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Deze week o.a.:

De ‘Stem des Volks’ en de ‘Kleine Stem’ op 13 april ‘41 in K en W 

In de eerste decennia 
van de vorige eeuw be-
stond er in ons land en 
vooral in de grote ste-
den een bloeiend vereni-
gingsleven in de vorm 
van arbeiders-zangver-
enigingen. De opkomst 
van het socialisme en 
de daarmee gepaard 
gaande saamhorigheid 
lag daaraan ten grond-
slag. Ook in den Haag 
bestond uiteraard zo’n 
‘Stem des Volks’. 

Het ‘grote koor’ in Den Haag had 
natuurlijk ook een kinderkoor: de Kleine 
Stem. Het repertoire bestond uit de 
gebruikelijke kinderliedjes maar ook de 
kindercantates ‘Moedersverjaardag’ van 
Catharine van Renesse en het ‘Angeles’ 
werden uit volle borst gezongen; zo ook 
de mei-liederen van de jeugdbeweging.

O.l.v. Piet Zwager
Operettes als de ‘Sneeuwkoningin’ en 
‘Een dag Kalief’ werden uitgevoerd 
onder de  begeesterende en enerve-
rende leiding van de toen landelijk zeer 
bekendstaande dirigent Piet Zwager. Een 
man met wie rekening viel te houden 
viel en die zijn mening, politiek en 
levensbeschouwelijk, niet onder stoelen 
of banken stak.
In het toen Rode bolwerk Het Volks-
gebouw aan de Prinsengracht (nu ‘de 3 
Stoepen’) werden de generale repetities 
gehouden. In het gymnastieklokaal van 

de openbare scholen aan de Nijkerklaan 
en de Terwestenstraat en in de grote 
vergaderzaal van de broodfabriek van 
de coöperatie de Volharding aan de 
Delftselaan werd gerepeteerd door 
het kinderkoor. De koorleden waren 
hoofdzakelijk meisjes en jongens uit 
het Zuiderparkkwartier, Transvaal en de 
Schilderswijk. Het Jongenskoor, waar 
veel jongens uit de Windburgstraat lid 
van waren,  werd gedrild in een klein 
zaaltje op de bovenverdieping van de 
worstfabriek in de Wesselstraat.
Deze jongens vormden ook het Kna-
penkoor dat de koralen zong bij de twee 

uitvoeringen van de Mattheus Passie, de 
altijd rond Pasen uitgevoerde klassieker  
van Johan Sebastiaan Bach, die werden 
gegeven door de Haagse Stem des 
Volks en het Residentie Orkest in het 
gebouw van Kunsten en Wetenschap-
pen op 13 april 1941, waaraan onder 
anderen Louis van Tulder, Jo Vincent en 
Hakon Stotijn solistische medewerking 
verleenden.

Ingeplakte hoofden
Daar de jongens na ‘de rust ’niet meer 
behoefden mee te zingen en op de gale-
rij (4de balcon) werden gestald, hadden 

www.woningontruiming.nl
www.keestaleninboedels.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. 
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of 

overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

Margaretha v. Hennenbergweg 63
06-53621962 / 070-3238260

InboedelsEen betaalbare crematie of begrafenis 
Al 75 jaar zonder winstoogmerk 
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de begeleiders grote moeite om de club 
in de gewijde stemming te houden. Op 
de ochtend voor de uitvoering moesten 
de jongens bijeenkomen op het voor-
plein van de HTM garage op de Fruit-
weg voor het maken van een foto. Van 
een tweetal jongens, dat om bepaalde 
redenen niet aanwezig kon zijn, zijn de 
hoofden later bij het afdrukken van de 
foto ‘ingeplakt’.

 Jan Schrauwen (*1929)
janina@casema.nl

Mattheus Passie in arbeidersrepertoire

De aan St. Jacob gewijde kapel 
werd, door bemiddeling van de 
graaf, in 1276 tot parochiekerk 
verheven. De pastoor van Die 
Haghe kreeg van Floris een 
huis met een stuk grond, dat de 
Pastoorswarande werd genoemd. 
Op diezelfde plaats is nu de 

daarnaar vernoemde straat die 
de Geest met de Snoekstraat 
verbindt.
Educatiebureau Curzus heeft 10 
van zulke onderwerpen uitgewerkt 
tot de cursus “Den Haag, Toen en 
Nu”. Onderwerpen zijn o.a.:
• De Hagenaars en hun kerken

• Jong zijn in het Den Haag van  
 de 20e eeuw
• De geschiedenis van het   
 Haagse onderwijs
• De handel en nijverheid 
 van de Hagenaars

De cursus bestaat uit tien sessies 
van circa twee uur. Er staat ook 
een excursie met de Ooievaart 
op het programma. De cursus 
is bedoeld voor 55-plussers, en 
biedt ook gelegenheid om eigen 

herinneringen aan de stad te delen 
met elkaar. De cursus start op 
vrijdag 9 april 2010 om 13.30 uur 
en wordt gegeven in het wijk- en 
dienstencentrum de Henneberg, 
Tramstraat 15. De prijs bedraagt   
€ 130 en voor ZekerThuis 
abonnees € 117 
Voor informatie en aanmelding 
kunt u telefonisch of per e-mail 
(070-73.70.139 / info@curzus.nl) 
contact opnemen. 
Kijk ook op www.curzus.nl

Nieuwe cursus Den Haag Toen en Nu

DUTCH SWING COLLEGE BAND
GROOTS JUBILEUM CONCERT

m.m.v. FREEK de JONGE- LAURA FYGI
Mrs.Einstein   -    Dim Kesber

Dr.A.Philipszaal  - Den Haag za. 8 mei 
Kassa : 070 – 88 00 333

In de 13e eeuw had Die Haghe nog geen eigen parochiekerk. Het 
dorp hoorde kerkelijk bij Monster.  Door  weer en wind trokken de 
Hagenaars dan ook naar de parochiekerk in Monster, want in een 
kapel mocht niet worden gedoopt, gehuwd of begraven. 

31 maart: 
avond over MS in 
bieb Zoetermeer

Heeft u zelf Multiple Sclerose of 
iemand uit uw omgeving, en wilt u 
meer weten over de wijze waarop 
deze ziekte wordt gediagnosticeerd 
en behandeld? Welke zorg er voor 
handen is?
Samen met de MS Vereniging 
Nederland (MSVN) en Sophia 
Revalidatie Zoetermeer organi-
seert Bibliotheek Zoetermeer op 
woensdag 31 maart een informa-
tieve avond met o.a. neuroloog dr. 
A.L. Strikwerda. Hij spreekt over 
vernieuwingen in de diagnostiek en 
het behandelplan. Revalidatiearts 
dr. C. van As ligt haar werk toe, en 
MS-verpleegkundige T. Janssen zal 
het hebben over de dagelijkse zorg 
voor een MS-patiënt. 

Locatie: 
Hoofdbibliotheek Zoetermeer, 
ingang via Engelandlaan 502. 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
De toegang is gratis.

-  “Ter herinnering aan de medewerking van Jan Schrauwen aan de uitvoering van de Matthäus Passion  ...”  Jan staat helemaal links boven.-
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itgever:
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martini@deoud-hagenaar.nl

dministratie:
Op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Rita van der Velde
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Hoofdredacteur:
Frans M. Hoynck van Papendrecht 
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oto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publi-
caties zonder bronvermelding, wordt verzocht 
met de uitgever contact op te nemen voor het 
treffen van een regeling.

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distribu-
tiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen 
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen 
beschikbaar. 

mail-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
bonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097

Advertenties irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Administratie rita@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Distributie distributie@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de 
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, West-
land, Delft, Midden-Del and, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributie-
punten, waar de krant kan worden afgehaald of 
onder bewoners wordt verspreid, als in verzor-
gingshuizen en service ats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of 
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan 
een abonnement nemen voor  ,  per jaar 
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).
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Nogmaals Mulo Helmstraat
Dank voor het plaatsen van de oproep re nie 
Mulo Helmstraat Scheveningen. Er stond  
echter een foutje in het e-mailadres. Er was een 
puntje vergeten tussen mijn voor- en achter-
naam. Het juiste e-mailadres luidt dus: bertha.
dulk@versatel.nl
e a en l
es in e

en aa

Nellie Schouten
Al wat jaren ben ik op zoek naar Nellie Schou-
ten. Zij woonde vroeger in de Peilstraat in Den 

Haag. We werkten samen in de jaren ‘60 bij het 
E.I.M. en zijn met een jeugdreis naar Kuchl in 
Oostenrijk geweest. Wat zou het leuk zijn om te 
weten hoe het met haar is gegaan in al die 
jaren. Wie kent Nellie of weet waar ze woont?
a e ens nijnen
aa se jes@ i .nl

Hispano-Suiza 
Bijgaande advertentie verscheen in april 193 . 
Wie kan mij zeggen wie er destijds woonde op 
het adres Johan de Wittlaan 16? Ik ben bezig de 
geschiedenis van Hispano-Suiza automobielen 
in Nederland te documenteren. Er reden in 

de jaren ’20 en ’30 behoorlijk wat Hispano-
Suiza’s in Den Haag, Scheveningen en Wasse-
naar. Even verderop, aan de Johan de Wittlaan 
12, had Jhr. R. Van Lennep ook een Hispano-
Suiza en om de hoek, op de Jacob Catslaan 14, 
had de heer E.H. de Vries van de Haagsche 
Commissiebank er n. Aan de Parkstraat 14 
was de importeur, NV Technische Handels Ver-
eeniging Greve  Co, gevestigd. Wist ik maar 
of, en zo ja waar, hun archieven bewaard zijn  
gebleven. Oude foto’s, knipsels, anekdotes, etc. 
over Hispano-Suiza’s in Nederland zijn uiterst 
welkom, evenals over Carrosserie B.T. van 
Rijswijk en Zoon aan de van Alphenstraat 61 
in Voorburg (kopieën van foto’s etc. bij mensen 
thuis maken is ook mogelijk). Een Hispano-
Suiza is altijd te herkennen aan de mascotte van 
een vliegende ooievaar bovenop de radiateur.
. . eenen s

ans eenen s@ lane .nl

Scalacircus in ‘ 1 en ‘
Na enig speurwerk in mijn circusverzameling 
heb ook ik ontdekt dat er wel degelijk circus-
voorstellingen in Scala zijn gegeven. Vanaf 
17 januari 1951 speelde het Circus Festival in 
Scala met o.a. de cavalerie van het Circus van 
Bever, en Jean Michon presenteerde de leeu-
wen. Een jaar later, in februari 1952, speelde 
het Circus Willy Hagenbeck ook in Scala, met 
een volwaardig circusprogramma waarin ook 
roofdieren waren te zien waren. Helaas heb ik 
geen programmaboekje van dit programma in 
mijn verzameling, misschien kan iemand mij 
daar nog eens aan helpen.
e a

j a @ s all.nl

aatste lood es 
W t een verrassend leuk artikel kwam ik tegen 
in “De Oud-Hagenaar” van 9 februari jl.  Over 
de laatste loodjes in de zetterijwereld. Mijn 
vader was gra cus en zelf ben ik jarenlang in 
de reclamewereld werkzaam geweest in het 

tijdperk van clich ’s, matrijzen en stypes. Het 
in het artikel genoemde Gra sch Museum 
in Groningen heb ik begin dit jaar bezocht. 
Wat een weelde en wat een onverwoestbare 
apparatuur, waar nog altijd op/mee gewerkt 
wordt.  Het was kijk-smullen in de Raben-
hauptstraat. Op de bijgaande foto een klein 
stukje loodzetsel (2,5 x 6 cm) met - uiteraard 
in spiegelbeeld - mijn voor- en achternaam. Ik 
kreeg het in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
tijdens een schoolklasbezoek aan De Haagsche 
Courant van een zetter die ter plaatse mijn 
naam verloodde. Ik hoor de loden lettertjes nog 
ritselend vallen  Een leuke tastbare herinnering 
en als stempeltje nog steeds te gebruiken. Over 
duurzaam gesproken  Leve het handwerk en 
hulde voor het artikel.
a la n

csj n @casema.nl

Over aap Kni nenburg
In het artikel van Albertus Wiercx (pagina 2, 
nr. 4) staan twee omissies. De naam van de 
melkboer is Jaap Knijnenburg; en de bedoelde 
stallen waren in de David Blesstraat, in het 
gedeelte vanaf de Frans Halsstraat naar de 
Parallelweg. De gouden zweep is volgens mij 
trouwens gewonnen door Jaap’s zoon, hij had 
er eentje, Guus. Maar hier zou ik mij in kunnen 
vergissen, ik ben echter meerdere malen op 
Duindigt geweest, ook bij oom Flip.
Ook ik ben oud-Hagenaar in hart en nieren. Ik 
hoop 67 te worden in juli van dit jaar. Ik heb 
recht tegenover de melkzaak van J. Knijnen-
burg gewoond, op de hoek van de Jan van 
Gojenstraat en de Jan de Baenstraat , op de 2de 
etage van nummer 52. Misschien dat Appie 
zich kan herinneren dat ik ooit bij een wedstrijd 
van hem in het elftal van Maasstraat aanwezig 
was als scheidsrechter en dat wij ooit samen 
met Jan Spierenburg, Tinus van Kampen, Har-
rie Taal en anderen hebben (gefredikeet) op 
straat. Ondanks mijn leeftijd ben ik trouwens 
nog steeds scheidsrechter voor de KNVB, maar 
tegenwoordig alleen nog voor dameswedstrij-
den.
. ielen
e @li e.nl

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. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

ond e et de iets op oe
naar pra htauto s in de stad
Het artikel over de foto’s van Auto-
kampioen hoofdredacteur Peppink 
in nummer 4 van 23 februari roept 
voor mij Haagse herinneringen op 
die zijn verbonden met auto’s in 
het stadsbeeld. Als jongen in de 
jaren vijftig maakte ik soms een 
rondje door de stad waarvan je wist 
dat het ontmoetingen opleverde 
met bijzondere automobielen. 
Het merk Studebaker maakte 
vroeg indruk. De Amerikaan kon 
je waarnemen op de hoek van de 
Scheldestraat en de Pletterijkade, 
waar zich de importeur bevond. 
Daar zag ik voor het eerst de panoramische ruit en een model met zowel voor als achter een ruit 
van vrijwel gelijke afmetingen. Aan het begin van de Mauritskade, eigenlijk de dr. Kuyperstraat, 

was vaak een AC Bristol, sportwagen van Britse makelij, 
geparkeerd. Een enkele keer nam je een lichtblauwe Lago 
Talbot waar, terwijl bij de showroom van Maasland aan 
de Bezuidenhoutseweg een Ferrari Mondial voor het raam 
pronkte. Een model van ongekende schoonheid, met grote 
rechtopstaande koplampen en een imponerende grille. 
Vooral de zichtbare klinknagels op de knalrode bolide 
bleven in het geheugen gegrift. In een garage aan de Turf-
markt trof ik een oranje Aston Martin DB3S rensportauto 
die ik in Zandvoort had zien racen met Hans Davids aan 

het stuur. Je was onder de indruk en het gaf een onbereikbaar gevoel; in zoiets zou je nooit rijden. 
Verder dan een Dinky Toy van dat model, kwam ik niet.

Voor het bankgebouw aan de Kneuterdijk vergaapte ik me 
aan een tweekleurige Ferrari 212 Inter: rood met een zwart 
dak. Het riante vervoermiddel van Jan Bos Eyssen, kaashan-
delaar te Alkmaar. Vanaf mijn Gazelle boog ik dan om het 
interieur te bekijken. Niet beseffende dat ik er zo’n veertig 
jaar later zelf mee heb gereden op het Zandvoortse circuit, 
maar dat is een ander verhaal.

ie en
ei sc en am
e ie en @ mail.c m

- n ebruari  werd de dui endste Studebaker na de bevri ding 
verwelkomd door de im orteur o  de hoek van de Pletteri kade  de 

nternationale utomobiel Maatscha i .. -

- errari  nter  rood met een wart 
dak. o een had Jan os ssen er  de 
uitvinder van verduur aamde gemalen 

kaas in blik.. -

- en enkele keer nam e een licht-
blauwe ago Talbot waar.-
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Meneer Bennik

De tentoonstelling besteedt aandacht 
aan vier bedrijfstakken die tussen 
1930 en 1970 een belangrijke rol 

speelden: De hout- en meubelindu-
strie met bekende namen als Dekker, 
Hout, Mutters en Pander; de metaal- 
en elektrotechnische industrie met 
voorwerpen als kachels, radio’s en 
stofzuigers en een Solex van  rma’s 
als Van der Heem, Van Heijst radiato-
renfabriek, Escher Constructiewerk-
plaatsen, de BEHA fabriek van stalen 
ramen en kanteldeuren en de Waldorp 
instrumentenfabriek. Ook de in Den 
Haag aanwezige gra  sche industrie 
is met af  ches en ander drukwerk 
vertegenwoordigd. Tenslotte belicht 
de tentoonstelling de voedings- en ge-
notmiddelenindustrie met namen die 
nog steeds tot de verbeelding spreken: 
bakkerij Hus, Lensvelt Nicola, Krul, 

Rademaker, de Sierkan, Laurens, 
Batschari en de Zuid Hollandsche 
Bierbrouwerij (ZHB).

 bi dragen
Een groot deel van de getoonde voor-
werpen werd in bruikleen afgestaan 
door onder anderen familieleden van 
oud-medewerkers van deze bedrijven. 
Hun voorwerpen en verhalen kwamen 
tijdens het project MijnDenHaag  
naar voren en worden nu gecombi-

neerd met voorwerpen uit de collectie 
van het Haags Historisch Museum, 
zoals een tegeltableau van de ZHB 
en een jaren ’30 arbeidersinterieur 
dat nooit eerder in het museum werd 
getoond.
MijnDenHaagWerkt  is de eerste ten-
toonstelling van het project MijnDen-
Haag  (www.mijndenhaag.org) dat 
het Haags Historisch Museum twee 
jaar geleden is gestart. Inmiddels zijn 
de voorwerpen en de bijbehorende 
verhalen van bijna 600 Hagenaars 
beschreven en vastgelegd. Met het 
project brengt het museum het verle-
den van Den Haag in beeld van met 
name de afgelopen eeuw. 
De tentoonstelling is voorbereid 

met de inhoudelijke steun van de 
Stichting Haags Industrieel Erfgoed 
en gerealiseerd met Havelaar Erfgoed 
Projecten.

Tentoonstelling Mi nDenHaagWerkt  vanaf 1  april 

ba ht en industrie 
in istoris h Museu  

Dat Den Haag beschikte over een belangri ke industrie bli kt uit de tentoonstelling 
Mi nDenHaagWerkt  die het Haags Historisch Museum van 1  april t m  augustus a.s. 
organiseert. Het is de eerste tentoonstelling in het kader van het pro ect Mi nDenHaag  
waarin het museum de afgelopen twee aar op zoek ging naar Hagenaars en hun eigen 
Haagse voorwerpen. Hun verhalen en voorwerpen vormen het uitgangspunt voor deze 
tentoonstelling waarin de bedri vigheid van de Hofstad centraal staat. Naast voorwer-
pen uit de vaste collectie van het museum  zorgen affiches  filmp es  foto’s en recla-
memateriaal van Haagse producten voor een levendige doorsnede van het industri le 
verleden van Den Haag. - e meubel abriek Mutters o  het Piet ein lein oto  gemeente en aag  -

-  che uit  van d erner voor het 
be aamde sigarettenmerk aballero van 

aurens. -

- ntwer  van een wieg voor het oninkli k 
uis van Mutters  rond . -

- Smeedi eren 
uithangbord 
van ensvelt 

icola. -

De cursus is bestemd voor mensen 
die hun voeding willen aanpassen, 
maar onvoldoende weten hoe dit 
moet. Tijdens de cursus komen ver-
schillende onderwerpen aan de orde. 
Afhankelijk van de vraag van de cur-
sisten kan informatie gegeven wor-
den over het gebruik van goede en 
slechte vetten, gezonde en ongezonde 
tussendoortjes, de maaltijdbereiding, 

etiketten lezen en het uit-eten of eten 
op feestjes.
Het is vooral een praktische cursus 
waarbij ook een actieve bijdrage van 
de cursisten wordt gevraagd. Er zal 
ook schriftelijke informatie in de 
vorm van folders worden meegege-
ven.
De cursus wordt gegeven in de SAL 
apotheek, Laan van Meerdervoort 

Op maandag 22 maart opende wet-
houder  Bert van Alphen een nieuwe 
buurtkamer in Spoorwijk, te vinden 
aan het Goeverneurplein . Bewo-
ners kunnen in de buurtkamer terecht 
voor een kopje kof  e, om elkaar 
beter te leren kennen of om samen 

activiteiten te ondernemen

Vri willige inzet
De buurtkamers worden gratis 
beschikbaar gesteld door de woning-
corporatie Vestia. De gemeente huurt 
BOOG in voor de begeleiding van de 

vrijwilligers. Bewoners zetten zich 
vrijwillig in en zorgen zelf voor het 
realiseren van hun wensen en ideeën. 
Zij knappen de Buurtkamer samen 
op en richten deze ook samen in – 
zodat iedereen er zich welkom voelt.
In iedere Buurtkamer is een gemo-
tiveerd team gastheren- en vrouwen 
beschikbaar. Deze buurtbewoners 
vormen de spil van de Buurtkamer. 
Zij bedenken activiteiten om het 
contact tussen buurtbewoners te 
bevorderen. 
Momenteel telt Den Haag in totaal 
zeven buurtkamers, onder andere in 
Vrederust en in de Schilderswijk. Dit 

eer iets te doen aan te hoog 
cholesterolgehalte

Vestia stelt ruimtes gratis beschikbaar

Opening nieuwe buurtkamer in Spoorwi k
HWW Zorg start in samenwerking met een di tist van iv 
voeding-  leefsti ladvies op woensdag 14 april een cursus 
van twee bi eenkomsten voor mensen met een verhoogd 
cholesterolgehalte. De tweede cursusdag vindt plaats op 
woensdag 1 april.

oed contact met e buren is waardevol: het leven is een 
stuk aangenamer als e mensen in e omgeving hebt met wie 
e eens een praat e kunt maken. Met wie e alledaagse din-

gen kunt delen. oed contact tussen buurtbewoners komt 
niet alti d vanzelf tot stand. Door bi voorbeeld taalbarri res 
of cultuurverschillen  kunnen mensen zich eenzaam voelen of 
zelfs in een sociaal isolement terecht komen. Daarom helpt 
de emeente Den Haag met het opzetten van buurtkamers.
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Deze week:

ijk voor het actuele nieuws, de e acte uit endtijden en 
meer programma informatie op  est e t of estonline.nl

-advertentie-

Deze week:

TV West Nieuws focust op de regio 
Wie dagelĳ ks op de hoogte wil blĳ ven van wat er speelt in zĳ n of haar buurt kĳ kt TV 
West Nieuws. Debby Roukens, Menno Tamming en collega’s brengen het regionale 
nieuws elke dag in  honderdduizenden huiskamers in de regio. 
TV West is de belangrĳ kste bron van regionaal nieuws, zo bleek uit de stads-
enquête van de gemeente Den Haag. Dat nieuws is elke werkdag vanaf 17.00 uur
te zien in een actueel nieuwsbulletin. De presentatoren,  Nawal Bakkali, Elles de Bruin, 
Debby Roukens, Menno Tamming en Sharma Chin a Foeng, brengen reportages en leggen 
live contact met een verslaggever op een locatie in de regio. Natuurlĳ k hebben ook  het laatste 
sportnieuws en het actuele weerbericht van weerman Huub Mizee een plek in het nieuws.

Zeg ‘t maar
De kĳ kers leveren ook een bĳ drage aan TV West Nieuws. Het dagelĳ kse blokje ‘Zeg ’t Maar’ 
is bĳ zonder populair. Hierin kunnen mensen voor de camera hun reactie geven op de stel-
ling of vraag van de dag. Dat levert boeiende, herkenbare en soms grappige momenten op. 
Zeg ’t Maar wordt steeds op een andere plek in de regio opgenomen. De locatie wordt be-
kend gemaakt in TV West Nieuws.
Foto’s van kĳ kers illustreren het dagelĳ kse weerpraatje van Huub Mizee. Wie een mooie 
weerfoto heeft  kan deze mailen naar weer@omroepwest.nl. Huub heeft  een voorkeur voor 
foto’s met mooie wolkenluchten. 

Ziggo digitaal?
Steeds meer mensen kĳ ken digitaal, in deze regio veelal via Ziggo. TV West is in het digitale 
pakket van Ziggo te vinden op kanaal 989.

Happy Seventies op Radio West
Radio West gaat vanaf 29 maart 
een week lang terug naar de ja-
ren zeventig, naar de tĳ d van 
paars met groen, de SRV-man, de 
minirok, de oliecrisis en de nieuwe 
trutt igheid. Onder de titel Happy 
Seventies draait de regionale zen-
der de hele week alleen maar pla-
ten uit die roemruchte jaren. In 
allerlei rubrieken en met studiogasten
kĳ kt de zender terug. De Happy Seven-
ties-week staat volledig in het teken van 
deze bĳ zondere jaren. Met natuurlĳ k 

heel veel muziek, verhalen, gasten en veel prĳ zen. En natuurlĳ k de geluiden van de jaren 
zeventig, die centraal staan in de speciale editie van het radiospel ‘Moet je Luisteren’. De te 
winnen prĳ zen staan natuurlĳ k ook helemaal in het teken van deze kleurrĳ ke jaren.

NAC Breda– ADO live op Radio West
ADO Den Haag moet hard werken om de nacompetitie te ontlo-
pen. Elke punt is belangrĳ k. Radio West Sport verslaat elke uit- en 
thuiswedstrĳ d van ADO Den Haag live. Zo ook de nu zo belang-
rĳ ke uitwedstrĳ d van ADO tegen NAC op vrĳ dag 26 maart. Het 
TV West-programma Vak W brengt op vrĳ dagavond 26 maart een 
voorbeschouwing van deze belangrĳ ke treff er. Het live-verslag van 
de wedstrĳ d NAC Breda - ADO Den Haag is komende vrĳ dagavond 
vanaf 20.45 uur live te beluisteren op Radio West. 

woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal

donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK: Verslag SXSW 
Verkeersjournaal

vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Verkeersjournaal

zaterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport

zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport
‘t is Fijn achter het Rijswijkseplein
Verkeersjournaal

maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
Nachtegaal en Zonen
Verkeersjournaal

dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer

maandag t/m vrijdag
06-09 u West wordt Wakker
09-12 u de Ochtendshow
12-13 u het Twaalfuurtje
13-14 u West weet het
14-16 u de Middagshow
16-18 u West komt Thuis
18-19 u Gesprek van de Dag

vrijdag va 20.45: 
live NAC Breda-ADO DH

zaterdag
08-11 u ZEP
11-12 u And the beat goes on
12-14 u Ik hou van Holland
14-18 u Radio West Sport
18-19 u Ron’s Platencast

zondag
08-09 u ZEP
09-10 u Ouwe Joekels
10-12 u Klassiek op West
12-18 u Non-stop muziek
18-19 u Ouwe Joekels (hh)
19-21 u Klassiek op West (hh)

Aan de Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding U.A.
Antwoordnummer 13054
2501 VC Den Haag

Ik maak gebruik van deze ledenwerfactie en meld mij aan als lid van 
de vereniging en maak gebruik van de korting  

 
Naam
(Eventueel ook de naam van 
de partner en de kinderen.)

Adres

Postcode en plaats

Of u geeft u op via het internet: 
info@devolhardinguitvaartzorg.nl

Sinds 1935 verzorgt onze vereniging begrafenissen en crematies. Meer dan 
33.000 mensen zijn lid. Dit jaar zullen we naast onze vertrouwde uitvaarten 
ook met nieuwe diensten beginnen. Als eerste stap is de vergoeding voor de 
leden bij een uitvaart verhoogd. In geval van overlijden is er voor de leden in 
2010 een tegemoetkoming 165 euro ter beschikking. 
De coöperatieve vereniging De Volharding wil aan meer mensen hun diensten 
aanbieden. Vandaar deze ledenwerfactie. Voor een kosteloos lidmaatschap 
in 2010 kunt u zich als lid aan melden door onderstaande bon in te vullen. 
Daarna ontvangt u een lidmaatschapsbewijs. Vanaf het moment dat u zich 
heeft ingeschreven, heeft u ook recht op de tegemoetkoming van 165 euro. 
Als u zich meldt dan zijn tevens uw minderjarige kinderen en partner medelid 
en ontvangen dezelfde rechten als u.
Wij hopen u als nieuw lid te begroeten.
U kunt schrijven aan:

eef  o  oor o eratie e 
it aart ereniging e ol arding

4

Al ruim 14 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen

   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

• Samenwerking met Goede Doelen

• Voor u als executeur optreden

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..

...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)

www.ouderenfonds.nl

HEEFT OMA
EIGENLIJK

EEN COMPUTER?

Vergeet-ze-niet!



Veel Haagse liefhebbers van zijn boe-
ken kunnen hem zich daarom mogelijk 
herinneren als hun onderwijzer. Met 
zijn loopbaan in het onderwijs begon 
hij al in 1916 aan de gemeenteschool 
in Schagen als volontair. Van daar sol-
liciteerde hij in ‘s-Gravenzande, waar 
hij eerst in het gehucht Heenweg 
terecht kwam. Later stond hij voor 
de klas in de openbare school aan 
het Marktplein in ‘s-Gravenzande. 
Na twee jaar Leiden kwam hij naar 
Den Haag, waar hij van 1923 tot 
1952 achtereenvolgens werkte bij 
de openbare lagere scholen aan 
de Zuidwal, de Hulststraat, de 
Escamplaan, Busken Huetstraat en 
de Meidoornstraat  Dus dat er nu 
nog leerlingen zijn, die bij hem in 
de klas hebben gezeten is beslist  
niet denkbeeldig. 

‘Voor de eugd’
Het is aan Bram Vingerling te 
danken, dat Leonard Rogge-
veen in het Westland plotseling 
aan de vergetelheid is ontrukt. 
De hoofdpersoon van het boek met 
‘de ongelofelijke avonturen’ heeft 
namelijk een dubbelganger. Dat is 
Bram Vingerling uit Zwijndrecht. Die 
was er achter gekomen, dat Leonard 
dit verhaal het allereerst als feuil-
leton publiceerde in de Westlandsche 
Courant. Dat gebeurde in 1926. Een 
jaar later verscheen het als boek. Het 

eerste boek van Leonard Roggeveen, 
dat door een indrukwekkende reeks 
zou worden gevolgd. Roggeveen deed 
ook veel voor de culturele ontwikke-
ling van het Westland. Zo richtte hij in 
‘s-Gravenzande een toneelvereniging 
op, waar hij ook zelf in meespeelde. 
Verder trok hij  ook met een poppen-

kast door het Westland om kinderen 
daar mee te vermaken.
De dubbelganger van Bram Vinger-
ling wendde zich vorig jaar tot het 
Historisch Archief Westland met de 
vraag of daar bekend was dat Rog-
geveen het boek eerst als feuilleton in 
de krant had gepubliceerd. Dit leidde 
tot onderzoek in de vele jaargangen 
van de Westlandsche Courant. Al 
doorbladerend ontdekte men dat de 
jeugdrubriek in die krant al vanaf 

1919 bestond. Die rubriek onder de 
titel ‘Voor de Jeugd’ moet razend 
populair zijn geweest. Roggeveen cor-
respondeerde met honderden kinderen 
uit het hele Westland. Ze konden ook 
raadseltjes en puzzels oplossen. Ook 
toen hij eenmaal via Leiden naar Den 
Haag was verhuisd, bleef hij – zo lang 
hij de rubriek verzorgde, namelijk tot 
1933 - met de Westlandse kinderen in 
contact. Twaalf jaar eerder had hij toen 
al afscheid genomen in ‘s-Gravenzan-

de, waar hij van de Vereniging voor 
Volksontwikkeling een wandelstok 
met zilveren knop cadeau kreeg. Met 
deze stok is hij later met zijn vrouw 
wandelend door Den Haag kennelijk 
door een straatfotograaf gefotogra-
feerd.

Tentoonstelling
Die foto en de stok zijn ook te zien 
op een tentoonstelling, die van 27 

april tot 1  mei 2010 in 
Naaldwijk wordt gehouden 
in de openbare biblio-
theek aldaar. Jan Buskes, 
archivaris bij het Historisch 
Archief Westland, hoopt 
dat veel oud-leerlingen of 
–lezers van de boeken van 
Roggeveen op de openings-
dag naar Naaldwijk komen. 
Liefst ook oud-leerlingen, 
die bij hem in de klas 
hebben gezeten. Want van 
hen wordt op 27 april met 
een levensgroot portret van 
Roggeveen erbij een nieuwe 
klassenfoto gemaakt. 
 Niet alleen zijn op de expo-
sitie tal van exemplaren van 
zijn kinderboeken  te zien, 
maar ook documenten, objec-
ten en verhalen, die tijdens 
zoektochten in de voorbije 

maanden allemaal van Roggeveen zijn 
gevonden. Daar is ook een serie foto’s 
van Roggeveen als onderwijzer en 
boekenschrijver bij. Compleet met een 
foto van de vele radio-uitzendingen 
die hij heeft verzorgd voor de AVRO-
microffon onder de titel: De Schoolbel 
luidt.
           
Aad van Holstein

ls e @a l.nl

innenkort e positie in Naaldwi k over eonard oggeveen:

en est andse 
a enaar uit ha en
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- et eerste schoolt e waar oggeveen les ga  in eenweg staat er nog. - 

- e onge eonard in de achtertuin van de amilie van aar el  waar hi  in s-
raven ande een kamer huurde. - 

- andtekening van eonard oggeveen. -

- eonard  oggeveen als onderwi er in de esde klas 
van de o enbare school in de ulststraat. -

- eonard oggeveen wandelt hier bi  de evangen oort met i n vrouw aan de arm 
en i n in s- raven ande als a scheidscadeau gekregen ilveren wandelstok in de hand. -

- e esde klas van de o enbare school in de scam laan van  met meester oggeveen. 

Wie kent niet de kinderboekenschri ver eonard oggeveen  
Tal van boeken heeft hi  op zi n naam staan. Spannende 
verhalen  zoals ‘De ongelofeli k avonturen van ram Vinger-
ling’  ‘Het geheim van het oude horloge’  ‘de lectrische 
man’  ‘Draadloze ogen’ ’ In de staart van de komeet’ en noem 
ze maar op. Maar ook de boek es van Daant e en van Okkie 
Pepernoot werden verslonden. Minder bekend is echter dat 
hi   geboortig uit Schagen  als onderwi zer is begonnen in 
‘s- ravenzande. In 1  overleed hi  in Den Haag  nadat hi  
arenlang tot 1  les had gegeven aan diverse openbare 

lagere scholen  waarvan elf aar als hoofd. Dus eigenli k een 
Westlandse Hagenaar uit Schagen. 
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WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE:
Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen. 
Restauratie kasten, kabinetten, tafels, 

stoelen, enz. Lijmen, schuren en lakken- 
beitsen van uw meubels. 

Ook verwijderen van houtworm.

WWW.DELEERSPECIALIST.NL
Renoveert de flexibele lak of kleurlaag van
lederen bankstellen, stoelen, kussens, enz. 

die gekrakeleerd, vervuild, en verschoten zijn
door de zon. 

Ook hoofdvetvlekken verdwijnen. 
Tevens vakkundig stofferen of reparatie 
mogelijk van zitkussens of leuningen. 

Door onze grote kleurmogelijkheden worden
uw kostbare meubels weer als nieuw.

Woningstoffering

K.v.K.nr. 36049401

Levering onder garantie.
Halen en brengen gratis

Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland

Voor de complete 

aanpak van uw 

interieur Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Open: maandag  10.00 - 16.00 uur

donderdag 12.00 - 20.00 uur

Overige dagen: 
op afspraak 
(ook ‘s-avonds)

Wij werken al 35 jaar 

uitsluitend met 

gespecialiseerd personeel

•TAPIJT •VINYL
•LAMINAAT

Verplaatsen van meubels, indien
nodig leeghalen van kasten.

Verwijderen van oud tapijt en
het nieuwe gelegd in 1 dag. 

Wij leveren alle merken.

•LAMELLEN  
•GORDIJNEN 

•ROLGORDIJNEN

VERZEKERINGEN
verzekeringskwesties zoals

brand-, water-, 
vloerbedekkingsschade, etc,

handelen wij voor u af.

•VERHUIZINGEN
In- en uitpakservice

•Binnen - en 
buitenschilderwerk

•Stucwerk
•Behangen

Sauzen van wanden en 
plafonds in één dag.

www.allesdoeners.nl

Winkel aan huis

Wij komen graag bij u

thuis voor een gratis

advies en prijsopgave

Meubelstoffeerderij
Stofferen van bankstellen, 
fauteuils, stoelen, enz. 

Vervangen van o.a. 
singelbanden, veren en 

schuimpolyether: 
Bank, Boot en Caravan.

Diverse meubelstoffen op voorraad. 
(gespecialiseerd in kussens)

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland meubels

Alsje100mensennietechtkunthelpen,
helperdanminstenséén!

Voeljijjeaangesprokenomjeintezettenalsvrijwilliger,
pakdetelefoonenbelHumanitasHaagland,telefoonnummer070-3584284.

Meerinformatie:www.humanitashaagland.nl

Humanitas geeft ondersteuning aan mensen die dattijdelijk nodig hebben,
gewoonvanmenstotmensopbasisvangelijkwaardigheid,verantwoorde-
lijkheidvoorjezelfenvooreenandermetbehoudvanregieovereigenleven.

HumanitasHaagland
zoektvrijwilligers

voordiverse
maatjesprojecten.

Kijkopdewebsiteofbel!

Verhuizen 

is  

duurder 

Het is hip om zo lang moge-
lijk gebruik te maken van uw 
eigen huis! 
Maar soms is een aanpassing 
noodzakelijk. 
 
Kijk eens naar onze website. 

www.apollo-aqua.nl 

Dan ontdekt u dat onze vele 
oplossingen heel mooi zijn. 

Apollo Medical bv 
Brugstraat 16 
2471 AT Zwammerdam 
0172 619142 fax 0172 619145 
www.apollo-aqua.nl 
E-mail: apollo-info@apollo-aqua.nl 

Goetzee DELA is gespecialiseerd in de 

complete verzorging van begrafenissen 

en crematies. Met ruim 100 jaar ervaring 

en een team van betrokken medewerkers 

kunnen we iedere uitvaart in stijl en met 

aandacht verzorgen.

Rouwcentrum ’t Clingendaelhuys

Benoordenhoutseweg 279

2596 BJ ’s-Gravenhage

t (070) 324 00 77

’t Clingendaelhuys
van Goetzee DELA

vertrouwde uitvaartzorg 
in uw regio

Service- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor € 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e orgadres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

actuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus ,    Den Haag
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De Willemskerk was een neogotisch 
gebouw aan de rand van het Willems-
park, Nederlands Hervormd, in zwang 
bij welgestelden en nauw verbonden 
aan het Koninklijk Huis. Want zowel 
prinses Wilhelmina als prinses Juliana 
zijn er gedoopt, in respectievelijk 
1 0 en 1909. Bovendien was het 
gebouw een initiatief van koning 
Willem II, die tijdens zijn studiejaren 
in Oxford een voorliefde ontwikkelde 
voor de neogotische bouwstijl.

ouwvallig
Tijdens de korte regering van Wilem 
II, van 1 40 tot aan zijn dood in 1 49,  
verrezen er in den Haag meerdere 
bouwwerken in die stijl, onder andere 
op het Noordeinde. Later bleken ze 
zo bouwvallig te zijn dat ze binnen 
30 jaar moesten worden afgebroken. 
Slechts twee neogotische zalen uit die 
tijd hebben het overleefd: de Gotische 
Zaal achter het paleis Kneuterdijk 
en de gevel van het tegenwoordige 
hoofdkantoor van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten aan de Nas-
saulaan. Plus de rij woningen voor 
hofdignitarissen aan weerszijden van 
dit gebouw. 
De oorspronkelijke Koninklijke 
manege moest de grootste van het 
land worden. Met een enorm glazen 
koepeldak. Tijdens de bouw van het 
complex zijn een paar bouwvakkers 
van de steiger gevallen en zwaar 
gewond geraakt. Daarbij was ook een 
metselaar Donker - een voorvader van 
mij misschien. De eerste steen werd 
op 26 mei 1 45 gelegd door prinses 

Sophie, dochter en oogappel van 
Willem. Na het overlijden van Willem 
II in 1 49 kocht zijn zoon Willem III 
de niet meer in gebruik zijnde manege 
op uit de erfenis, omdat hij vreesde 
dat het gebouw in Roomse handen 
zou vallen. Dus schonk hij het aan 
de Hervormde Gemeente van Den 
Haag onder voorwaarde dat het als 
kerkgebouw zou worden ingericht. En 
dat dat altijd zou blijven - maar die eis 
is laster veronachtzaamd.

I skoud
Behalve kerkdiensten werden er 
ook concerten en andere culturele 
evenementen  georganiseerd in deze 
altijd ijskoude ruimte. Zo woonde ik 
er voor het eerst in mijn kweekschool-
jaren een uitvoering van de Mattheus-
Passie bij. Ik zat op een zijgalerij aan 
een smalle kant van de enorme ruimte 
te luisteren en te kijken naar het 

trechts Stedelijk Orkest, dat samen 
met het koor ver aan de overkant op 
de andere galerij was ge nstalleerd. 
Er tussen gaapte de enorme ruimte 
van de parterre, waar de bezoekers 
met hun voeten op de losse tegels op 
de zandvloer zaten kou te lijden. De 
ervaren muziekliefhebbers hadden een 
kussentje en proviand meegenomen, 
want in de kerk mocht geen handel 
worden  gedreven en dus was er niets 
te krijgen.

norme preekstoel
In de lange pauze tussen de twee 
Passiedelen bleven de toegangsdeu-
ren helaas gesloten. Dus ging ik, om 

mijn benen wat te strekken door het 
gebouw wandelen. Zo bekeek ik de 
enorme Gotische preekstoel, die bij de 
installatie niet door de toegangsdeur 
naar binnen kon. Een stuk van de 
gevel moest worden afgebroken en de 
grond moest enkele meters worden 
uitgegraven. Recht tegenover de 
preekstoel prijkte het orgel, boven de 
Koninklijke Loge.
Vanaf 1962 liep het kerkbezoek zoda-
nig terug, dat de kerk gesloten werd 
en daarna jarenlang leeg bleef staan. 
Er zijn wel plannen gesmeed om 
het markante gebouw voor de sloop 
te behoeden door er bijvoorbeeld 
een theater in te vestigen, maar de 
gemeente vond de verbouwingskosten 
te hoog.

Willemshof
Na tien jaar werd de bouwval ein-
delijk verkocht aan de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, die het 
geheel op de gevel na liet slopen en er 
een kantoor in vestigde, dat in tussen 
ook alweer is gemoderniseerd.
Op 2 mei 1975 opende prinses Beatrix 
het pand dat voortaan als eerbetoon 
aan de stichter ‘Willemshof’ zou 
heten. Een wandeling over de Nas-
saulaan, waar de gevels nog in hun 
oude luister prijken, geeft volgens mij 
nog steeds een goed beeld van hoe het 
er midden 19de eeuw uitzag.

Barend Jan Donker
lin en @ lane .nl

Die dag herinner ik me nog beter dan 
de dag dat ik zelf de bruid was. ’s Mor-
gens om 5 uur werd ik door tante Lauk 
uit mijn bed gehaald. Op een oude 

ets zonder banden etste tante met 
mij achterop naar Bloemendaal, dat 
vlak bij Monster lag. Verborgen in het 
bos stond het huisje van de familie De 
Nooy. Het was een gevaarlijke tocht, 
overal konden Duitsers staan ter con-
trole, maar tante wist met haar knappe 
gezichtje de Duitsers om de tuin te 
leiden. Je mocht namelijk op zo’n uur 
niet buiten zijn van de bezetter.
In Bloemendaal zouden Beppie en ik 
aangekleed worden door tante en haar 
vriendin Riek. Zij stonden hartelijk te 
lachen omdat onze schoenen met dikke 
sokken zo onnozel onder onze jurkjes 
uitstaken. Het elastiek aan de diadeem 
op ons hoofd knelde behoorlijk. Toch 
had ik het gevoel er prachtig uit te 
zien, ik was een prinses en zo trots als 
een pauw. Vervolgens gingen we in een 
koetsje met de bruidegom zijn bruid 
ophalen.

en gure dag
Het was onstuimig, guur en rond-
uit akelig weer. De bruid woei met 
sluier en al haar huis uit. Nadat zij was 
ingestapt sloeg Wouter zijn arm om 
haar heen, waardoor het raampje van 
de koets brak. Het was nu nog kouder 
geworden. We bibberden in onze 
bruidsjaponnetjes. De eerste gang was 
naar de katholieke kerk waar het huwe-
lijk werd ingezegend. Mij was verteld, 
altijd de sleep van de bruid vast te 
houden. Ze had een ellenlange sleep. 
Nu, gehoorzaam betrad ik daarmee 
stap voor stap het altaar, maar ik 
werd snel door een koorknaap terecht 
gewezen. Ik mocht het altaar niet op. 
Ja als je niet katholiek ben weet je dat 

niet. Toen viel ik auw want ik kon 
niet tegen de lucht van wierook. Na de 
plechtigheid zat ik ineens in de consi-
storiekamer waar wat werd gegeten en 
gedronken. 

oerenbruiloft
Het was een prachtige boerenbruiloft. 
Die avond waren er muzikanten en 
er werd de hele avond gedanst. Tante 
Lauk mocht echter niet mee doen. 
Dat was onfatsoenlijk want zij was 
verloofd met Jan, de broer van Wouter. 
Jan werd in 1941 als 3de stuurman 
van de koopvaardij naar het voormalig 
Nederlands Indië gestuurd om daar 
onze toenmalige kolonie te verdedigen. 
Reeds in 1942 werd zijn schip ‘Le 
Maire’ getorpedeerd door de Japanners 
in de Indische oceaan, waar zijn schip 
met man en muis verging. Daar ligt 
zijn zeemansgraf.
Het bericht hierover bereikte tante pas 
eind 1945 via het Rode Kruis. In die 
oorlog ben ik wel vijf ooms kwijtge-
raakt, Jan was n van de alleraardig-
ste. 
Tante stond die avond een beetje zielig 

Koning Willem II  liefhebber van neogotische bouwwerken  

Mattheus Passie 
in de i e s er  

ruids eis e 
in oor o sti d 

erste Paasdag valt dit aar op zondag 4 april. Her en der wordt weer stevig gerepeteerd om 
de Mattheus Passie en de ohannes Passie  zo mooi op muziek gezet door .S. ach  rond die 
datum ten gehore te brengen. en prachtige traditie. arend an Donker denkt in de Paasti d 
nog vaak terug aan zi n eerste Mattheus-Passie  die hi  in de aren vi ftig meemaakte in de Wil-
lemskerk aan de Nassaulaan  een kerk met Koninkli ke allure.

December 1 44 ik was toen 1  aar- werd ik als bruidsmeis e 
gevraagd bi  de familie van mi n tante. Wouter de Noo  trouwde 
met een ri ke tuindersdochter uit het Westland. eppie zi n 
zuster was ook bruidsmeis e. We waren even oud. Op de Zuider-
parklaan in Den Haag was een bruids aponnenwinkel  waar wi  
urk es gingen passen. 

-  e doo  van Prinses Juliana o   uni  in de illemskerk  geschilderd door Jan o nck van Pa endrecht ollectie aags emeente-archie . -

 

-  e bruid had een ellenlange slee . -

ohm...
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eboren in de Hongerwinter van 1 4  in de arensestraat vlak na de V -raketinslag aan de 
Indigostraat. Direct nadat het sperrgebiet van Duindorp was opgeheven  verhuisden wi  eind 
1 4  naar de Pluvierstraat  hoek Doggersbankstraat. Veel straten lagen in puin en vanaf de 
Wieringsestraat tot aan de Pluvierstraat lag een groot interneringskamp voor de NS ’ers. 
angzaam werden er steeds meer winkels geopend van kapsalon nnie  de groenteboer ip 

de sigarettenwinkel Piet Snabels tot de waterstokeri  De ruin.

- et smalle strand e aan het einde van het erversingskanaal. -

- ier o  een bovenwoning aan de 
Pluvierstraat werd ik in de ongerwinter 

geboren oto  J. . van der Pool . -

- e levensmiddelenwinkel van Schaa  o  de hoek 

van de Pluvierstraat en de ree andstraat. -

- ier sta ik  rechts o  de tweede ri  met een aar van m n vrind es uit de aren . -

De andere kant van Duindorp:

eu dherinnerin en 
aan de P u ierstraat e o - erk aamheden aan de uivelandsestraat  in het kader van de werkverscha  ng. -

Ik ging eerst naar de Bewaarplaats aan 
de Doggersbankstraat. Er stonden daar 
allemaal van die witte antieke kinder-
bedjes en er was een grote speelzaal. 
Het kostte 25 cent per dag inclusief 
voeding. In 1972 ben ik getrouwd en 
verhuisd naar Delft. Mijn wortels lig-
gen in Duindorp en ik mis nog steeds 
de Westduinen, de Bosjes van Poot en 
het stille strand bij het Markenseplein.

Speelgebied 
Altijd was ik gefascineerd door het 
licht van de vuurtoren dat onze woon-
kamer oplichtte en het zicht op de 
zendmasten van Radio Scheveningen, 
met de duinen aan de Nieboerweg.
Na de kleuterschooljaren bij de Zee-
meeuw aan de Tholensestraat gingen 
we op verkenning met veel vriendjes 
in de Westduinen. 
De Doggersbankstraat, de Tienge-
metenstraat en de Duivelandsestraat 
werden bewoond door kinderrijke 
gezinnen met wel 5  tot 10 kinderen 
zoals de Boelhouwers, Schaap en Tuit. 
Veel jongens vaarden op de logger en 
brachten dan zeekaak en carbid mee. 
Het carbid stopten wij met een beetje 
spuug in bussen met een deksel en met 
een priem maakten wij dan een gaatje 
in de bodem en hielden er dan een 
lucifer bij. Het resultaat een geweldige 
knal. Als de Haringrace begon, zwaai-
den we de vloot bij de  koppes uit.

Televisieloos
In de jaren 50 was er nog geen tele-
visie en stonden we met  honderden 
kinderen in de rij voor  de Duinrand-
school in de Pluvierstraat om naar 
cowboy  lms te kijken in de gymnas-
tiekzaal.
Na 2 uur kwamen we dan met verhitte 
hoofden uit de zaal.
We maakten ondergrondse hutten in 
de duinen die perfekt gecamou  eerd 
werden en kropen door levensgevaar-
lijke gangen van een meter hoog in de 
bunkers bij het strand. We zochten in 
het donker naar kogelhulzen en kogels 
op het schietterrein van de politie in 

de duinen bij de Laan van Poot, met 
de spanning om niet betrapt te worden 
door koddebeiers met hun hond.
De betonnen pisbakken aan de 
Nieboerweg en de Duivelandsestraat 
waren ook een geliefd klim- en speel-
terrein. Je kon toen ook nog lekker 
rolschaatsen op het eerste asfalt in 
de Tholensestraat en op de granieten 
tegels van de verhoogde stoepen voor 
de huizen aan de Doggersbankstraat. 
Autoverkeer was er nauwelijks en met 
tientallen jongens voetbalden wij op 
het schoolplein van de Duinrandschool 
en speelden putjevoetbal op de straat. 
De afgetrapte schoenen 

werden dan weer voorzien van nieuwe 
zolen bij de schoenmaker in de Tes-
selsestraat. We hadden ook alle ruimte 
om te zweeptollen, touwtje te springen 
en te hinkelen met de meisjes. We 
haalden een klinker uit de straat bij de 
stoep en hadden dan een mooie ‘ploep-
pot’ om te knikkeren.
In de jaren 50 waren er veel winters 
met sneeuw. Op de Scheveningse 
platbodem-slee gingen we dan naar het 
‘Groenevelletje’ in de duinen bij de 
Duivelandsestraat en voor de durfals 
naar de bloeddijk. Dat was een steile 
helling vanaf een uitkijkplaats en hier 
zat een scherpe bocht in naar het Groe-
nevelletje. Als je niet goed stuurde met 
de voeten over de grond dan vloog je 
door het prikkeldraad de struiken in 
en konden de pleisters tevoorschijn 
worden gehaald.
We hadden nog geen douche en weke-
lijks gingen we dan met handdoek en 
zeep naar het badhuis aan de Tholense-
straat. De badmeester was erg streng 
en gaf een harde klap op de deur van 
het badhokje als de tijd was verstre-
ken. Je moest het ook niet wagen om 

over het wandje naar het buurmeisje of 
buurjongen te koekeloeren.

Watersnoodramp
De Watersnoodramp van 1953 maakte 
een diepe indruk op mij. Met mijn zus 
naar het eiland Vloek gelopen en het 
water in het Verversingskanaal stond 
angstig hoog. De bunkers tegenover 
de Semafoor stortten het water in. Alle 
trappen naar het strand waren weg-
geslagen.

Het kattenkwaad dat we uithaalden 
was van een andere orde dan 

dat van de hedendaagse jeugd.
Er waren toen nog zinken asemmers 
en dan belden we aan op een portiek-
woning en als dan een bewoonster van 
de bovenste etage aan het touw trok 
om de deur te openen, vroegen we: - 
“Woont hier Mevrouw Van Onderen”. 
- “Nee”, was de reactie en dan riepen 
we: “Nou dan zullen we het even laten 
donderen ” En met een hoop kabaal 
gooiden we dan de asemmer van het 
portiek.

Met de jongens trokken we op naar 
de Vogelwijk om appeltjes te pikken 
van de bomen in de tuinen. Ook 
was het een sport om ‘trammetje te 
hangen’op lijn 12 bij de wissels in de 
Duivelandsestraat. Als de tram vertrok, 
bleven we dan op de treeplank net zo 
lang hangen, dat we er nog af konden 
springen. Het koord in de tram waar-
mee de conducteur de bestuurder een 
belsignaal gaf om bij een halte stop-
pen, was een bron van vermaak. We 
waren natuurlijk al lang verdwenen 
als de conducteur uit het wachters-
huisje rende om ons te pakken. Later 

probeerden we indruk te maken op de 
meisjes door van de brug te springen 
op de Kranenburgerweg.
Het kleine strandje langs het Verver-
singskanaal en ‘de Kom’ op het eiland 
waren leuke ontmoetingsplekken. Als 
er weer eens een grote brand was op 
de vuilstortplaats in de duinen bij de 
Duivelandsestraat liep heel Duindorp 
uit. Tijdens de mooie zomers in de 
jaren ‘50 stond het ‘stille strand’ vol 
met tenten. De man met zure bommen 
die altijd riep: “Lekker zoetzuur”, deed 
goede zaken. De ijskarren werden door 
drie man met touwen door het zand 
getrokken en de steile trappen opge-

trokken. De boodschappen werden 
gedaan bij Schaap op de hoek van de 
Pluvierstraat en de Breezandstraat en 
bij De Gruyter op het Tesselseplein. 
De statiegeld  esjes leverde ik dan in 
en daar kocht ik dan bij het snoepwin-
keltje van Wessels zoute drop en spek-
kies van. Ook bij de banketbakkerij in 
de Tesselsestraat kwam ik vaak voor 
puddingstukkies. 

Nozems
Naarmate de puberteit vorderde, 
reden we met veel lawaai  met een 
grote groep jongens op onze Puch of 
Kreidler rondjes door de straten van 
Duindorp. Het Tesselseplein was het 
verzamelpunt en als we onze rondjes 

‘s avonds maakten, zag je de meisjes 
die heimelijk uit het raam naar ons 
keken. Ook gingen we de confrontatie 
aan met ‘de Plu’ (dat waren de Indo-
jongens) en zochten we elkaar op in de 
Bosjes van Poot. Politie in jeeps sloe-
gen ons dan uit elkaar met de gummi-
knuppel. In caf  Duinzicht op de hoek 
van de Pluvierstraat en de Duiveland-
sestraat gingen we altijd biljarten; en 
met een bierworstje en een gehaktbal 
luisteren naar de Jukebox muziek 
door Helen Saphiro, Fats Domino en 
Cliff Richard. De jaarlijkse kermis 
op het Tesselseplein met de rupsbaan, 
zweefmolen en/of de schommelboot-

jes was een drukte van jewelste met 
de jeugd uit Duindorp. Het was een 
sport om met de schommel zo hoog 
mogelijk tegen het dakdoek te komen 
en dan trok de kermisbaas aan de rem. 
Ook was er dan met Koninginnedag 
dansmuziek op het schoolplein van de 
Thabor- en Duinrandschool.

            
Frits Langerak
Delft
an e a @casema.nl

                                                                                                                                         



In de regel  als men iets leest over de Transvaalwi k gaat het over de Paul Krugerlaan en 
omgeving. r is nog een gedeelte van deze wi k waarover het minder vaak gaat  nameli k 
het deel aan de nadere kant van de Kempstraat. Dit is het gedeelte van de wi k waar ik in 
1 44 geboren ben. Om precies te zi n in de Kaapstraat. Daar heb ik mi n eugd door ge-
bracht en daaraan heb ik nog veel herinneringen.

De andere kant van Transvaal:

eu dherinnerin en 
aan de aapstraat e o

- Prentbrie kaart van de aa straat in de aren  verkocht door oekhandel Transvaal. -
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- n de aren  werd de Schalk urgerstraat o engelegd voor nieuwe tramrails  
dat was heerli k s elen. -

- inks de ilhelminaschool. -

-  ondag twee keer naar de gere ormeerde uiderkerk  hier o  een oto uit  

van de ienst Stadsontwikkeling. -

Wij woonden in het gedeelte tussen de 
Kempstraat en de Boerenstraat. Het 
was de periode waarin kinderen veel 
buiten speelden, dat kon makkelijk 
op straat omdat er nog maar weinig 
verkeer was. Je kon knikkeren, tollen, 
landje veroveren en dergelijke. Als je 
binnen moest komen, om te eten bij-
voorbeeld, werd het raam opengescho-
ven en werd er ge  oten. Mijn moeder 
had een eigen riedel en mijn vader 
weer een andere. Je wist dan precies 
wie er  oot.

Koning wist raad 
Het was een straat met een aantal 
winkels. Aan de overkant bij ons was 
de banketbakkerij van Van Geest. Op 
de hoek van de Boerenstraat zat de 
slagerij van de Gebroeders Matze waar 
we, ik meen altijd op donderdag, vers 
gemaakte Gelderse worst haalden. 
Verder herinner ik mij de kruidenier 
aan de overkant van Matze, maar de 
naam ben ik kwijt. Iets verderop was 
de zuivelzaak van Deelen en daarnaast 

de  etsenzaak van Selier. En verder 
op de hoek de drogist Paul Koning. 
Een legendarische man in de straat. 
Als je gevallen was ging naar Koning, 
die wist wel raad  Wonden verzorgen, 
achter in de winkel, of als je een gat in 
je kop had en de hechtingen moesten 
worden verwijderd dan ging je ook 
gewoon naar Koning. En altijd een 
dropje toe voor de pijn of de schrik.
Tegenover Koning was de groente-
winkel van Van Winkel. Daar heb ik in 
mijn jeugd nog geholpen op zaterdag. 
Rommelen in de winkel of oppassen 
op zijn kinderen, achter de winkel. 
Ook gebeurde het dat er op woensdag-
middag zakjes kolen moesten worden 
gevuld. Je weet wel, bruine papieren 

zakken met antraciet of eierkolen. Het 
gebeurde dan dat op zaterdag de men-
sen nog wat kolen nodig hadden voor 
het weekend en dan een aantal zakken 
op de schouder naar de klanten. Soms 
twee hoog en steevast de waarschu-
wing: denk je om het behang en niet 
met de zakken langs de muur. Dit 
vanwege het achterlaten van zwarte 
strepen.

Zondagse kerkgang
Als goede gereformeerden werd op 
zondag de kerk bezocht, zelfs twee-
maal. In ons geval was dat de Nieuwe 
Zuiderkerk in de Reitsstraat bij de 
Paul Krugerlaan. In die kerk werd het 
orgel bespeeld door de heer Vos en 
was de koster de heer Ockhorst. Die 
laatste was niet n van de gemakke-
lijkste. Later op de jeugdvereniging, 
op zaterdagavond, mochten wij tot 
half elf gebruik maken van een zaal 
in de kerk. Werd het enkele minuten 
later dan ging steevast de deur open 
en daar stond hij. Niets zeggend en 

op zijn horloge kijkend, vervolgens 
posteerde hij zich in de deuropening 
met zijn handen op de rug, wachtend 
tot wij weggingen.
Ook werd de school bezocht. Eerst 
vaan de kleuterschool, de Prinses 
Julianaschool in de Viljoenstraat 
met als hoofd juffrouw Grashof. Een 
statige dame. De lagere school werd de 
Koningin Wilhelminaschool in de Boe-
renstraat met als ‘hoofd der school’ 
meester Buitendorp. De onderwijzers 
waren: in klas 1 juffrouw Jonker; in 
klas 2 juffrouw Wessels; in klas 3 juf-
frouw Koenekoop; in klas 4 juffrouw 
Van Deth; in klas 5 meester Jonker; en 
in klas 6 en 7 meester Buitendorp.

De de klas
Onze school was een zogenoemde 
‘Maartschool’ die bestemd was voor 
kinderen die te laat waren geboren om 
naar de ‘Septemberschool’ te gaan. 
Vandaar dat er een zevende klas was 
om de periode te overbruggen met de 
middelbare school.
Er zijn goede herinneringen aan de 
school.  In 1952 bestond de school 25 
jaar. Feest dus op het schoolplein, met 
het bekende zaklopen en dergelijke. 
Verder maakten we als leerlingen 
en personeel een tocht door de wijk 
met vlaggen voorop. Waar gingen we 
heen? Langs kinderen van school die 

ziek waren
Vooral juffrouw Van Deth was een 
schat. Ze reed Solex. En het kon 
gebeuren, als je vroeg was, en zij 
aankwam dat je op de Solex een rondje 
over het Boerenplein mocht maken. 
Dat was feest. Meester Buitendorp gaf 
na schooltijd Franse les. In 1953, na 
de watersnoodramp, hebben wij een 
aantal maanden een jongen uit Zeeland 
op school gehad. Hij logeerde ergens 
in de buurt.
In de zomer, voor schooltijd, ging 
ik met mijn zusje zwemmen in het 
Zwembad Zuiderpark. Vroeg op de 
step naar het zwembad, dat om zeven 
uur openging, met ‘de tien zwem-
beurtenkaart’ naar binnen. De meisjes 
rechts en de jongens links. Je kleren 
aan een haak hangen en inleveren. 
Tussen de twee zwembaden was een 
zeil opgehangen en dus proberen er 
tussendoor te gluren. Het meisjesbad 
had een glijbaan en dat vonden wij, de 
jongens, niet eerlijk. Na het zwemmen 
gauw naar huis, een boterham eten en 
naar school.

Naar de markt
Op zaterdag, als mijn vader terug 
kwam van zijn werk op de Groothan-
delsmarkt, gingen we steevast naar de 
markt in de Herman Costerstraat. Kaas 
halen en altijd even over de groen-
temarkt, want mijn vader wilde wel 
weten wie welke handel verkocht. En 
dan ook altijd langs het gedeelte langs 

lijn 11, want daar werden konijnen en 
kippen verkocht.
Tot slot paling halen bij Simonis. Zit-
tend op een kist en manden aal voor 
zich. Hij maakte er een show van om 
zijn handel aan de man te brengen. Wat 
ik mij nog herinner is zijn gevoel voor 
gewicht. Pakte een aantal palingen 
in een papier en noemde het gewicht 
wat dat zou wegen. In mijn beleving 
klopte dat altijd. Op woensdagmiddag 

naar de Steynlaan, naar het Leger des 
Heils. Daar werd, naast het zingen en 
verhaal, altijd een  lm gedraaid. Daar 
heb ik veel  lms van Rintintin gezien.
In de jaren ‘50 werd de Schalk Bur-
gerstraat geasfalteerd en er werden 
nieuwe rails gelegd voor lijn 13. We 
hebben heel wat gespeeld in het zand. 
Volgens mij gebeurde er altijd wel wat 
bijzonders, maar dat zal de herinne-
ring wel zijn.

 aar Den Haag
Tot slot mijn vroegste herinnering. 
Dat is uit 194 . Den Haag bestond 
700 jaar en er was een grote optocht 
die over De La Reyweg ging. Ik had 
net een zusje gekregen, dus er was een 
zuster in huis. Op die middag zijn wij, 
de zuster, mijn zusje en ik, naar de 
optocht gaan kijken. Het was prachtig 
weer. Mijn moeder gedag gezegd, 
want die lag te kramen in bed. Staan 
wij te kijken naar de optocht zie ik 
ineens mijn moeder aan de overkant 
staan. Dat kon niet want zij lag zojuist 
in bed, ik was volledig perplex. 
Later heb ik mijn moeder daar naar 
gevraagd. Het was zulk lekker weer, 
zei ze, dus ik dacht ik “ik ga ook maar 
kijken”. 
Ik denk met warme gevoelens terug 
aan mijn jeugd in de jaren ’50, daar 
aan de onbekendere kant van Trans-
vaal.
            
Ger van Vliet
l @casema.nl

- nderdeel van de indrukwekkende o tocht o  e a 
e weg in . de e giga-vrachtwagen van de lgemene aagse ienstverrichting oto  . ouwes . -
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Al ruim 14 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen

   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

• Samenwerking met Goede Doelen

• Voor u als executeur optreden

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..

...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)
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Wijndaelercentrum
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    Den Haag
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

 activiteiten en cursussen
 3 wijkrestaurants
 160.000 maaltijden per jaar
 400 plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

 525 medewerkers
 zorghotel/wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker Thuis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

oor al uw tuin- en straatwerkzaamheden
 a  

Uw tuin is onze zorg
-3 11

H
ijbewijskeuringen 

 plus,  euro   
ezoek uitsluitend op afspraak  
 -3  ma  t m zat

Apeldoornselaan   L   Den aag

Aikido is meer dan all n een zelfverdediging
oed voor geest  lichaam en co rdinatie

N E  in Den aag
vanaf  maart  ient 

  Den aag
-  uur

aag

  5
  a  a a  
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itte po itiehands hoenen 
an diri ent an der aart

ls an van der Waart voor zi n koren stond dan wist hi  wanneer hi  achterom keek 
dat de zalen vol zaten en er soms zelfs geen mens meer bi  kon. Hoe dat kwam  Nou  
an was een unieke dirigent van het hr. esidentie Mannenkoor  van de hr. zang-

vereniging saf  van het Politie mannenkoor ntre Nous en van het toenmalige Haags 
Hervormd Kerkkoor. 

Een schare zangers stond bij tijd en 
wijle op het podium van het gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen of 
het Circusgebouw te Scheveningen. 
Een Re uiem van Dworsjak of 
Verdi, een Paulus van Mendels-
sohn. Het artistieke hoofd van Jan 
en zijn soms kleine gebaren deden 
de mensen wat. Deze dirigent was 
een bevlogen musicus. Hij begon 
in 1952 aan de Oranje Concerten. Het werd een 
traditie. Meer dan dertig hebben wij (CRM) er 
mogen geven. Deze dirigent was heel kundig, wel 
een beetje verstrooid, maar hij wist alles over de 
opera en was ook in voor een geintje.
In de begin jaren zongen we: “Ik heb mijn wagen 
vol geladen” en “Een karretje dat op de zandweg 
reed”. Jan liet dan een zanger heel hard hinne-
ken - hij deed dat trouwens zeer overtuigend en 
knap. Boven alles was Van der Waart een artiest. 
Dirigent, componist, fagotspeler, vroeger in het 
Rotterdams Filharmonisch Orkest. Hij was een 
alleskunner, zeker op het gebied van presenteren 
zoals de programma’s “Lang leve de opera” en 
“Lang leve de Operette”; en als tussendoortje 
“Waar of niet waar”. Allemaal van de NCRV 
trouwens.

In de mist op Het innenhof
Dan was Jan ook nog therapeutisch bezig in de 
Stichting Rozenburg. Daar had hij een koor van 
patienten. Je stond verwonderd van de manier 
waarop hij deze mensen leidde. Grandioos.
Er is echter iets dat velen zich niet meer zullen 
kunnen herinneren. De massale kerstzang op het 
Haagse Binnenhof. Ik heb het meegemaakt dat 

het massaal toegestroomde publiek, het 
waren honderden mensen, niet meer te 
zien was door een zeer dichte mist. Jan 
had er iets op gevonden en leende van 
zijn politiezangers een paar witte grote 
handschoenen met van die kappen. Ze 
werden gebruikt om het verkeer te regelen, 
u kent ze nog wel. Het was een vondst. 
Jan zag niets en het publiek zag Jan niet. 
Maar wat de mensen wel zagen waren die 

grote witte handschoenen die tegen de achtergrond 
van de Ridderzaal door de lucht zwaaiden. Het 
Stille Nacht ging niet de mist in  Een bijzondere 
kerstavond was het. 

igen composities
Wat Jan van der Waart heeft ook nog het al weer 
lang opgeheven Zuid -Hollands Orkest gediri-
geerd. Ook componeren van grote orkestwerken 
deed hij graag. Ze werden vaak gespeeld. Maar 
ook het eenvoudige Geestelijke lied zoals Vaste 
Rots werd door het hele land gezongen in de 
bewerking van Jan v.d.Waart .Het “Ere zij God” 
met tegenzang wordt nu nog door vele koren op 
hun programma geplaatst. Een machtige vertol-
king aan het eind van een kerstconcert. Vooral 
dat orgelspel erbij  Weet u wanneer dat ontstaan 
is? Tijdens een studieweek in het plaatsje Sienna 
in Italië waar Jan samen met zijn collega’s Feike 
Asma en dirigent Paul van Kempen verbleef. Ik 
zei het al: Feike Asma. Nou dan weet u, beste 
muziekminnernde Oud-Hagenaar wel waar de 
inspiratie vandaan kwam.

Peter Willemse
il @casema.nl

HEREDITAS

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

Smaragd 34
2651 RW  Berkel en Rodenrijs

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Vragen of wensen over wat er na de uitvaart met uw nalatenschap moet 

gebeuren? Wij helpen u met advies, registratie en met de uitvoering.

www.hartstichting.nl of 070 315 55 39

Word collectant
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Kennismaken 
met Tai hi
Tai Chi is een Chinese bewegingsvorm, 

bestaande uit vloeiende en sierlijke 
bewegingen die in een vaststaande 
volgorde worden uitgevoerd. Het 
maakt spieren en gewrichten soepeler, 
verbetert conditie en concentratie en 
vermindert stress. Door het rustige 
tempo kan bijna iedereen eraan mee-
doen, zelfs mensen met chronische 
aandoeningen. ‘San Bao’ verzorgt 
speciale lessen voor 55-plussers:

•  In Den Haag, georganiseerd door 
V R Welzijn: zaterdag 10.30-11.30 
uur, buurtcentrum De Nieuwe School, 
Van Heutzstraat 12.

•  In Wassenaar, georganiseerd door 
Welzijn Ouderen Wassenaar: dinsdag 
14.00-15.00 uur, ‘de Peppel’, Hille-
naarlaan 1 .

•  In Leidschendam, georganiseerd 
door WOEJ: maandag 10.00-11.00 
uur, wijk- en dienstencentrum Noord, 
Duivenvoorde 262.

Een gratis proe es is altijd mogelijk 
en met een Ooievaarspas krijgt u 50  
korting op het lesgeld. Informatie: op de 
genoemde locaties of bij ‘San Bao’, tel. 
06 51 6  26 7 , e-mail info@sanbao.nl 
of www.sanbao.nl.

Wmo-hulpmiddelen 
bi  mcart eha
Het Emcart Reha Team is door de 
gemeente Den Haag geselecteerd als 
leverancier van Wmo-hulpmiddelen. 
De nieuwe showroom aan de Kerke-
tuinenweg 30 is op donderdag 25 
februari jl. geopend door wethouder 
Bert van Alphen van Welzijn, Volksge-
zondheid en Emancipatie. Alle aspec-
ten van leven met een hulpmiddel in 
en rond huis komen er aan bod. Ga er 
gerust een kijkje nemen. Informatie: 
Emcart Reha, tel. (070) 30  53 60, 
www.emcartgroep.eu.

Vroeger of later kunt u ermee 
te maken kri gen: dat mensen 
om u heen wegvallen. Met het 
sti gen van de aren gaat u met 
pensioen  komen naasten te 
overli den en merkt u ineens: 
ik heb niet zo veel vrienden 
en kennissen meer. Misschien 
bemerkt u wel een beginnend 
gevoel van eenzaamheid.

o o
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Daar staat u niet alleen in  Meer ouder 
wordende medemensen kennen deze 
ervaring. Dus is het goed om te weten 
dat hier ook iets aan te doen is. Den 
Haag biedt tal van mogelijkheden 
om nieuwe mensen te leren kennen, 
leeftijdgenoten vooral.
Daarover weet Nannie Schippers uit 
Segbroek mee te vertellen. Nannie is 
een innemende, vlotte persoonlijkheid 
met wie het prettig babbelen is. Toch 
kwam ook zij een jaar geleden meer 
alleen te staan. ‘Ik merkte opeens dat 
ik wat dunnetjes in mijn kennissen 
en vriendinnen zat. De een was naar 
Amerika gegaan, de ander overleed, 
en ineens besefte ik: ik kan wel wat 
nieuwe vrienden gebruiken.’ Nannie 
zag op een dag een artikel in het wijk-
krantje over de Seniorencontactbank 
en daar is ze op afgegaan.

Seniorencontactbank
De Seniorencontactbank is speciaal be-
doeld voor Haagse 55 ’ers die nieuwe 
mensen willen ontmoeten. Dit project 
maakt dat op eenvoudige manier mo-
gelijk. Op vijf verschillende locaties 
in de stad kunt u ermee kennismaken 
tijdens een gesprek met een vrijwil-
liger van de Seniorencontactbank. 
Die vrijwilliger gaat vervolgens in de 
contactbank op zoek naar iemand die 
bij u past. En dat helemaal gratis.
Ook Nannie stapte eropaf. ‘Elke 
woensdag kun je ervoor terecht in 
buurtcentrum de Lijsterbes. Tijdens 
het intakegesprek vroegen ze naar mijn 
leeftijd, mijn interesses en hobby’s en 
wat voor mensen ik zocht. Ze proberen 

een goed beeld van je te krijgen om er 
iemand bij te vinden.’ Ze kreeg ook de 
Seniorencontactkrant mee, waarin op-
roepjes staan van anderen die nieuwe 
kennissen zoeken.
Veel Haagse 55-plussers zijn op die 
manier al aan elkaar gekoppeld. Voor 
de goede orde: niet voor een ‘relatie’  
Daar zijn andere mogelijkheden 
voor. De Seniorencontactbank brengt 
mensen met dezelfde belangstelling bij 
elkaar, zodat ze vriendschap kunnen 
sluiten of samen iets kunnen gaan 
ondernemen.

Ontmoetingsmiddag
Nannie heeft allerlei interesses: ‘Oh, 
ik schilder graag, ik wandel graag, ga 
graag naar de lm en hou van eten en 
drinken.’ Niet zo moeilijk dus om daar 
iemand bij te vinden. Maar Nannie 
vond nog iets anders dan alleen deze 
‘papieren’ informatie. ‘Ik zag dat er op 
donderdagmiddag in buurtcentrum de 
Lijsterbes een maandelijkse ontmoe-
tingsmiddag is voor 55-plussers,’ 
vertelt ze. ‘Toen dacht ik: dan zie je 
meteen wie daarop afkomt. Zodoende 
heb ik daarvoor gekozen.’
Tijdens de ontmoetingsmiddag zijn 
de omstandigheden om elkaar te leren 
kennen prima. De tafels zijn gezel-

lig gedekt en de aanwezigen krijgen 
plenty kof e en thee met iets lekkers. 
‘Ze zijn erg gastvrij hier,’ vindt Nan-
nie. ‘Alles gaat in een ongedwongen 
sfeer.’ De aanwezige dames en heren 
zaten bovendien allemaal in hetzelfde 
schuitje: je wordt ouder, de kinderen 
worden groter, je komt alleen te staan 
en moet toch verder leven. Dat ver-
gemakkelijkt het contact: ze zijn hier 
‘onder elkaar’.

Nieuw
‘Verder merk je al snel met wie 
het klikt,’ vertelt Nannie. ‘Ik heb 
er drie nieuwe vriendinnen aan 
overgehouden.’Ze doet ook aan 
diverse andere activiteiten mee. ‘Een 
goedkope maaltijd, dansen, er wordt 
van alles voor ons georganiseerd en 
heel veel dingen, zoals de ontmoe-
tingsmiddag en de seniorencontact-
bank, zijn gratis  Die nieuwe situatie 
waarin je komt te zitten, biedt dus 

k nieuwe mogelijkheden.’ Een van 
de heren aan tafel is het hartgrondig 
met haar eens: ‘Ik ben mijn dierbaren 
verloren en ik zal hen nooit vergeten, 
maar: ze komen niet terug, en ik moet 
wel verder. Dan blijkt ineens dat er 
nog veel meer interessante mensen op 
de wereld zijn, wat zeg ik: in dezelfde 

straat ’
Het is maar net zaak met hen in con-
tact te worden gebracht. Daar moet u 
alleen wel zelf op af stappen

Informatie
Dat kan dus bij de seniorencontact-
bank. Meer informatie? Neem contact 
op met een locatie in uw omgeving 
en vraag naar de medewerkers van de 
seniorencontactbank.
Centrum: WDC de Heldenhoek, 
Elandstraat , woensdag 10.00-12.00 
uur, tel. (070) 424 1 12 of 424 0 00
Escamp: WDC Morgenstond, Fluiten-
bergstraat 6, donderdag 10.00-12.00 
uur, tel. (070) 321 13 21
Scheveningen: WDC Het Trefpunt, 
Tesselsestraat 71, donderdag 10.00-
11.00 uur, tel. (070) 33  54 99
Haagse Hout: Buurtcentrum Bezui-
denhout, Johannes Camphuijsstraat 25, 
woensdag 14.00-16.00 uur, tel. (070) 
347 72 97
Segbroek/Loosduinen: Buurtcentrum 
de Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61, 
woensdag 9.30-12.00 uur, tel. (070) 
360 02 37
Natuurlijk hebben ze daar ook alle 
informatie voor u over ontmoetingsac-
tiviteiten voor 55-plussers.

Zaterdag  maart: 
leer muziek maken 
Oriëntatieworkshops muziek in Het 
Koorenhuis. Maak in slechts 2,5 uur 
kennis met een instrument of ontdek 
uw eigen stem. Op 27 maart staan 
jazzzang, trompet, kerkorgel (in de 
Lutherse Kerk ), dwars uit en key-
board centraal. Koorenhuis Centrum, 
13.00-15.30 uur, deelnamekosten € 
12,50. Aanmelden: jackvanderhulst@
koorenhuis.nl. 

Woensdag 31 maart: 
OV hipkaart 
Voorlichtingsbijeenkomst 
over de ov-chipkaart, 
georganiseerd door het 
ouderenwerk Segbroek. Een HTM-
medewerker geeft een korte beeldende 
presentatie.  kunt vanzelfsprekend 
vragen stellen. Buurtcentrum de Lijs-
terbes, Lijsterbesstraat 61, 14.00-16.00 
uur. Deelname gratis, maar wel van 
tevoren inschrijven bij de Lijsterbes. 
Informatie: ouderenwerk Segbroek, tel. 
(070) 360 02 37.

Woensdag  april: 
nare ongeren
Debatmiddag ‘Ouderen bedreigd door 
jongeren  en omgekeerd.’ Over de 
kloof tussen jong en oud, het gevoel 
dat groepjes hangjongeren bij ouderen 
oproepen en de reacties van jongeren 
daarop. Met lmpjes, drie gastspre-
kers en debat. Georganiseerd door 
Standpunt Den Haag Live en Bureau 
Discriminatiezaken in Het Nutshuis, 
Riviervismarkt 5, 16.00-1 .00 uur, 
toegang gratis.

- ‘Ik heb soms wat hulp nodig bi  het boodschappen doen 
of het doen van de was. en huishoudeli ke hulp heb ik niet 
echt nodig  maar ik zou het wel fi n vinden als iemand soms 
een hand e toesteekt. Door mi n toestand kom ik niet vaak 
buiten en mis ik aanspraak. Kent u iemand ’

Het zorgloket Help 1 7 (‘help eens even’) heeft studenten van de opleiding zorghulp 
en helpende die hiervoor kunnen worden ingezet.  Bijvoorbeeld bij het doen van 
boodschappen, het helpen met koken, wassen of schoonmaken of samen wandelen 
of een spelletje doen. Bel CIPO, (070) 364 3  1 , en we helpen u verder

Hebt u ook een vraag? 
Schrijf, bel of mail CIPO: 
Postbus 13634,  2501 EP  Den Haag, tel. (070) 364 38 18, cipo@cipo.org.

- Samen o  de bank  -

 
 -



pagina 12 Dinsdag 23 maart 2010 De Oud Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

‘Wereldwijd wordt
Finitrose beschouwd
als hét middel tegen

artrose-, reuma- en andere
gewrichtspijnen.’

Finitrose 

Verbazingwekkende resultaten tegen

artrose-, reuma- en andere gewrichtspijnen

Waarom Finitrose?

Finitrose is het enige voedingssupplement dat naast glucosamine-chondroïtine 

tevens collageen 2 bevat. Dit collageen 2 is het hoofdbestanddeel van kraakbeen. 

Supplementatie van dit hoogwaardige collageen 2 gaat het herstel van beschadigd

kraakbeen bij artrose bevorderen. Daarbij remt collageen 2 bij mensen met reuma

de auto-immuun reactie waardoor de gewrichtsontstekingen afnemen. Tevens 

bevat Finitrose ook MSM en kruiden met een krachtig ontstekingsremmend effect 

waardoor de meeste mensen met gewrichtspijnen al na enkele dagen een duidelijke 

verbetering waarnemen. Finitrose is momenteel het meest krachtige middel tegen 

chronische gewrichtspijnen op de internationale markt. 38.-

EEN KUUR = 126 TABLETTEN

NU VOOR

Bestelformulier voor Finitrose

DOHR0310

Stuur de bon op in een envelop 

zonder postzegel naar: 

Vitamall

Antwoordnummer 2

2950 VB Alblasserdam

En ontvang uw bestelling

binnen 5 werkdagen thuis.

Finitrose is exclusief verkrijgbaar bij:

Wilt u ook zonder pijn door het leven?

Bestel Finitrose door de onderstaande bon in te vullen. Of bestel via WWW.VITAMALL6.NL

Citaat: chirurg T. Mariën

Naam:                    m/v

Straatnaam:           nr: 

Postcode:            Plaats:

Niet verplicht:  Telefoon:      E-mail:

Vul hier uw aantal kuren in: aantal: ..... x kuur á 126 tabletten van E38.- inclusief verzendkosten

Ik geef Vitamall toestemming om het door mij verschuldigde bedrag af te schrijven per automatische incasso 

van het onderstaande bank/giro-rekeningnummer:

Bank/giro nr.                                Ten name van

Handtekening:      Datum, plaats

inclusief

verzendkosten

Finitrose 255x367mm OHR.indd   1 19-3-2010   14:00:01
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De school telde twaalf lokalen, een 
garderobe, een aula en had geen kleu-
terschool. Deze werd pas een paar jaar 
later naast onze school gebouwd. Er 
was nog weinig autoverkeer waardoor 
de tegenwoordig drukke Hofzichtlaan 
en Kleine Loo nog overzichtelijk wa-

ren. Onze school beveiligde daar twee 
oversteekplaatsen met verkeersbriga-
diers. De oudere leerlingen, die wilden, 
hadden bij toerbeurt ‘dienst’. Dit bete-
kende: eerder op school en later naar 
huis, jas of hesje aan, ‘spiegelei’ en 

uit ophalen en helpen met oversteken 

door het verkeer tegen te houden. Een 
serieuze verantwoordelijke taak. 

T pisch na-oorlogs
Onze school was een typische na-
oorlogse school. Een modern gebouw, 
een voornamelijk oud schoolbestuur, 
een oudere leraar als schoolhoofd en 
een conservatieve werkwijze. Moderne 
ideeën waren moeizaam in te voeren: 
meisjes kregen gedegen handwerkon-
derwijs en de jongens extra rekenles-
sen. Meisjes gingen namelijk toch het 
huishouden in en jongens moesten de 
kost gaan verdienen.
Doordat de school in een kinderrijke 
wijk stond, hadden wij zeer grote 
klassen. Mijn klas telde op bepaalde 
momenten 50 leerlingen. Dit betekende 
bankjes van vensterbank tot venster-
bank en langs het raam naar voren als 
je voor de klas moest komen. Onze 
leraar was gelukkig in het bezit van een 
orgeltje en besloot, als het te onrustig 
werd, te gaan zingen. Zo nam de onrust 
tijdelijk af en kon er weer worden 
gewerkt. Gymnastiek kregen we in 
een school aan de Diamanthorst. Dit 
betekende ‘warm-‘lopen naar en van de 
gymlocatie. Schoolzwemmen zonder 

zwembad in de buurt. Wekelijks gingen 
de leerlingen met een bus naar het 
Sportfondsenbad in Wassenaar. Als je 
daar binnen kwam, liep je altijd tegen 
een enorme chloormuur op. 

Herinneringen
Ons schoolplein was altijd in tweeën 
ververdeeld: een kleiner deel voor de 
klassen 1 en 2 en de rest op het grote 
plein. Iedereen speelde tegelijkertijd 
buiten. Dan speelden we de bekende 
spelletjes in de pauze: stuiterbal, tollen, 
touwtje springen, elastieken-twist, 
tikkertje en dergelijke. Als de bel ging 
stonden we in rijtjes te wachten tot we 
naar binnen mochten. Jassen ophangen 
in de garderobe en dan via de trappen-
huizen naar de lokalen.
Naschoolse-opvang kenden we niet. 
Wel kon je blok uitles en/of Franse les 
krijgen na schooltijd. 
En na enkele jaren hoefden we op 
zaterdagmorgen niet meer naar school. 
Hoe langer ik er over nadenk hoe meer 
het lijkt op ‘die goeie ouwe tijd’. Maar 
ook wij kenden het pesten onderling 
natuurlijk. En les krijgen in extreem 
grote klassen was zeker niet optimaal. 
De schooldokter die elk jaar langs 

kwam om alle kinderen te onderzoeken 
vond ook zeker niemand leuk. Om van 
de schooltandarts voor de klas maar 
niet te spreken.

eunie
Toch vindt mijn klas het leuk genoeg 
om een re nie te organiseren. Inmid-
dels hebben wij 40 van de 50 oud-
klasgenoten getraceerd en zijn 44 jaar 
ouder. Is er iemand die iets weet over: 
Ina Knol, Joke de Graaf, Marijke de 
Groot, Ineke van der Heiden, Joke van 
der Heijde,  Pia Rieck,  Eric Scholte en 
Gerrit van Voskuijlen? Ze zijn allemaal 
geboren in 1955 of 1956. Waarschuwt 
u hen dat er een re nie gaat komen
Het zou leuk zijn als we, naast een 
van onze oud-kwekelingen en onze 
oude meester Krens, ook de overige 
klasgenoten konden verwelkomen. De 
verhalen onderling blijken al talloos te 
zijn. Het belooft een ontzettend leuke 
dag te worden met veel herkenningen.
            
Cora Hoedt-Verheij
am e @ mail.c m                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

De ouise de olign school was een school die gebouwd 
werd in de na-oorlogse nieuwe woonwi k ‘Mariahoeve’. en 
ruime  zeer groene en kinderri ke wi k met veel vri e speel-
ruimte en kleine speelplaats es.Mi n klasgenoten kwamen 
allemaal tussen 1  en 1  op school en woonden bi na 
allemaal in de wi k. 

ouise de olign school  een lagere school in Mariahoeve 

ru be o te nieu e i  et  
inderen tussen de ensterban en

-  e de klas in het school aar   . -

- T ische na-oorlogse 
bouw  bi  ons met met 

twaal  lokalen. -

Het onderzoek kent twee lijnen, te we-
ten de historie van het gebouw aan de 
Dreibholtzstraat en de historie van de 
openbare school in het Benoordenhout.

Paul odenko
Het gebouw aan de Dreibholtzstraat
werd op 24 april 1925 feestelijk 
geopend en de Friedrich von Bylandt-
schule wordt er dan in gevestigd. 
Het was een Duitse school die was 
opgericht door de Duits evangelische 
gemeente in Den Haag. Deze school 
bestond overigens al sinds 1 63, maar 
vestigde zich vanaf 1925 in het gebouw 
aan de Dreibholtzstraat.

Op de school zaten niet alleen Duitse 
kinderen, maar ook Nederlandse en  
Oost-Europese kinderen. Zo kozen de 
ouders van Mien Parmentier in 192  
voor deze school omdat dit de dichtst-
bijzijnde christelijke school was. Ook 
de bekende dichter, criticus en essayist 
Paul Rodenko bezocht de school.
De school richtte zich op het Neder-
landse onderwijssysteem. Dit verander-
de in de oorlog. De school heette niet 
meer de Bylandtschule maar de Duitse 
Volksschule. In 1941 verhuisde de 
Volksschule naar de in beslag genomen 
vrije school aan de Waalsdorperweg en 
kwam er een Duitse Hauptschule in het 

gebouw aan de Dreibholtzstraat. Gedu-
rende de oorlogsjaren werd een groot 
deel van de kinderen van de Volks-
schule overgeplaatst naar een klooster 
in Echt en later naar een klooster in Ba-
exem. Dit vond plaats in het kader van 
Kinderlandverschickung (KLV). De 
kinderen van de Hauptschule gingen 
naar Sterksel in Brabant.
Maerlantl ceum
Per 1 september 1926 verhuist de 
openbare lagere school voor meisjes, 
tot dusver gevestigd aan de Atjehstraat 
31, naar de Weissenbruchstraat 190. In 
dit gebouw was voorheen het Tweede 
Gymnasium (het latere Maerlantly-
ceum) gevestigd. Het gebouw aan de 
Weissenbruchstraat bestond uit twee 
delen. In het ene deel zaten de meisjes 
en in het andere gedeelte werd per 1 
maart 1929 een openbare lagere school 
voor jongens geopend. Per 1 septem-
ber 1931 verhuist de jongensschool 

naar het nieuw gebouwde schoolge-
bouw aan de Van Nijenrodestraat 16 
(de latere Van Nijenrodeschool).  De 
ontstane ruimte wordt opgevuld door 
de Paschalisschool. De openbare lagere 
school en de Paschalisschool werden 
van elkaar afgesloten. Op een gegeven 
moment werden er ook jongens op de 
school toegelaten maar het is ons nog 
niet bekend vanaf wanneer precies. 

Vragen over evacuatie
Ook weten we nog niet wat er met de 
school is gebeurd toen Benoordenhout 
in 1943 moest worden geëvacueerd. 
Na de oorlog, in 1947, verhuisde de 
school naar het huidige gebouw aan 
de Dreibholtzstraat en kreeg al snel 
de naam prof. Casimirschool, naar de 
onderwijskundige Rommert Casi-
mir. Rommert Casimir had hier zelf 
toestemming voor gegeven en heeft de 
school ook bezocht. 

In de jaren 70 lukte het de openbare 
lagere school in Marlot niet het aantal 
benodigde leerlingen te krijgen en 
fuseerde met de prof. Casimirschool. 
In de jaren tachtig fuseerde de school 
met de Van Nijenrodeschool die in 
de gelijknamige straat zat, maar de 
school werd uiteindelijk gevestigd in 
de Dreibholtzstraat. De school heet nu 
OBS Benoordenhout.

Meer info en reacties
Meer informatie over ons onderzoek 
kunt u vinden op:
http://obshistorie.blogspot.com
Reacties zijn zeer welkom op:
historie.obs@gmail.com of op tele-
foonnummer 070-36440 4. Wij zullen 
zorgvuldig met reacties omgaan.
            
Marit Kramer en
Nicolien Pinkse                                                                                 

en drietal enthousiaste ouders onderzoekt momenteel de 
geschiedenis van de O S enoordenhout  de school van hun 
kinderen. De aanleiding van het onderzoek vormt de geplande 
nieuwbouw. ls alles volgens plan verloopt staat er in 1  
een nieuw schoolgebouw op de hoek van de Wassenaarseweg 
en de Dreibholtzstraat. 

nder oe  naar historie  enoordenhout
- e e bi ondere oto uit het leer aar  -  met alle leerlingen en docenten van de o enbare lagere school aan de eissenbruchstraat   is beschikbaar gesteld door mevrouw Schimmel - onder. e oto is gemaakt door de  

ereenigde otobureau  uit msterdam  met de voor die ti d bi ondere rouline-techniek  waarvoor een geavanceerde ronddraaiende s leetsluiter anoramacamera nodig en de nodige nabewerking nodig waren.
it is een ers ectivisch eer kna  geschoten en gemonteerd e em laar  met moderne digitale camera s en so tware is het nog moeili k oiets goed voor elkaar te kri gen. et al wat gekost hebben  ook desti ds. -
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Binnen het gezin, met uiteindelijk 
 kinderen, was Aad de derde telg 

en verdiende vader de kost als 
timmerman. Zijn eerste levensja-
ren groeide Aad op in de Vrees-
wijkstraat, maar al snel besloten 
zijn ouders te verhuizen naar de 
Soestdijksekade.

Ongein met tram 1
In die tijd reed tramlijn 15 nog rond 
met als eindpunt de Zuiderparklaan. 
“Dat was geweldig  Na de ochtend-
spits werden de aanhangwagens 
van de trams daar geparkeerd, om 
voor de avondspits weer ingezet te 
worden. Die stonden op een soort 
van helling, nou niet voor lang, 
want wij haalden ze van de rem 
af en genoten van een gratis ritje 

richting de Nijkerklaan, waar wij 
ze ‘parkeerden’.  Beetje jammer 
voor de aankomende trams, want 
dan moesten de bestuurders ze eerst 
weer aankoppelen en terug duwen 
voordat ze de bocht naar de Loenen-
sestraat konden maken. Maar daar 
hielpen wij die mensen ook wel 
weer mee, nee we waren zeker de 
rotsten niet.”  Of de HTM daar ook 
zo over dacht valt te betwijfelen.
Wie de straatnaam Soestdijksekade 
hoort, denkt natuurlijk onmiddellijk 
aan water en boten. De activiteiten 
van de kinderen richtten zich hier 
dan ook hoofdzakelijk op. “De 
boten lagen vanaf ons huis gezien 
aan de overkant,” vertelt Aad. “Dus 
daar hadden wij dan ook een leuk 
spel voor bedacht: kiezelzeilen. Met 

kleine steentjes zeilend de boten 
proberen te raken, en als dat lukte 
kreeg je daar punten voor. En een 
extra punt als je een ruit raakte; wat 
ook goed was voor je conditie, want 
als je echt een ruit raakte moest je 
maken dat je wegkwam voordat de 
visboer je in de kladden greep ”

Viswedstri den
Elk voorjaar werden er door mensen 
in  de wijk viswedstrijden geor-
ganiseerd, een activiteit die nog 
vers in het geheugen van Aad staat 
gegraveerd. “Alle kinderen moesten 
zich verzamelen op de Escamplaan 
en werden onder politiebegeleiding 
naar de Soestdijksekade gebracht. 
Het was immers met zo’n 100 
kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 

jaar te gevaarlijk om alleen over te 
steken. En dan begon het feest, met 
bamboehengeltjes proberen zoveel 
mogelijk vissen uit het water te 
slepen. Het moest eerlijk, de regels 
waren streng. Zo mocht je geen 
‘vloertje leggen’. Dat wil zeggen 
dat je de vissen niet mocht lokken 
door bijvoer op de bodem te gooien. 
Wij hadden  in die tijd trouwens nog 
geen professioneel visvoer hoor, 
we gingen gewoon aan de slag met 
oud brood waarvan wij een deegje 
rolden.”
Er was met de viswedstrijden ook 
een echte trofee mee te verdienen; 
het zogenoemde Visbekertje, in de 
vorm van een vis. De gevangen 
vissen werden opgemeten en dan 
werden de lengtes bij elkaar op-

geteld. Helaas was de jury bij Aad 
altijd gauw klaar. Later werd zijn 
bamboehengeltje doorgegeven aan 
Aad’s kleinere broertjes, die op hun 
beurt mochten proberen de trofee te 
winnen.

S mbool van vri heid
De Soestdijksekade is voor Aad 
altijd een symbool voor vrijheid 
gebleven. Ten eerste omdat de 
kade en omgeving in z’n jeugdhet 
decor vormde van zorgeloos buiten 
spelen in een waterrijke en groene 
omgeving, met bos en landjes. Ten 
tweede doordat er na de bevrijding 
in 1945 een positieve hoopvolle 
sfeer onder de mensen leefde. Dat 
Aad nooit het visbekertje won, dat 
neemt hij graag op de koop toe

In deze aflevering keer ik met ad Schouten  van professie logistiek manager in de zorg-
sector   terug naar de Soestdi ksekade. Het is december 1 44  midden in de Hongerwinter  
wanneer hi  wordt geboren. De bevalling verliep echter niet zoals gepland  vanwege de barre 
weersomstandigheden kon de vroedvrouw niet naar het ouderli k huis komen. ind december 
vroor het dat het kraakte. Vader en moeder Schouten moesten een spannende tocht onder-
nemen naar het huis van de vroedvrouw in i swi k. elukkig waren zi  net op ti d om ad in 
veilige omstandigheden het eerste levenslicht te laten aanschouwen.

de oestdi se ade
et ad houten

Terug naar...
- en van de legendarische 

viswedstri den voor de eugd 
aan de Soestdi ksekade oto 

 uro Thuring . -

- Tramli n  oals die in  
nog over de Soestdi ksekade ging 

oto  J. . Schuld . -

- lak voor de ongerwinter  in uli . et materiaal van a gebroken 
hui en o  de kade langs het water oto  . . ieck  -

Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

roeger was heus niet alles beter. Maar wel bi na alles. ant als e ero  terugki kt bli kt de narigheid vaak 
versleten en vergeten. at overbli t i n de s aar ame momenten van geluk. n natuurli k koesteren we die.

Test uw hang naar nostalgie
Hieronder een wasli st met sfeerbeelden  voorwerpen  spellet es en uitdrukkingen van vroeger. Tel de keren dat u ti dens 
het lezen: ‘ ch  a  dat was waar ook’  verzuchtte. Drie keer  Dan valt het nog wel mee. lle  keer  Dan li dt u in een niet 
te genezen mate aan Kleine Nostalgie. Daar gaat-ie.

1.) -Het stempel in je trouwboekje of 
op je stamkaart (armenkaart) waaruit 
bleek, dat je een kosteloos belasting-
plaatje voor je rijwiel had gekregen.
2.) -De collectes voor het Bio-
vakantieoord in de bioscopen. In 
de bioscopen kon je kaartjes kopen 
voor parterre, parket, stalles, loge en 
balcon-loge.
3.) -Ezeltje rijden op 
het strand.
4.) -Blauwe foto  its-
lampjes vol met een 
soort warrige draadjes. 
Of (voor de nog oude-
ren) Het plateautje met magnesium-
poeder dat met een scherpe, felle knal 
ontbrandde.
5.) -Hielspoor. Dat 
was een wond aan da-
meshielen in de vorm 
van een dikke bult als 
gevolg van het dragen 
van schoenen met te 
strakke hielbandjes.
6. ) -En nu we het toch over dames 
hebben : katoenen, uitwasbaar maand-
verband in een emmer met sodawater 

achter de wc-pot. Maar dat willen we 
geloof ik, liever niet meer weten.
7.) -Een touwtje waaraan je met een 
wasknijper een reep gekleurd cr pe-
papier bond. Als je het touwtje in de 
rondte slingerde maakte het cr pe-
papier een prachtige cirkel.
.) -Twee conservenblikken aan touw-

tjes onder je voeten. Daar hield je dan 
hardloopwedstrijden mee.
9.) -Als jongetje bij een slager waar je 
moeder geen klant was vragen of hij 
ook varkenspoten had. En als hij dan 
bevestigend antwoordde, zei je tegen 
hem: ‘Nou, dan zult u wel niet zo best 
kunnen lopen’. En dan heel hard de 
winkel uitrennen voor hij je te pakken 
kreeg.
10.) -De draadomroep met vier zen-
ders. Een van die zenders was Duits. 
Rond 1955  presenteerde een soort 
diskjockey avant la lettre met de naam 
Chris Howland een programma vol 
hartstikke goeie Amerikaanse popmu-
ziek. Aan het eind van het Nederland-
se radioprogramma ‘Arbeidsvitami-
nen’ werden trouwens ook altijd een 
of twee goeie platen gedraaid. Maar 

verder moesten we van onze moeders 
altijd luisteren naar de Vara-muzikant-
jes (‘Wij zijn de Vara-muzikantjes  
Boemela  Boemela’) of naar het 
Avro-kinderkoor (‘Luister je mee naar 
het kinderkoor  Het -vr -k n-der-
k r ’), al naar gelang het gezindte, 
dat thuis werd nagestreefd.
11.) -Een ontzettend dikke kranten-
man die rond 1960 op snikhete dagen 
over het strand liep te zeulen met 
een grote, zware tas met de Elsevier. 
‘Elsevier ’, riep hij. ‘Elsevier ’
12.) -Kastanjes poffen onder de deksel 
van een potkachel.
13.) -Radio-antennedraden die van het 
ene blok huizen naar het andere blok 
waren gespannen. Met grote, glazen 
of porseleinen isolatoren 
werden ze aan de dak-
rand vastgemaakt.
14.) -Geuren. De benzi-
nelucht van de brommer 
van pappa op de gang. 
Boenwas en koperwas 
als de werkster (in 
sommige gezinnen ook 
wel ‘hulp’ genoemd) 

was geweest. De lucht van lysol in 
ziekenhuizen.
15.) -De houten banken in de tram. De 
rugleuningen daarvan werden bij het 
begin- en eindpunt met veel lawaai 
omgeklapt. Donk, donk, donk. Zodat 
de passagiers op de banken altijd naar 
voren keken.
-Een heel brood kopen. En daar zelf 
de boterhammen vanaf snijden.
16.) -Kijken hoe lang het duurde voor-
dat het echt pijn deed als je je vingers 
tussen de rollen van de wringer 
draaide. En voor de meer gevorder-
den: De deksel van de draai-
ende centrifuge openen en 
kijken hoe diep je je hand er 
precies in het midden in kon 

doen. Centrifuges 
hadden vroeger een 
verticale trommel. 
En op de eerste 
modellen ontbrak 
een beveiliging waardoor de 
motor niet stopte als je het 
deksel opende.
17.) -Een vieze, transparant/
bruinige, enigszins gedraaid 

uitgezakte, papieren vliegenvanger vol 
kanjers van vliegen aan de kamerlamp 
boven de tafel. De staande kamerlamp 
in de hoek had aan de rand van de 
kap trouwens allemaal lusjes. Die 
lusjes zaten na een paar jaar onder de 
vliegenpoep.
1 .) -In 1960 werd de post twee keer 
per dag bezorgd. Als de brievenbestel-
ler tien minuten later was dan gebrui-
kelijk, was er echt wel iets bijzonders 
aan de hand geweest. De brievenbus-

sen werden vier keer per 
dag geleegd.
19.) -Met je wang voelen 
of de was al droog was.
20.) - Met de hele klas op 
de lagere school je eigen 
sterkers kweken, op een 
theeschoteltje met wat-
ten die je vochtig moest 

houden.   
En zo kan ik nog wel uren doorgaan. 

 ook? 
Last van Kleine Nostalgie? Meld het 
aan julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl  



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 23 maart 2010 pagina 15

   

udo u ee en in

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links 
bovenin een ‘5’; in B ook een ‘5’ in 
C een ‘3’ en in D een ‘9’, zodat het 
gevraagde antwoord dan bijvoor-
beeld luidt: 5-5-3-9. Zoals gebrui-
kelijk dus.

Pri swinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 4 van 23 
februari presenteerden we ook vier 
sudoku’s. Er waren wat minder 
inzendingen dan normaal, geen idee 
waarom trouwens. Want uit wat er 
wel binnenkwam aan oplossingen 
bleek dat het toch goed te doen was 
geweest. De juiste reeks luidde: 
6-1-7-3.

We trokken vijf prijswinnaars, die 
allen de dubbel CD van Sjaak Bral 
krijgen opgestuurd:
Trix Plettenberg, te Zoetermeer
A. Burger, te Wassenaar
J.J. van Leeuwen, te Poeldijk
E. Panhuijzen, te Delft
J. van der Knaap, te Maassluis
We willen er nog eens aan herinne-
ren dat vooral de mensen die hun

oplossing per e-mail insturen toch 
vooral niet moeten vergeten hun 
postadres te vermelden  Dat wordt 
namelijk nogal eens vergeten.

Inzendingen
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
binnen hebben op uiterlijk:
Woensdag 14 april

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl

3 5 6
5

4 6 9
9 8

1 2 7 3
4 2

9 1 5 8
8 5 9

6 7

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

1 3 8
2 7 1

9 6 5 7
1 4

4 8 1

7 4 2 3
7

9 3 2
5 9 2

1 7 6 8

2 6 5 1
1 8 4 6
4 8 6

Sudoku                                 Sudoku                                  Sudoku 

4 5
1 7

7 6 8
8 7 9

7 5 9 4
4 2 3

2 1 9
8 2

5 7

Sudoku D                                

Wederom vier Sudoku’s deze week. een opwarmert es deze keer  we beginnen meteen een beet e 
moeili ker. n de vierde is nog wat moeili ker dan de eerste drie. We herhalen de gebruikeli ke 
procedure nog eens. De Sudoku’s zi n gerangschikt van  t m D. In elke Sudoku is het veld links 
bovenin gri s gekleurd. De ci fers die daarin thuishoren zi n de sleutel tot de oplossing.

KRINGLOOP HOLLAND

In de veertien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs!

Meubels, fietsen, lampen, serviesgoed, tv’s, computers, 

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 

200 mensen van Kringloop Holland zijn actief in het 

ophalen, repareren en verkopen ervan.

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland.

Het telefoonnummer van de ophaaldienst is 

(070) 389 57 24.

Adressen winkels

DIENSTENWINKEL 

De Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs en voor 

instellingen of stichtingen.

Geschoolde klussers leveren en garanderen kwaliteit 

tegen lage prijs. U weet vooraf wat de kosten zullen zijn.

65-plussers, mensen met een Ooievaarspas, een vaste 

klantkaart of een servicepas Gezondheidsservice Florence 

krijgen extra korting.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25  Den Haag

Piet Heinstraat 69  Den Haag

Loosduinsekade 156  Den Haag

Prins Willemstraat 14  Den Haag

Weimarstraat 364  Den Haag

Thomsonlaan 79  Den Haag

Fahrenheitstraat 343  Den Haag

A. Diepenbrockhof 67  Den Haag

Kerketuinenweg 63  Den Haag

H. Ravesteijnplein 84-85  Rijswijk

Beresteinlaan 2  Den Haag

Fruitweg 240 Den Haag

De Dienstenwinkel helpt u bij

• Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een  

 gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een  

 Ooievaarspas.

• Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven  

 uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.

• Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende  

 kraan, een deur die klemt of een lamp die stuk is.

• Schoonmaakwerk.

Voor meer informatie of een offerte kunt u in de 

kringloopwinkels terecht.

U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m 

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00 

tot 12.00 uur, of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

(Niet geldig in combinatie met andere kortingsakties.)

10% KORTING OP ALLE

TUINMEUBELEN!

Originele kortingsbon geldig tot 1 juni 2010
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