigent van
het Residentie Orkest, Nicholas Collon, trapt het muzikale seizoen af met twee wereldberoemde werken.
De overweldigende Schilderijententoonstelling van Moesorgski bestaat oorspronkelijk uit 16 stukken
voor piano en is vermoedelijk het meest bewerkte pianowerk aller tijden. Alleen de vermelding in het
Guinness Book of Records ontbreekt nog. Ook het Vioolconcert in D majeur van de Russische componist Tsjaikovski verdient een plaatsje: het behoort
tot de moeilijkste voor viool geschreven werken. De
Amerikaanse violist Stefan Jackiw (zoon van een
Koreaanse moeder en Oekraïense vader) speelt het
lyrische Vioolconcert als een klassieke rockster. Magistrale magie gegarandeerd. Ga voor meer informatie
en tickets naar: www.zuiderparktheater.nl
Prijzen
Voorverkoop: € 11,00 | Aan de poort: € 12,00 | Ooievaarspas: € 6,00

Twaalf Haagse musea organiseren dit jaar ter gelegenheid van het themajaar Feest aan Zee,
waarmee Den Haag tweehonderd jaar badplaats viert, exposities waarin de zee als inspiratiebron
centraal staat. Onder de noemer Cultuur aan Zee worden bezoekers van de stad getrakteerd op
topexposities met werken van (inter)nationaal gevestigde kunstenaars zoals Ossip Zadkine, Jan
Toorop, Thierry De Corbier, Piet Mondriaan, Ferdinand Bol, Nan Goldin en Jan Dibbets.
Cultuur aan Zee verenigt maar liefst twaalf grotere en kleinere Haagse musea zoals het Gemeentemuseum, Mauritshuis, Museum Voorlinden, Haags Historisch Museum, Panorama Mesdag en
Museum Beelden aan Zee. De exposities sluiten aan bij de viering van tweehonderd jaar badcultuur
en de betekenis van de zee. Ontdek welke sporen de zee, het strand en de duinen achterlieten en
hoe kunstenaars zich erdoor lieten inspireren. Onderstaand lichten we er enkele tentoonstellingen
uit. Surf voor het gehele overzicht, met exposities van klassieke tot moderne kunst, van beelden en
schilderijen tot foto’s en voorwerpen naar feestaanzee.nl.

De Zindering van de Zee in De Mesdag Collectie
Met De Zindering van de Zee brengt De Mesdag Collectie een eerbetoon aan Bas Jan Ader en zijn
performance In Search of the Miraculous. De Nederlandse kunstenaar verdween in 1975 toen hij
de Atlantische Oceaan over wilde zeilen. Zijn ziel en kunstenaarschap werden één met de dramatische kracht van de zee. Kunstenaars zoals Thierry De Cordier, Jan Dibbets en Nan Goldin brengen
een hommage aan Ader en zijn werk. Net zoals Ader zijn ze gefascineerd door grootsheid en de
onstuimigheid van de zee, een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Zadkine aan Zee in Museum Beelden aan Zee
Museum Beelden aan Zee eert één van de grootste moderne beeldhouwers met een retrospectief,
waarin het mysterieus kunstenaarschap van de meester wordt ontrafeld. Vele werken komen uit
particulier bezit en zijn daarom een primeur voor het grote publiek. De Wit-Rus Ossip Zadkine
(1890-1967) was een poëet en ambachtsman die werd geïnspireerd door de klassieke beeldhouwkunst. Hij was een expressionist, waarvan zijn indrukwekkende sculptuur De verwoeste stad in
Rotterdam het meest beroemde voorbeeld is. Zadkine onderhield een nauwe band met Nederland,
hij leidde talrijke Nederlandse beeldhouwers op en was een graag geziene gast in de Nederlandse
kunstscene.

Aan Zee in Gemeentemuseum Den Haag
In Zeeland vind je brede stranden, fraaie duinen, schilderachtige dorpjes en het befaamde Zeeuwse
licht. Niet voor niets kwamen kunstenaars zoals Piet Mondriaan, Jan Toorop, Jacoba van Heemskerck en Ferdinand Hart Nibbrig aan het begin van de vorige eeuw graag op het Zeeuwse eiland
Walcheren. Vooral Domburg, Veere, Westkapelle, Oostkapelle en Zoutelande waren geliefd. De kunstenaars probeerden hier de mystiek van de bomen, de torens, kerken, duinen, het strand, de zee
en de mensen te vangen. Aan de hand van meer dan zestig werken van deze kunstenaars neemt de
expositie Aan Zee je mee langs een schitterend stukje Nederland.
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Mooie klus voor sloper, er klopt niets aan die
Het is oktober 1984 als de bewoners van de vier 40 meter hoge torenflats aan de Haagse Melis
Stokelaan tot hun verbijstering te horen krijgen dat zij binnen vier maanden hun huurhuizen dienen
te verlaten, omdat deze op instorten staan. Uit onderzoek is gebleken dat de huizen ondermijnd
zijn door betonrot. Gevels, balkons, plafonds en dwarswanden zijn gescheurd, maar ook kozijnen,
dakbedekking en de centrale verwarmingsinstallatie zijn in een belabberde staat.
In het artikel van deze keer, neem ik
u mee terug naar 1984 in welk jaar
ewoner n de ier toren t n
veertien verdiepingen aan de Melis
Stokelaan werden opgeschrikt door
alarmerende berichten, waarbij sloop
n de t de eni e o tie leek m r
waar een grote renovatie uiteindelijk
sloop wist te voorkomen, en de bewoners opgelucht konden terugkeren
naar hun vertrouwde omgeving.
Krantenkop

Terug naar het begin. Het is eind jaren
vijftig als de plannen worden ontwikkeld oor ier toren t in or enstond. De opdracht wordt gegund aan
bouwmaatschappij HABO die tot dan
nog geen ervaring had met het bouwen n dit oort t emeentelijke
architecten waren op dat moment erg
m itie en tekenden t n eertien verdiepingen, omdat de tijd rijp
was voor vernieuwingen in de bouw.
Voor de bouw in de hoogte werd voor
het eerst in de woningbouw glijbekisting toegepast. Deze bouwwijze

was gebruikt voor o.a. PTT-torens
en de Euromast. De werkwijze is dat
een bekisting wordt volgestort met
beton. Als de onderste laag uitgehard
is wordt de kist opgetrokken en wordt
nieuw beton gestort. De werkwijze
wordt volgehouden tot de gewenste
hoogte is bereikt. Uiteindelijk bleek
met deze manier van beton storten dat
er een koudebrug ontstond, waardoor
kou van de buitenmuren wordt doorgegeven aan de binnenmuren. Muren
kunnen hierdoor gaan wrikken. Na de
o w n de ier t i dit ro ed

dan ook niet meer toegepast.
n
werden de ier t n eboden onder het motto “het moderne
wonen voor de arbeider”, met een
huurprijs van 16 gulden per week. In
1984 stonden de vier woontorens leeg
en waren de ramen of gebroken of
dichtgetimmerd met houten schotten.
Toch kwam het bericht van instortingsgevaar voor de bewoners niet
helemaal als een verrassing uit de
lucht vallen. Al geruime tijd klaagden
huurders steen en been over ramen
die bijna uit de sponningen vielen,
scheurende keukenmuren, schimmelvorming en tapijt dat wegzakte in
kieren in de vloeren. Veel bewoners
van de bovenste verdiepingen durfden
de balkons al niet meer op.
Ook gaf de op handen zijnde exodus
ook veel ergernis: sommige bewoners
hadden net twee weken de sleutel
n n t en dden j i t een d re
verbouwing achter de rug. De familie
Boon was net klaar met witten en
behangen en had net de huur van
de oude woning opgezegd. De woningbouwvereniging kwam met een
verhuisbod van 4.500 gulden. Lang
niet genoeg voor de onkosten.
Inmiddels kwamen de plannen van
sloopbedrijven op tafel: sloper van
Eck had zijn gedachten al laten gaan
over de manier van slopen, zonder de
opdracht al te hebben binnengehaald.
Zowel het bouwen van dit soort hoge
t l et lo en er n w no niet
eerder gebeurd. Met een hoogte van
veertien verdiepingen, zo ongeveer
40 meter, is nog net een kraan met
sloopkogel mogelijk. Ook opblazen
met springstof behoort tot de mogelijkheden. En tenslotte het afknabbelen van het beton met pneumatische
scharen, in de wijk Morgenstond later
de meest gebruikte methode, kwam
als optie voorbij.

De verlaten ﬂats maken een desolate indruk (10 maart 1986)

Eind oktober 1984 zijn de eerste
t erl ten men ijn k ot en
er wappert gescheurde vitrage naar

buiten. Voor sommige ramen zijn
houten schotten aangebracht. Met
grote blauwe letters is op de muren
ek lkt ood e ied emeente
help ons!’ Het ontruimen gaat door,
verhuiswagens rijden af en aan om de
bewoners te evacueren. Steeds meer
ramen worden geblindeerd en geluiden van spelende kinderen, gezellig
pratende bewoners en autoverkeer op
de parkeerplaatsen sterft langzaam
we n de em er
ijn lle t
ontruimd. Alleen op de zesde etage
n een n de t r ndt
ond
nog licht: het is het echtpaar Bakker,
de allerlaatste bewoners van de desol te t ij e en et rijk lleen in
de erder erl ten t e ker t oom
in de kamer heeft plaatsgemaakt voor
stapels verhuisdozen. Het echtpaar is
kritisch geweest bij de toewijzing van
vervangende woonruimte, waardoor
e ijn o er e le en in de t m r
ook zij zullen komend jaar verhuizen
naar een kleinere woning met lavet in
plaats van een douche. Zij zullen hun
laatste oud en nieuw vieren in alle
eenzaamheid, met de wetenschap dat
een e eili in edrij de toren t
nauwlettend in de gaten houdt. En
daarna zullen ook zij vertrekken, zeer
tegen hun zin.
Het eerste kwartaal van 1986 staan de

Geheel verlaten en dichtgetim

Dinsdag 7 augustus 2018

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

pagina 9

e huizen aan de Melis Stokelaan

mmerde ﬂats op 10-3-1986

Een van de vier ﬂats in zijn huidige vorm en frisse blauwe kleur

De ﬂat wordt ontruimd en dichtgetimmerd (25 oktober 1984)

t er in w tin n een e l it
tot loo o reno tie erl ten ij en
krij en nwe e n lwitte kle r
de n m ook t
n de o ere
erdie in en w ien ij wind t kken
l it k ot e l en r men n r
eneden en edrei en d rmee toe lli e
nten e elm ti to en
er n meldin en n omwonenden
olitie to en worden er onen it
de t e ld die er niet te oeken
e en e inder t ertrokken
ewoner e en k w rde olle
llen l in o wke ken
terel ten en et die en ilde komt d n
ook re elm ti o en en erdwijnt
met olle e tel to en ilni kken ol e tolen w r n r on ekende
e temmin
j ni
er ijnt er in de
e o r nt een root rtikel
met de it l
n lle onder oeken
de t worden niet e loo t m r
ereno eerd e emeente en
ee t de t oor een lden eko t
n de wonin o w ereni in
r
ook de dire te om e in l worden
n e kt et itenterrein wordt
ereno eerd en er komen nie we
rkeer l t en nwendi worden de
t olledi e tri t en ernie wd
e itenm ren worden er terkt en

e oleerd e en worden de t met
elk r er onden door l n erekte
e o wen met
e ifieke ej rdenwonin en e e ele reno tie
ko t miljoen lden en l l t
n ieden n
e innen omd t
de eenk mer t worden door e roken en er o wd tot driek mer t
o d t moment no niet e ik r

in de e t e r rij die in
no
lden er week w
ln
o le erin
lden er m nd
edr en el wordt d
n de
li tie een n de t in r nd
e token e l in t ll tie o elke
erdie in nwe i i ernield m r
met eel m nkr t iet de
e
r ndweer k n de enorme r ee
tijdi te edwin en
n ril
i de reno tie ter
de r en keren de eer te ewoner
n ier j r n we i eid ter
n r n wonin et i de milie
lkm n die de eer te le tel in

De verlaten ﬂats maken een desolate indruk (10 maart 1986)

ont n t m nemen n wet o der
n tterloo emiddeld
n de
ewoner keren ter de o eri en
lij en in n er n ende wonin
wonen e rij ekomen t ijn in
een re ordtijd weer er rd
de em er
wordt met een
enorme rwerk ow de o le erin
n de ier t e ierd en komt er
een einde n een n tmerrie oor
i o den met een oede
oo
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

pagina 10

Dinsdag 7 augustus 2018

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
ATHLON CARBON ULTRALICHTGEWICHT ROLLATOR
Ultra lichtgewicht rollator van carbon fiber,
eenvoudig inklapbaar.

ﬁ

Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid,
comfort, zeer licht wendbaar, kleine draaicirkel
en uitstekende stabiliteit.
Verkrijgbaar in 3 zithoogtes, in de kleuren
zwart, wit en rood.

Met de Hofpas

€ 400,00
Normale prijs € 499,-

De Athlon rollator is gemaakt van
Carbon Fiber en daarom extreem
licht. Bij het ontwerp van de Athlon
rollator is rekening gehouden met
design en gebruikersgemak. Het is
met een eigen gewicht van slechts 5,2
kg één van de lichtste rollators op de
markt. U kunt de Athlon eenvoudig
inklappen en 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.
Hij kan een gewicht aan van 150 kg
en heeft een makkelijk inklapsysteem.
Maak kennis met deze superlichte en
onverwoestbare carbon ﬁber rollator.
Optioneel te leveren met ultra zachte
softbanden voor extra comfort tijdens
het lopen.

BOODSCHAPPENTROLLEY
PLAYMARKET WE GO

FX-8025 SENIOREN
TELEFOON COMBISET

MANICURE-PEDICURESET
MP 840

De We Go trolley
wordt gekenmerkt
door de hoge
boodschappenmand op
4 stabiele zwenkwielen.
Bovendien is hij
eenvoudig inklapbaar
en zeer wendbaar. U
hoeft niet te bukken bij
het laden van de trolley.
U zal dan ook versteld
staan van het comfort
en gebruikersgemak.
Verkrijgbaar in 6
kleuren.

Combinatieset bestaand uit een eenvoudige huistelefoon en een bijpassende losse handset voor draadloos
bellen door het
hele huis.
Zowel het vaste
toestel als de handset hebben ex
t ra
grote toetsen, een
regelbaar volume
en zijn eenvoudig Met de Hofpas
in gebruik.
Ook te gebruiken
om binnenshuis
binnenshuis met
elkaar praten.
Normale prijs € 99,-

Geschikt voor hand- en voetverzorging.
U kunt nagels, nagelriemen, eelt, ingegroeide (teen)nagels met het grootste
gemak behandelen, dankzij de licht hanteerbare MP 8
40. Wordt geleverd met
7 slijtvaste opzetstukken. Met het extra
nagelpolijstopzetstuk met 2 gladmaak- en
2 polijstrollers geeft u uw nagels een natuurlijke en langdurige glans.

Met de Hofpas

€ 127,

20

Normale prijs € 159,-

€ 79,

20

Nog geen Hofpas?
Wordt dan snel gratis lid van

de Volharding en ontvang
de Hofpas én ....

Met de Hofpas

€ 39,95
Normale prijs € 49,95

DIENBLAD EENHANDIG GEBRUIK
Dienblad voor eenhandig gebruik.
Het handvat kan worden ingeklapt zodat u
hem makkelijk kunt opbergen. Max
i male
belasting 4 kg. Afmeting 52 x 43,2 cm.

20% KORTING
Met de Hofpas

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

€ 27,95
Normale prijs € 34,95

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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Speelhuys in het Hofje van Nieuwkoop
De zomer lonkt. Op het Plein stappen Johan de Bruyn van Buytewech en zijn vrouw Cornelia van Duyveland in hun chique koets om
zich naar hun zomerverblijf in Den Haag te laten vervoeren. De rit duurt niet lang, over de Korte en Lange Vijverberg, de Plaats, door
de Hoogstraat, bij ‘t Goude Hooft rechtsaf over de Groenmarkt, langs de Grote Kerk naar het Westeinde. Aan het eind van het Westeinde, op de grens van de stad, staat hun pronkhuis in de moestuinen. Johan de Bruyn van Buytewech is omstreeks 1650 een van de
rijkste mannen in Den Haag. Zijn fortuin dankt hij aan zijn vader die succesvol was met ondermeer zeepziederijen en zoutproductie.
Ook zullen belangrijke bestuurlijke functies vele munten in het laatje hebben gebracht.
Op jonge leeftijd ziet Johan (15901657) zijn kans schoon en koopt grote
stukken land in de buurt van Woerden.
Hij mag zich vanaf 1617 heer van
Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven noemen. Ook dat levert weer dik
geld op. Turfstekers dienen een deel
van de turfopbrengsten aan hem af te
staan. In de Zuid-Hollandse veendorpen is het dikwijls hommeles, Johan
treedt op met straffe hand en maakt er
een veilig gebied van. Van zijn geld
laat hij een fraai huis bouwen aan het
Plein in Den Haag, een chique buurt
waar de upper ten van de 17e eeuw
woont. Zijn huis in de moestuinen ziet
hij als een Speelhuys, een plek om
te omspannen en te genieten van het
buitenleven.
Hoe moeten we dat huis zien? Als
een robuust, vrijstaand huis te midden
van moestuinen met een pronktuin.
Van de pronktuin zijn geen afbeeldingen bewaard gebleven, maar het
moet ongetwijfeld een classicistische
vorm hebben gehad met lommerrijke boompartijen, buxushagen,
rozenperken, een gazon om te kolven
(een soort vroege vorm van golf) en
fruitbomen tegen windkerende lage
fruitmuren. Kinderen hadden de Bruyn
van Buytewech en zijn vrouw niet,
maar er zullen vast neven en nichtjes
zijn langsgekomen. De meisjes in
hun mooiste jurkjes, zich vermakend
met kouterijen en borduurwerkjes, de
jongens die in bomen klommen om
appels, perziken en pruimen te pikken.
Of achter de bok aanzaten die deel
uitmaakte van de menagerie; een paar
pauwen zullen vast wel hebben mee
gepronkt bij al dit fraais.
Dat er toen in de tuin ook beelden
hebben gestaan, staat buiten kijf.
Als Johan de Bruyn van Buytewech
een paar jaar na zijn vrouw overlijdt
is er een aanzienlijke som geld in
de erfenis. Een paar dagen voor zijn
overlijden in 1657 wijzigt hij nog zijn
testament en bepaalt dat er na zijn
dood bij het Speelhuys een hof dient
te worden gebouwd voor arme, oude
vrouwen. Erfgenamen vinden dit naar
niks en proberen de erfenis naar zich
toe te halen. Tevergeefs. Er worden
regenten aangesteld om zijn laatste wil
uit te voeren. De meest fameuze architect van die tijd, Pieter Post, wordt
aangezocht om een ontwerp te maken.
Nu werkte Post niet voor de minsten
van zijn tijd en zijn ontwerp vertoont
dan ook een hoffelijke allure. Er worden maar liefst 62 huisjes gebouwd
rond een binnentuin met gazons en

perken. Bijzonder is dat de huisjes in
1662 worden toegewezen aan vrouwen
op leeftijd van zowel protestante als
rooms-katholieke signatuur, hetgeen
voor die tijd heel bijzonder was. Het
Speelhuys gaat fungeren als regentenkamer. Het was de bedoeling van De
Bruyn van Buytewech dat de vrouwen
er geheel gratis mochten wonen. Dat
bleek de eerste tien jaren ook het
geval te zijn geweest, maar door het
rampjaar in 1672 en teruglopende
inkomsten uit de landerijen rond
Nieuwkoop was de exploitatie niet
langer rond te breien.
De vrouwen moesten dus wel een
kleine huur gaan betalen. Vaak werd
deze huur voldaan door armenzorg,
de kerk of door families bij wie de
vrouwen in dienst waren geweest.
Regentenkamer
De regentenkamer is het voorname domicilie van de regenten van het Hofje

van Nieuwkoop. Maar hij is ook voor
talloze andere doeleinden gebruikt. Zo
bewonen twee priesters aan het begin
van de negentiende eeuw het gebouw.
Daarna komt in het in handen van de
beeldende kunsten. De kunstschilders
Bartholomeus Johannes van Hove
(1790-1880) en Adolph Artz (18371890) gebruiken achtereenvolgens de
zaal als atelier.

En in 1907 neemt de bekende kunstschilder Willem van Konijnenburg er
zijn intrek. Hij werkt er tot zijn dood
in 1943. Zijn weduwe sloot de deur
van het atelier en liet uit piëteit voor
de overledene de gehele inboedel
meer dan twintig jaar onberoerd. Pas
na haar dood zou Van Konijnenburgs
atelier worden ontruimd.

Van 1861 tot 1887 wordt de regentenkamer verhuurd aan de kunstenaarsverenging Pulchri Studio die
er de tekenzaal in vestigt. Er was
duidelijk behoefte aan een zaal waar
naar model kon worden getekend. In
Parijs gebeurde dat veelvuldig naar
naaktmodellen, in Den Haag ging het
er kuiser aan toe. Wel werd in de tuin
een kegelbaan aangelegd die voor het
nodige vermaak zorgde.

De Haagse jazzsociëteit De Regentenkamer heeft er domicilie gehouden
rond de eeuwwisseling. De ICTafdeling van het Haags Medisch
Centrum (HMC Westeinde) huurt de
regentenkamer van 2007 tot 2017 als
werkruimte. De grote zaal wordt door
vrijstaande, verplaatsbare wandjes
verdeeld in werkplekken. Na de fusie
van het HMC met Bronovo verhuizen
de software ontwikkelaars naar een
andere locatie.

Daarna heeft de beeldhouwer Charles
van Wijk (1875-1917) er zijn atelier.

De regentenkamer was eindelijk leeg
en in 2017-2018 heeft een ingrijpende

restauratie plaatsgevonden onder
leiding van Architektenburo Veldman/
Rietbroek/Smit uit Leiden, gespecialiseerd in restauraties en onderhoud van
historische panden.
Het gewelfde eikenhouten plafond
was bij een eerdere restauratie al
vernieuwd, na kleurenonderzoek zijn
de wanden weer in de originele staat
van de 17e eeuw geschilderd. Ook
worden een toiletgroep en een keuken
aangebracht. In het markante torentje
is een luidklokje geplaatst dat van ‘s
morgen negen tot ‘s avond negen de
uren slaat.
De oude naam “Speelhuys” wordt
in ere hersteld en het gebouw wordt
thans gebruikt voor kleinschalige
culturele evenementen, als vergaderruimte en als trouwlocatie.
Te bezichtigen
Tijdens de Open Monumentendagen
op zaterdag 8 en zondag 9 september
2018 is het Speelhuys gratis te bezichtigen. Van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Eveneens is het Hofje van Nieuwkoop
te bezichtigen met als bijzondere extra
de beeldententoonstelling “Beelden
in de Hof” die tegelijkertijd met de
twee Open Monumentendagen wordt
gehouden, maar veel langer daarna
duurt. Meer dan veertig beelden van
gerenommeerde Nederlandse beeldhouwers zijn te zien van 1 september
tot en met 14 oktober 2018. Dit jaar
zijn 34 kunstenaars aan zet, zowel van
de kunstenaarsvereniging Pulchri Studio als van de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers die 100 jaar bestaat.
Het is een bijzonderheid dat in de
Haagse wijk Kortenbos zo’n belangrijke tentoonstelling kan worden
gehouden. De classicistische binnentuin van het Hofje van Nieuwkoop
is een schitterende ambiance voor de
hedendaagse beeldhouwkunst. U vindt
een re re ent tie o er i t n fi ratieve en abstracte beelden in zowel
brons, steen, metaal, glas, epoxy als
in hout.
Zes weken lang kunt u met eigen ogen
zien wat Nederland vermag op het
gebied van de beeldhouwkunst van
nu. Laat u verrassen, geniet en doe
inspiratie op tussen 10.00 en 18.00
uur, elke dag, geheel gratis.
Ook is er een keer per week een rondleiding door de hof. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het wijkcentrum
De Kronkel, pal naast het ziekenhuis
aan het Westeinde.
Jos van den Berg
josberg@ziggo.nl
Met beeldententoonstelling
1 september t/m 14 oktober
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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

ZORGSPECIAL
OPLAGE 75.000 EXEMPLAREN!

Op 18 september verschijnt
onze Zorgspecial. In deze special
besteden wij aandacht aan de recente
ontwikkelingen in de zorgsector.

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.
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.

Voor al uw verdere vragen en wensen
kunt u contact opnemen met Daphne
of Jolanda: 070 - 360 76 76 of via
deoudhagenaar@bruckel.nl.
GRATIS REDACTIE BIJ AFNAME VANAF 1/8 ADVERTENTIEPAGINA:
1/8 pagina € 300,00 + gratis 1/8 pagina redactie t.w.v. € 300,00
1/4 pagina € 575,00 + gratis 1/4 pagina redactie t.w.v. € 575,00
1/2 pagina € 1.100,00 + gratis 1/3 pagina redactie t.w.v. € 850,00
1/1 pagina € 2.100,00 + gratis 1/3 pagina redactie t.w.v. € 850,00
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en opmaakkosten. Informeer naar de speciale doorplaatstarieven.

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.

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• U kunt bij ons ook terecht met
iedere natura uitvaartpolis

070 345 48 10
Word ook lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

Mirella

Peter

Marcel
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Het keurige pak van mijn vader
We schrijven mei 1946, in het toenmalig Indië. De Japanse bezetting was voorbij, de concentratiekampen waren door
de Engelse militairen bevrijd, en de grote (voor velen gedwongen) uittocht naar Nederland was begonnen. Zo ook
voor mijn familie, vader, moeder, mijn drie broers en mij. De meeste reizigers gingen per boot, maar wij werden gevoegd bij een groep mensen die per vliegtuig zouden gaan. Dat ging in die tijd niet zo snel als nu, wij hingen vijf dagen
in de lucht. ‘s Nachts daalden we, overnachtten in een of ander hotel en vertrokken de volgende ochtend weer vroeg.
Ik herinner me - ik was toen 14 jaar - nog enige plaatsen, o.a. Bangkok, Karachi en Caïro. Caïro was de laatste plaats
voor we op Schiphol zouden landen, en Caïro is de plaats waar dit waargebeurde humoristische drama plaatsvond.
n lle oll nd n er werden
kleren uitgedeeld. Voor ons vliegers
gebeurde dit in Caïro. Giften van
het Rode Kruis, uitgedeeld door de
RAPWI, Recovery Allied Prisoners of
r nd nternee eel lie n t rlijk m r e te kw liteit w et niet
en helemaal passen deed het ook niet.
Maar goed, daarom niet getreurd, een
knie oor die d ro iet we w ren lij
met w t we kre en ijn der kree
dus een kostuum met toebehoren,
mijn moeder een j rk en de kinderen
kinderkleren. We namen ons voor deze
nieuwe kleding pas tegen de avond
aan te trekken, als we gingen eten
in het hotel waar we ondergebracht
waren.
U moet zich goed realiseren, dat alle
rei i er it ndi met niet n r oll nd kw men e kw men it de penkampen, alles maar dan ook alles
w on door de
en enomen
ook onze huizen. We bezaten alleen
w t we n on lij dden r tm ger als we waren. En zoiets luxueus
als een hotel en een eetzaal, vóór de
oorlog toch heel gewoon, hadden
we in ij j r niet mee em kt e

verheugden ons dus enorm op ons
avondeten in een echte eetzaal, mooi
gekleed in onze gekregen kleren. Maar
eer t in en we de ir mide ekijken
indrukwekkend was dat.
Etenstijd
ond eten tijd
o et e e ren
ij erkleedden on or ldi
ijn
moeder en wij kinderen w ren o een
e e en o en lik kl r m r mijn
der w no e i
n j llie
m r l t ei ij en oek een
goede plaats.” Dat deden we. Wat
mooi allemaal! De enorme eetzaal
bestond uit twee gedeelten. Een grote
zaal, dan brede trappen van vier treden
naar beneden, en daar weer een zaal.
et w er l rdi ol dr k elende men en ten n de t eltje
ij lie en door et eer te deel een
gingen de trap af en vonden een tafeltje elem l n de terk nt ij et
raam, met uitzicht op de tuin. Prachtig! We gingen zitten en we wachtten
tot mijn der o er ijnen n
ijn ko t m et d rde e en en
het duurde nog weer even. Waar bleef
ij no n j oor d r kw m ij in
ijn ko t m ij moet i wel oed

e oeld e en ij d immer
r
de
en kw men een oede o itie
e d en w ltijd ewend ewee t
goed gekleed te gaan. Maar in het
enk m d ij l e n ene een
r j r it e on erd rond elo en
in een vuile kapotte oude korte broek,
net o l wij in minieme kledin
met dezelfde honger, in onze kampen
rondliepen. En nu, deze avond, kon
ij weer l eer erkleed no j
i er en re enteren ij kw m d
binnen, en liep door de eerste zaal.
ij keken n r em en en toen d t
lle men en n de t eltje n r em
keken llem l ij elk t eltje d t ij
passeerde, draaiden de eetgasten zich
om en t rden em n ij merkte et
el ook en ij re tte ijn r
en
w ij weer de oe n e r ijn
moeder w trot ij k n et no ie
iedereen een kijken
Min vader was de eerste zaal doorgelopen, kwam de trap af en schreed
naar onze tafel. En ook in deze tweede
zaal keken alle gasten hem na! Eindelijk tond ij ij on elem l in ijn
rol n eer in ijn ke ri e ko t m
ij kte een toel en dr ide i

om, om te gaan
zitten. En wat
en wij
t
en wij
ijn r
n
de kr
n ijn
j je in een
to wtje n n
d t to wtje in
een rij rote
kaart. En op
die kaart stond
met d idelijke
letters geschreven: ‘Gift Red
ro
ij et
aankleden had
mijn der de e
k rt kennelijk
niet opgemerkt.
Even waren we
stil. Ongelovige
ont ettin e in on oen kw m
mijn moeder weer tot i el en w
to te e d t k rtje ter et j je
ijn der in itten en toen e en
we erom el en wij eworden l
we w ren in de oorlo j ren ijn
der w r ijnlijk een eetje met
emen de e oelen w t n t rlijk

eel e rij elijk i o komt oo moed voor de val! We hebben toen
lekker gegeten, en de volgende dag
landden we op Schiphol. Maar dat is
weer een verhaal apart.
Renee van Alphen
r.j.a.alphen@gmail.com

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 kwesties
Vrijstelling in
schenkingen
Ik geef jaarlijks het bedrag van de
fiscale vrijstelling aan studenten. Nu
ben ik over 2016 gecontroleerd in de
inkomstenbelasting. Hoe kan de Belastingdienst dat zien?
Uw vraag betreft de schenkingen
aan iemand anders dan kinderen of
kleinkinderen e fi le rij tellin
is €2147 (in 2018) per persoon. U
hoeft dat ook niet op te geven aan
de el tin dien t l d rin joemelt voor enkele duizenden euro’s
dan zal de Belastingdienst daar ook
niet moeilijk o er doen et eit d t
u in 2016 bent ‘gecontroleerd’ heeft
misschien met uw schenkingen aan
t denten te m ken nt de fi
heeft één ding om te controleren:
het vermogen van u in box 3. En als
d t ink i ter elo en d n t
een li tje o ij de el tin dien t
er j r moet n melijk w o
vermogen en andere beleggingen
min de rij tellin en o e en l

dat zwaar terugloopt dan vraagt de
Belastingdienst in de inkomstenbelasting opheldering. Is uw vermogen
in box 3 sterk teruggelopen? Ons
advies is dan ook om niet teveel af te
wijken in w el tin n i te o er
et j r d r oor

doelen die et r ti doen omd t ij
toch al later hun geld zien binnenkomen. Daarvoor is wel een testament
nodi nder eldt de wettelijke
verdeling.

Erf- en schenkingsrecht

Hoe lang nog AOW en
nabestaandenpensioen?
Ik heb een nabestaandenpensioen van
mijn overleden man. Daarnaast heb ik
AOW als alleenstaande. Hoe lang krijg
ik dat nog?

Alleenstaand: wél
of geen testament
Ik ben alleenstaand en heb géén
kinderen. Moet ik een testament laten
opmaken want ik heb inmiddels een
lastenvrij appartement?
Dat hangt van uw situatie af. Neem
in elk geval contact op met een
notaris. Die kan u precies vertellen
of het zin heeft om al dan niet een
te t ment te l ten m ken ee t
helemaal geen familie of bekenden
waaraan u nalatenschap wilt overmaken, dan kunt u ook nog bedenken
om het eventueel aan een goed doel
te schenken. Denk voordat u contact
opneemt met een notaris daar goed
o er n r ijn o eri en ook oede

AOW en pensioen

w
krij t totd t niet meer
alleenstaande bent of één huishouden vormt met een ander. De hoogte
daarvan is ongeveer ruim 1181 euro
r to er m nd er j li
voor een alleenstaande. Als u geen
e fin kortin l t toe en door
de SVB dan bedraagt het netto ruim
894 euro. Maakt u wél gebruik van
e fin kortin d n o dt netto
ruim 1114 euro over.
et i ltijd de r o wel o
niet e fin kortin toe t l w

nabestaandenpensioen hoog is, dan
lijkt et on r d m om een e fin kortin toe te
en et n t
n melijk
n w n i te en de
k n d ro d t
n de fi
moet
ij et len o een oorlo i e n l
krij t
l et oed i krij t w n estaandenpensioen zolang u nog leeft.

Financiële zaken
Nieuw rijbewijs
voor 80-jarige
Mijn man is 80 jaar geworden. Hij
kreeg een oproep van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Hij moest worden gekeurd. Later kwam
er nog een brief van het CBR dat hij
ook nog langs een oogarts moest.
Op internet gezocht op een optiek.
Kwamen we uit in Zoetermeer. Een afspraak gemaakt en wij konden komen.
Mijn man was 0,1 punt achteruitgegaan. Mijn man had net een nieuwe
bril. De meneer zei dat als mijn man
geen nieuwe glazen neemt hij slechts
voor één jaar wordt goedgekeurd en

als hij de nieuwe glazen wél neemt
voor vijf jaar. We namen een nieuwe
bril voor 675 euro! Na veelvuldig telefonisch contact met het CBR waarvan
een aantal keren mislukte. Kreeg ik
eindelijk iemand aan de lijn. In totaal
zijn we nu 906,75 euro kwijt. Dat is
ons vakantiegeld want we hebben alleen maar AOW. Wat vindt u daarvan?
llereer t erwij en we n r de
o derenom d m n ijk o tt
www o derenom d m n nl
in orm tie
w t ijn de ko ten
n een rij ewij ke rin n w
e l lijkt on inderd d de ko ten
voor onderzoek van een optiekketen,
al dan niet met een oogarts, erg overdre en ie ro eerde er een l tje
uit te slaan. De optiekketen heeft
ook géén oogarts in dienst die het
veel goedkoper kan doen. Voor een
deel van de oogartsen in ons land is
er k een w ttijd
r ijnlijk
bent u inmiddels uw vakantiegeld
kwijt e o ijn e en d t w
m n n de e tot lko ten n rij ewij meer e oe t ee t el niet
een rij ewij
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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 ‘In Den Haag is de gezonde lach vervangen door het lachen in het vuistje’
met Julius Pasgeld

Uitspraken over Den Haag. Van schrijvers, dichters en anderen
die voorbijgingen. Jarenlang verzamelde ik ze. Of het nou leuk
en actueel was was of niet. Als het maar over Den Haag ging.
Een bloemlezing.
Om te beginnen een citaat van Alain
Teister: ‘Den Haag betekent voor mij
de belichaming van alle clichés die
erover gezegd zijn: de bedompte praal
van de ambassades, de clubdasdeftigheid van Binnenlandse Zaken, de
aardappels in de vioolkist, gedragen
door lusteloze acteurs die hun valse
schijn beloond zien met een vermoeid
applaus’.
Vrolijk word je er niet van. Maar ik
waarschuw nu alvast. Het wordt nog
veel erger.
‘Den Haag is al een stad vol wind,
maar op sommige terreinen zou er
gerust nog eens wat extra frisheid door
mogen waaien. (A. Marja)

‘Als je ergens in Den Haag snel wil
zijn, kan je beter met een enveloppe
over je hoofd bij een brievenbus gaan
staan dan bij een bushalte’.
‘In de Haagse tramtunnel ben ik nog
nooit geweest. Er komt een tijd, dat
ik nog genoeg onder de grond kan
zitten’.
‘De enige tip die ik je kan geven als je
ooit naar Den Haag gaat luidt: verlaat
nooit je hotel zonder goede plattegrond, een kompas, proviand voor een
week en een draagbare telefoon met
het nummer van de reddingsdienst’.
‘De meeste Hagenaars lijken te
denken, dat Haagse politici gewoon
klootzakken zijn en het bewijsma-

Centrale airconditioning voor de hele planeet

dat aankleden met het soort design dat
je krijgt als je lang in je ogen wrijft’.
‘Wat te doen met de Haagse wethouder van Stadsontwikkeling? Gewoon
een schop geven. Niet uit wreedheid.
Maar gewoon om te kijken hoever je
hem kunt laten vliegen’.
‘Is het Haagse gemeentebestuur

‘Eens was een Haagse burgemeester
o o fi ieel e oek in ntwer en en
wilde van de burgemeester aldaar weten waarom die geen ketting droeg. De
Antwerpse burgervader antwoordde:
‘Och ja. Omdat ze ons hier nog laten
loslopen, hè’. (Louis Paul Boon)
‘Den Haag schijnt de meeste hitteeilanden te hebben van Nederland.
Maar op de Scheveningseweg kon
je drie eeuwen lang naar zee. Langs
een zuilenrij van boomstammen met
kruinen die elkaar hoog boven de
tramkabels raakten onder een bladerdak van allure’. (Christiaan Weijts,
vorige week in NRC over alle Haagse
bomen die de huidige stadsbaasjes
daar wil kappen)
Anoniem
Er staan in mijn schriftje ook nogal
wat citaten waarvan de bedenkers
helaas niet meer te achterhalen zijn.
Ik vind ze echter te leuk om ze u te
onthouden.

oude dametjes’. (Godfried Bomans)
‘Er zitten twee Haagse dames te tea-en
bij Lensveld Nicola. Fluistert de een
tegen de ander: ‘Mijn man wordt impotent’. Zegt de ander: ‘Gunst, is dat
hoger dan referendaris?” (A. Marja)
‘Een zomaar Haagse dame vraagt bij
het binnenstappen in de tram: ‘Conducteur, gaat deze tram naar Marló?’
(Marlot). De conducteur antwoordt:
‘Jazeker mevrouw, als de tram tenminste niet gaat kapó!’’
‘De heren van Den Haag zijn zijn
onderweg.
Voorzien van handschoenen en
aktetas,
Zwermen zij uit, bezetten zij de stad,

Burgemeester aan de ketting

teriaal lijkt inderdaad die kant uit te
wijzen’.
‘Den Haag wordt volgeplempt met gebouwen die eruit zien als een centrale
air-conditioning voor de hele planeet’.
‘Weet je wat? We hebben in Den Haag
nu al vanaf het jaar 1300 mooie gebouwen neergezet. Laten we nu maar
eens een tijdje wat lelijks nemen en

bijzonder? Ik heb een keer een hond
zien koorddansen met een paraplu tussen zijn tanden. Dat vond ik ook heel
bijzonder’.
‘Als het goed is, wordt een stad met
het hart gemaakt. Den Haag is niet
eens met de hand gemaakt. Maar met
hoogwerkers en enorme hijkranen’.
De eerlijkheid gebiedt me te bekennen, dat ik de meeste van deze
bovenstaande (anonieme) citaten
speciaal bewaard had voor Marnix
Norder, de Haagse ex-wethouder van
Haast, Herrie en Hoogbouw, benevens
Henk Kool, idem van Ritsel, Regel en
Roof. Gelukkig stapten ze alle twee
al gauw weer op en schreef ik daarna
nauwelijks columns meer over Den
Haag. Zodat ik die citaten niet meer
nodig had voor mijn columns.

Om ongedaan te maken wat ik zeg,
Om uit te wissen wat er gaande was.
Voor elke woning staat een vuilnisvat’
(Gerrit Achterberg)
‘Vroeger was het centrum van Den
de neer l t n de m te
naar, bekrompen, afgunstig, ingebeeld, arm en kaal. Op meer dan de
negatieve deugd van de omkoopbaarheid kon hij niet bogen. Zij afkeer van
de arbeid overtrof alle fabels die over
hem in de omloop waren. Sindsdien
blies de tijdgeest langzaam en gestadig
materie in de holle man. De ambtenaar
drukt nu nog steeds een stempel op
Den Haag. Al is dat nu een ander’. (F.
Bordewijk)

Haagse politici komen pas in beweging als de meest achterlijke Hagenaar
in de gaten heeft, dat-ie bij de neus
genomen wordt’.
‘Ik ken de mores van het Spui.
Ik ken het ambtenarenspel.
Ik ken de Haagse burgerlui.
Maar als ik drink dan gaat het wel.’
(Vrij naar Jan Boerstoel)
Diplomatiek spel en verfijning
Is er dan echt niks vriendelijks over
Den Haag te vertellen? Ja, toch wel.
Na lang zoeken vond ik een citaat van
Jan Hein Donner: ‘Meer dan zestien
jaar is mijn moeder nu dood maar nog
steeds wanneer ik in Den Haag ben is
zij net om de hoek verdwenen op de
Kneuterdijk. Of ik zie haar in de verte
op het Gevers Deynootplein’.
En nog een van F. Bordewijk: ‘Den
Haag. Een stad, fris en vol zeewind.
Een stad voor diplomatiek spel en
erfijnin oor een
kto rnooi
tussen enkel meesters’.
Nóg meer citaten over Den Haag? Het
bundeltje Een boekje open over Marnix
Norder staat er vol van. Het is een
verzameling van alle 24 columns die
ik van 2005 tot 2012 over deze wethouder schreef. Ik heb nog een paar
exemplaren over. U krijgt er gratis een
toegestuurd zolang de voorraad strekt.
Eén mailtje naar julius.pasgeld@deoudhagenaar.email is genoeg.

Ambtenaren en dametjes
erder m r weer er e ifieke
Haagse personages bijvoorbeeld.

Scheveningseweg met bomen

‘Den Haag schijnt de juiste dampkring
te hebben voor het conserveren van

Tramtunnelingang halte Spui
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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.

MGB
Pas zag ik in het Noordeinde een MGB geparkeerd staan.
Ineens moest ik denken aan Romana van Galen. Een liefde die
ik ontmoette bij Dansschool Van der Meulen aan de Laan van
Meerdervoort. Een Marilyn Monroe look-a-like, die net als ik
zeer gecharmeerd was van Engeland en zo ontstond de klik en
de associatie met de MGB, maar dat terzijde.
Waar zijn die mooie jaren van weleer, toen Groot-Brittannië nog een
van de belangrijkste naties was in het
produceren van karaktervolle auto’s
en met name sportauto’s? Voorbij
en waarschijnlijk ook voorgoed.
Gelukkig hebben wij de klassiekers
nog, zodat de echte liefhebbers toch
kunnen nagenieten.
MG is een merk dat veel goede herinneringen oproept en je hoeft geen
n lofiel te ijn om de ortw en
van dit merk te kunnen waarderen.
De MGB is zo’n model dat heel veel
mensen in de jaren zestig en nog
steeds, een grote hoeveelheid autogenot heeft gegeven. In 1962 kwam dit
model op de markt als opvolger van
de succesvolle MGA. Zeventien jaar
zou dit model in productie blijven
en in totaal zijn er zo’n half miljoen
van geproduceerd. Doordat hij zo

degelijk was, is er nog een groot deel
bewaard gebleven. Het eerste dat
mij bij deze MG opvalt is dat fraaie
achthoekige logo. Het blijkt ooit
bedacht te zijn door de boekhouder
van Morris Garages in de vorm van
de Oxon-gevangenis in het Engelse
Abingdon, waar de eerste Morris in
1924 gebouwd werd. Echt een auto
om door het Engelse landschap te
rijden. Wat een genot om naar te kijken, zeker met die rijke spaakwielen.
‘Lepeltjes’
Opvallend aan deze MGB zijn de
‘lepeltjes’ als deurkrukken en de aluminium motorkap die speciaal ontwikkeld werd om het gewicht onder
een bepaalde wegenbelastinggrens
in de UK te houden. En natuurlijk de
kofferruimte die volgens Britse traditie minsten een golftas moet kunnen
bergen. De zit achter het fraaie dunne

driespaaks stuur is heerlijk. Het portier en de brug houden je prima op
je plaats. Ook een genot om naar te
kijken is het dashboard. Geen hout te
bekennen, maar wel mooi glanzend
metaal in de kleur van de auto, met
aan de bovenzijde een fraai met leer
afgezette bovenrand. Achter het stuur
twee karakteristieke Smiths-klokken
als snelheidsmeter en toerenteller.
Links twee kleinere klokjes en rechts
nog een. In het midden onder de

radio een aantal tuimelschakelaars
en dan twee prachtige draaiknoppen
voor de bediening van de verwarming en ventilatie. Met het draaien
van de zeer herkenbare en nu o zo
kleine Union-sleutel slaat de motor
aan, met het ook bekende geluid van
de terugslaande startmotor. Wat is het
toch een genoegen om naar de brom
van deze Engelse motor te luisteren
en het neuriën van de versnellingsbak. Rijden met deze MGB is met

enige heimwee terugverlangen naar
mijn jeugdvakanties die ik bij mijn
familie in Engeland doorbracht.
Heer-lijk! Alle jeugdsentiment uit
de jaren zestig komt bij mij weer in
herinnering. Weet u nog, Carnaby
Street, Twiggy, Helen Shapero, The
int
t rin field
weet
memories!
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.
bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. R.P. Koster, te Den Haag
2. Mary Nelis-Grottendieck, te Den Haag
3. Nel Westerduin-Koorn, te Den Haag

Prijswinnaars
In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde
de vorige keer: 6-7-5-5. 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 verloot.

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

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 16

8
5 9

6
4
7
1 6
4
8 4
2 3
7

2
3
9

7
5

6
1

4

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 17 augustus.

comfortland.nl

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

6
9
4

2
2

1
8
9

8

1 2
5

KADOBON

Inwisselbaar bij

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.

3

€

2
6 4
5
3 9

3
4
3
7
1

5
1 8
2
5 9
3

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

7

9

7

8
4 9

3
1

1

2

8
7

5

7
4
8 5
2
7
1
3
6 8

9
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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

De vakantie is inmiddels begonnen en het warme weer blijft maar aanhouden. Ideaal om dus volop te genieten van een welverdiende zomervakantie in eigen land
en stad. Pak je momenten van rust, ruimte en vrijheid en geniet van al het moois dat de regio te bieden heeft. Uiteraard met een leuke korting of voordeel!

Wij zetten de Hofpaspartners voor je op een rij, om je zomervakantie bij te vieren. Restaurants, waarbij je heerlijk op het terras kan zitten en een hapje kan eten.
En strandtenten, waar je geniet van de zon, zee en het zand. Behoefte aan iets actiefs? We hebben ook leuke uitjes, om samen met vrienden en familie te doen.
RESTAURANTS

STRANDTENTEN

UITJES

BISTRO BERG & DAL

FONK BEACH

OMNIVERSUM

Het 3-gangenmenu van €18,50 voor €15!

GRATIS kidsmenu bij een diner voor 2 personen

Op reguliere Omniversum voorstellingen

Daal en Bergselaan 11, Den Haag - Vruchtenbuurt

(minimale besteding van €30).

een korting van 20%!

Strandweg 2, Den Haag - Scheveningen

President Kennedylaan 5, Den Haag - Duinoord

Een GRATIS drankje bij lunch of diner.

BLUE LAGOON

WOWZONE OUTDOOR LASERGAME PARADIJS

Keuze uit huiswijn, tapbier of fris.

Ma t/m za 10% korting op het “ontbijt aan zee”

Vakantievoordeel: 15% korting!

Maximaal 2 personen per pas.

EN 10% korting op het 3-gangen seizoensmenu.

Geldt tot 24 augustus.

Plein 22, Den Haag - Pleinkwartier

Strandweg 25-27, Den Haag - Scheveningen

Poolsterstraat 42, Den Haag - Binckhorst

SOBA RESTAURANT & CAFE

STRANDPAVILJOEN SPORT

BOULEVARDTREIN SCHEVENINGEN

10% korting op de rekening!

10% korting op de rekening. Maximaal 4 personen.

10% korting op een ticket!

Johanna Naberweg 5, Den Haag - Zuiderpark

Wassenaarseslag 29, Wassenaar

Scheveningen Boulevard

SOLO VINO BY GUSTO

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KENYAN DELICACIES

DEM RESTAURANT

GOLDEN EARRING - LIVE ON THE BEACH

Een GRATIS tropische fruitsalade t.w.v. €4,bij een lunch of diner.
Rijnstraat 10, Den Haag - Stationsbuurt

Bij twee hoofdgerechten twee GRATIS glazen huiswijn
of tapbier.
Bij vier hoofdgerechten een GRATIS ﬂes huiswijn.
Visseringlaan 22A, Rijswijk - Wijk 08

25% korting op je ticket. Log in op je Hofpas proﬁel
om de tickets te kopen via de ticketmaster link!
Strandweg, Den Haag - Scheveningen

MY STORE

FENIX THEATERMAKERS

Bij een aankoop in de winkel, een GRATIS Car jar
(autoparfum) t.w.v. €3,85 cadeau!
Denneweg 37, Den Haag - Centrum

HOF VAN DUIVENVOORDE
Een glas cava bij een High Tea!
Laan van Duivenvoorde 1A, Voorschoten - Wijk 00

Bij voorstellingen 2e kaartje gratis EN 10% korting
op workshops.
Binckhorstlaan 135, Den Haag - Binckhorst

URBAN RESTAURANT HENDRIKS

APPELS EN PEREN ETEN & DRINKEN

LUNAVEDA HEALTH & WELLNESS

Een special van de week, inclusief een speciaal bier
voor €15,50 (i.p.v. € 17,50)
Prins Hendrikstraat 55A, Den Haag - Zeeheldenkwartier

Na een ontbijt, lunch of diner een GRATIS doosje
huisgemaakte cupcakes voor mee naar huis!
Appelstraat 155, Den Haag - Vruchtenbuurt

20% korting op een massage.
Frederikstraat 12c, Den Haag - Willemspark/Archipelbuurt

KARSTEN & KUIPER

HEMA VOORSCHOTEN

EKOPLAZA RIJSWIJK

10% korting op de rekening bij afhalen!
Van Diemenstraat 132, Den Haag - Zeeheldenkwartier

10% korting op het assortiment!
Schoolstraat 140, Voorschoten - Wijk 00

5% korting op alle boodschappen.
Herenstraat 54, Rijswijk - Wijk 02

STRANDPAVILJOEN DE STAAT

WESTVLIET FITNESS- & RACKETCLUB

VITAE WELLNESS RESORT LEIDEN

Ma t/m do: 10% korting op het staatsontbijt
EN 10% korting op de lunch/diner van de kaart!
Strand Zuid 4, Den Haag - Scheveningen

14 dagen gratis en vrijblijvend kennismaken
en/of 1e maand gratis sporten!
Westvlietweg 55, Den Haag - Voorburg

2e persoon GRATIS sauna entree van ma t/m do
EN 25% korting op Beauty by Dorien.
Bargelaan 180, Leiden - Boerhaavedistrict

PARTNERS VAN HET EERSTE UUR:

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.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

