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t r aa  Een Hage-
naar terug in Den Haag 
in d  nd  r d  
p rtr tt n’ it 

“Een Hagenaar,” vervolgt Louis Couperus 
zijn verhaal. “die als klein jongentje, een 
beetje overduveld door al zijn groote broêrs 
en zusters, zoetjes wandelde aan de hand 
van zijn kindermeid, Caroline, langs de 
lanen der Haagsche Boschjes, of geheim-
zinnige spelletjes bedacht in de hoeken der 
muurkasten, spelletjes, die reeds zijne aller-
eerste romans symbolizeerden en waarvan 
noch zijne ouders, noch broeders en zusters, 
noch Caroline ooit iets begrepen. Een klein 
Hagenaartje dus, een erg vroom Hage-
naartje, die plechtig zijn kinderbijbeltje 
las — een hoofdstuk er uit — vóor hij naar 
bed ging, maar ook, in bed, een gestolen 

lint van een zijner zusters bond aan zijn 
eenen voet, en die voet met den andere, 
onvertuiten voet buiten de dekens stak om 
ze met elkander te doen dansen, als heer 
en dame: de omlinte voet was natuurlijk de 
dame. Een kind met vreemde fantazietjes, 
die de school bezocht op den hoek van 
het Buitenhof, vóor hij, negen jaar, met de 
heele familie naar Indië vertrok.”

i pr gra a
Op 10 juni 2013 is het precies 150 geleden 
dat Louis Couperus werd geboren, aan de 
Mauritskade nr. 11 (thans nr. 43), als de  
jongste telg van elf kinderen van Mr. John 
Ricus Couperus, gepensioneerd raadsheer 
uit het toenmalige Nederlands-Indië, en 
jonkvrouwe Catharina Geertruida Reynst. 
Het in 1993 opgericht Louis Couperus 
Genootschap herdenkt dat feit volgend jaar 
met een keur van activiteiten, in samenwer-
king met tal van andere organisaties, zowel 
in als buiten Den Haag.
Zo kan men nu al terecht in het Louis 
Couperus Museum in Den Haag voor de 
expositie ‘Toen ik een kleine jongen was’; 
zijn er vanaf 1 januari bijzondere Coupe-
rusarrangementen te boeken in het Let-
terkundig Museum en is in de naastgelegen 
Koninklijke Bibliotheek de tentoonstelling 
Couperus in handen te zien. 

it rair  and ing n
Het Louis Couperus Genootschap orga-
niseert het gehele jaar door een literaire 
wandeling door Den Haag, die u onder lei-
ding van deskundige gidsen voert langs alle 
plekken die in het leven en werk van Cou-
perus een belangrijke rol hebben gespeeld. 
De wandeling begint bij het borstbeeld van 
de schrijver in de Surinamestraat en brengt 
u vervolgens langs Couperus’ geboortehuis 
aan de Mauritskade en de woonhuizen 
waar de familie Couperus verbleef na 
terugkomst uit Nederlands-Indië, zoals het 
huis aan de Surinamestraat, waar Couperus 
zijn debuutroman ‘Eline Vere’ schreef. U 
bezoekt ook de locaties waar de auteur zijn 
romans situeerde: de Archipelbuurt, waar 
een deel van de familie Van Lowe uit ‘De 
boeken der kleine zielen’ woonde en de 
Nassaulaan, waar de oude heer Takma uit 
‘Van oude menschen...’ iedere dag zijn oude 
liefde Ottilie bezocht.

En n g  r
Maar er vindt in 2013 nog veel en veel 
meer plaats ter herdenking van Louis 
Couperus. De jubileumagenda vermeldt nu 
al zo’n 30 bijzondere gebeurtenissen, als de 
uitgave van speciale publicaties, lezingen, 
exposities, plechtigheden, en theatervoor-
stellingen. 

is p r s n
Wat er in 2013 allemaal rondom Louis Cou-
perus te doen is, valt het best te volgen via 
de webisite van het genootschap. Daar staat 
het allemaal op een rijtje.
Die website is trouwens veel meer dan een 
agenda. Het is het allerbeste vertrekpunt 
voor iedereen die is geïnteresseerd in het 
leven en werk van deze fameuze Haagse 
schrijver. Wie al Couperusfan is, vindt 
er trouwens ook alle informatie over de 
‘Online veiling van Couperiana’ die op 17 
januari ‘s avonds live (via Catwiki) wordt 
gehouden op internet. Interessant voor 
zowel verzamelaars als verkopers.

-  Couperus was een ‘kattenman’ - die soms heel lelijk over honden schreef. Maar in het jaar van ziijn dood in 1923 ging hij overstag en kocht een 
grote hond, Brinio, bij kynoloog P.M.C. Toepoel, die ook een boksschool had in de Johannes Camphuysstraat. Couperus was dol op het dier. -
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Parkstraat 93 | 2514 JH  ’s-Gravenhage | 070 364 48 30

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

-  Louis als kleine jongen op de arm van zijn 
moeder, jonkvrouwe Catharina Reynst. -

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Kapot óf Heel, Wij geven veel!

-  Couperus (midden) in 1920 aan het Tobameer in Sumatra. Om in den brode te voorzien schreef 
hij ook reportages voor tijdschriften en kranten, als de Haagse Post en Het Vaderland. -
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 an aa n
Graag kom ik in contact met nazaten van 
G.C. (Gijsbertus Carolus) van Zaalen, 
die tussen ca. 1900 en 19 0 een aardap-
pelenhandel had aan de Noordwal 111 
en aan de Zuid-Oost binnensingel 53-55 
(tegenwoordig Uilebomen) of anderen, 
die daar gewerkt hebben (of hun (groot)
vader. Mijn grootvader Jan de Bes heeft 
daar gewerkt van 191  tot in ieder geval 
195  (oorkonde 40-jarig dienstverband). 
Het gezin van mijn grootouders woonde 
boven de R.K. Kapel op Zuid-Oost bin-
nensingel 9A. Mijn grootouders waren 
Nederlands Hervormd en de familie Van 
Zaalen was R.K. dus ze zullen daar wel 
hebben kunnen wonen door tussenkomst 
van Van Zaalen. Wellicht was die wo-
ning wel van de familie Van Zaalen.

Jan de Bes
Rheden
ande es rhe es n

----------------------------------------------

i r aan ’ k
Wat leuk dat er artikel over de Rijswijk-
se wielerbaan in uw blad stond. Ik heb 
daar ook herinneringen aan. Zo vanaf 
1931 32 ging ik daar met mijn vader 
heen. Je kon daar toen nog makkelijk 
je auto parkeren. Mijn vader kende de 
heer Waterreus ook. Als ik het goed heb 
was hij ook directeur van bakkerij aul 
C. Kaiser. De baan was inderdaad van 
hout. Bij het stayeren kwam het voor dat 
een renner hoog in de bocht reed en ten 
val kwam. Door het schuren over het 
hout kreeg hij dan brandwonden. iet 
Moeskops was ook altijd op de tribune 
aanwezig. Bekende renners uit die tijd 
waren ook de gebroeders Leene, Gerard 
Bontekoe en Van Alkemade (stayer) 
Bontekoe had later op de Loosduinse-
weg een grote  etsenzaak.
E n van de broers Leene had voor de 
oorlog, en ook nog daarna een broodjes
hapjeszaak op de Laan van Meerder-
voort vlakbij de Goudenregenstraat. Hij 
zat ook in het verzet. De heer  Radema-
ker heb ik ook gekend, fabriek aan de 
Waldorpstraat. Hij was toen voorzit-
ter van een a uariumvereniging. De 
bijeenkomsten waren in een zaal van de 
fabriek. Ik vermoed dat deze heer Henri 
ter Hall directeur was van de revues die 
in Scala werden opgevoerd.

Gerard H. Woortman
g oortman pnmai n  

k  i r nt in
Naar aanleiding van het artikel over de 
Haagsche Dierentuin heeft Loes Jalink 
gemeld dat er hierover een boekje 
bestaat, namelijk ‘Herinneringen aan 

de Haagsche Dierentuin’. Helaas is de 
eerste druk nergens meer te koop.
Er is wel een herziene uitgave (  11.95) 
gekomen van Uitgeverij ree Muske-
teers te Zoetermeer en die is alleen daar 

te bestellen of bij ondergetekende (de 
auteur).
 
Louis Kleyweg
a h e eg asema n

stdistri t s ni r n
Voor oud-medewerkers van  het voor-
malig postdistrict Den Haag, Centrale 
Directie TT,  ostkantoren BV,  en 
TNT  OST Vestigingen, bestaat hier in 
Den Haag een seniorenclub.  De vereni-
ging heeft op dit moment 291 leden en 
donateurs in totaal en is aangesloten bij 
de overkoepelende organisatie van V 

OSTNL en onderhoudt  daarmee goede 
contacten. De vereniging stelt zich ten 
doel de contacten tussen oud-medewer-
kers en partners te onderhouden en te 
bevorderen door jaarlijks een aantal acti-
viteiten aan de leden en donateurs aan te 
bieden, zoals: gezellige bijeenkomsten, 
dagtochten en meerdaagse reizen. De 
contributie bedraagt  1 ,- per jaar voor 
leden en donateurs (partnerleden).
Bent u geïnteresseerd in onze vereniging 
neem dan contact op.

Rob Verboom
Secretaris
0172-213710
re er oom hetnet n    
----------------------------------------------

a  r k ’ rg
Allang ben ik op zoek naar de adres-
sen van Trudy, Joke en Jan Verbeek. 
Kinderen van Ome Jan en Tante Rina. 
Ze hebben gewoond aan de Herenstraat 
in Voorburg. Ik zou het heel leuk vinden 
om weer van hen te horen.

Gerrie van Aalst - Smit
aa st up mai n

----------------------------------------------

  an r is nstraat
Vanaf de Kleuterschool Vlietstraat ben 
ik rond het uitbreken van de oorlog op 
de openbare lagere school Wilhelmina 
van ruisenstraat 49 gekomen. Ik heb in 
de klas gezeten bij Mw. Ballintijn, Man-
tel, Hr. Koert, Van Dijk e.a.. De laatste 
jaren was de Hr. van Dijk waarnemend 
schoolhoofd. Omdat ik buiten het 
Bezuidenhoutkwartier woonde heb ik 
de school tot eind 1944 bezocht, nadien 
werd weinig les meer gegeven. Wie zich 
in dit beeld herkent, die zou ik willen 
vragen contact met mij op te nemen. 

rans van Horssen
Hilversum

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

itg r:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl

irst Royal Telecom BV 
ostbus 2 04 ,  2502 GA Den Haag 

ad inistrati d d ag naar n
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097  (wo. 9.00 - 12.00 uur)

r g ing:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

d rt r n in r gr t  st d n:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De Oud-
Amsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter 
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke adverten-
tiecombinaties mogelijk.

istri ti :
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

 d ag naar p int rn t
Website: www.deoud-hagenaar.nl

acebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

nta t in r ati :
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties info is-ac uisitie.com  0  - 23700323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

uzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del  and, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, ijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 70.000 exemplaren, 
via circa 350 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

dr da t r  dir t r
rans M. Hoynck van apendrecht

hoynck deoud-hagenaar.nl
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 g g t n rd n  k kri g in d  k d  ti d n ar  g  an 
inn n a s ik r ns in n t  n sta gi  ag app n

Ik ga even terug naar 19 5. Min vader 
was weduwnaar maar hield veel van 
mensen om hem heen. Ik was nog 
thuis in die jaren. Er moesten natuur-
lijk oliebollen gebakken worden. Oom 
en tante uit Maassluis waren er, zoals 
vaak. De keuken werd ontruimd en 
een oom ging wel eens eventjes aan 
het bakken, hij had de naam een goe-
de bollenbakker te zijn. De olie stond 
op het gasstel en borrelde dat het 
een lieve lust was. Het eerste beslag 
ging in de olie, maar  er gebeurde 
niets. Dat wil zeggen: bollen werden 
het niet, wel een soort appel  appen, 
maar dan zonder appel. Ondanks zijn 
reputatie was oom vergeten om gist 
in het beslag te doen. Toch werden 
er nog een paar  appen gebakken, 
die we met enige tegenzin opaten. 
Want ondanks de poedersuiker erover 
waren ze eigenlijk niet lekker.

n gist
Natuurlijk waren we niet attent 
geweest op wat oom aan het doen 
was. Want van andere jaren staat mij 
nog de emmer deeg voor de geest die 
met een theedoek erover bij de kachel 
werd gezet om het deeg te laten rij-
zen. Dat duurde wel een uur of langer. 
Soms keek ik even stiekem onder de 
doek of het wonder zich al aan het 
voltrekken was.
Tegenwoordig worden er bij ons nooit 
meer oliebollen gebakken, we kopen 
ze. Vanaf half oktober kun je er al op 
uit om te proberen waar de bollen het 
beste smaken en je ze het beste kunt 
kopen voor de jaarwisseling.

 an d r st
Over bollenbakkers gesproken: kent 
u de boekjes nog van W.G. van der 
Hulst: ‘In de Soete Suikerbol’  Toen 

ik een jaar of zes, zeven was werd ik 
voorgelezen uit die boekjes. Vooral 
de eerste drie delen uit de serie van 
negen kan ik mij nog heel goed 
herinneren. De dikke bollenbakker en 
de magere lelijke vrouw en nog vele 
anderen.
Die boekjes was ik kwijtgeraakt.
Ik wilde ze zo graag terug hebben, 
dat mijn vrouw een oproep heeft 
gedaan in een krant en u raadt nooit 
hoeveel reacties zij kreeg: 43 maar 
liefst  Inmiddels heb ik de eerste 
zes boekjes binnen. Hartstikke leuk. 
Ik heb ze met plezier gelezen bij 
het proeven van echte bollen uit de 
kraam aan de Loosduinsekade.
 

eter Willemse
i o asema n

Nog minder mensen zullen weten dat het pand destijds is 
opgetrokken samen met drie naastgelegen herenhuizen 
door de timmerman . Dekker die een braakliggend stukje 
grond van ruim 7 hectare had aangekocht. En niemand zal 
weten dat in het pand rins Hendrikplein 4 de timmermans-
knecht . Molenkamp aan het werk is geweest. Dat dit zo is 
geweest staat vrijwel onomstotelijk vast na de vondst van 
een plankje dat vrijkwam bij de sloop van een tussenkast 
op de tweede etage. De met potlood geschreven tekst op 
de onderkant van dit plankje luidt: . Molenkamp, oudt 
1  jaar 1 1 24 december  (Zie bijgaande illustratie). Wat 
ondergetekende graag wil weten of er nog Hagenaars zijn 
die iets over deze timmermansknecht weten. Dit in verband 

met de voorbereiding van een historisch boekje over het 
Zeeheldenkwartier.

eter Riemersma
peter.riemersma planet.nl

ik een jaar of zes, zeven was werd ik 

i  k nt ti r anskn t  nka p
inig n n t n dat in t pand p n r 4 an t rins ndrikp in in t aags  

d nk arti r in d  ar n ta tig an d  r rig   88 88  n s  
g stigd is g st an ni ati apparat r



De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser Donderdag 20 december 2012 Pagina 

Meneer Bennik

d ag naar 
nist 

ans i ksta  
4   

De Oud-Hagenaar mist weinig me-
dewerkers zozeer als Hans Dijkstal, 
voor de VVD oud-wethouder van 
Wassenaar, later minister van Bin-
nenlandse zaken en vice-premier, 
maar ook gepassioneerd saxofonist 
en honkballer. 
Hans Dijkstal was een oer-liberaal, 
zeer betrokken bij mensen van elke 
komaf en cultuur en hun vrijheid 
om zich in Nederland te ontplooien. 
Hiernaast een prachtige brief die hij 
in 200  aan zijn jongere ik schreef, 
door zijn familie voor dit 100ste 
nummer van De Oud-Hagenaar 
beschikbaar gesteld.
Op de pagina’s 30 en 31 meer van 
en over Hans Dijkstal en de stich-
ting die zijn idealen hoog houdt.

‘ elen zullen je oneindig turen naar de horizon zien als ledige tijdsvulling’

rie  aan i n ongere ikHitHit

Hans Dijkstal

 he  in mi n po itie e arri re 
ee  met het re ht te ma en gehad  
n door de sne e maats happe i e 
eranderingen  de toegenomen insta-
i iteit in de ere d en in eder and 

door de aans ag op  septem er 
 op de in o ers in e  or  

en door de ge te  die o er po itie  
eder and door en na im ortu n is 

ge omen  is het egrip re htsstaat  
oor mi  ru iaa  ge orden  

aar had o n meestertite  mooi i  
gehoord  aar staat tegeno er  dat 
mi n e en e i ht een gehee  andere 

ending had genomen a s i  e  as 
a gestudeerd   dat eu er en ri er 
ou i n ge eest a s mi n e en nu is 

ge eest is  ana   ier er eers-
eiding i  de onin i e u htma ht 

tot en met i e-premier en minister 
an innen andse a en  eet i  niet

et a t me o erigens op dat e 
e  ee  gesigna eerd ordt aan de 

stranden an de oord ee ust en de 
idde andse ee  e en u en e 

oneindig turen naar de hori on ien 
a s edige ti ds u ing  aar a htera  
e ien ie i  dat niet o  iss hien is 

het a  egonnen met e eerste aren in 
e ge oortep aats ort a d  

 edoe  e ge oe  dat de ere d 
groot is  de a onturen a hter de 
hori on iggen en e e open dient te 
ste en oor andere mensen in andere 
anden met andere u turen  
 he  daar nog ee  p e ier an in 

het eder and an nu  dat ehoor-
i  naar innen geri ht is en i na 

pro in iaa s aandoet  n de eede 
amer an andaag i n er meer 

dis ussies o er hoo ddoe es en die-
ren eed dan o er de uropese nie 

o  de ont i e ingen in de erenigde 
taten o  China
ag i  e a snog omp imenteren 

met het eit dat e ge o en he t oor 
g mnasium a a en die op eiding oo  
eurig he t a gemaa t  et gee t e 

een ehoor i e u ture e ading mee  
aar met de etens hap an an-

daag moet i  e e  aars hu en  e 
u t in e e en a e a htige te hno o-

gis he ont i e ingen meema en  die 
ari ren an de anding an de mens 

op de maan tot en met de e n oe-
ding an de dna-stru tuur an ons 
e en  oe e  e aars hi n i  niet 
ee  u t snappen an die te hno ogie 

is het an groot e ang dat e die 
moderne ont i e ingen met open 
geest tegemoet treedt

enoeg gepree  an een - arige  
at is o erigens iemand die anno 

 ang niet o oud is a s de - a-
rigen die i  ent

ergeet o erigens niet an het e en 
en an de ie de te genieten  
e herinnert e het ati nse ge egde  
arpe diem

e e
assenaar   u i 

Beste Hans,
ermoede i  en i  net iets te aat met mi n rie  e he t inmidde s e oproep 
oor de dienstp i ht gehad  et is ammer dat e e re htenstudie in msterdam 

moet a re en   eet e  hoe dat ge omen is  msterdam is natuur i  een 
antastis he stad om in te e en  e ent e i ht te ee  met e a mu ie  en e 
and e ig ge eest  o endien hee t e es uit om te gaan  gureren i  onee -

groep Centrum erstre ende ge o gen gehad  et name de honderd oorste -
ingen an athan de i e  met uus ermans en nn ase amp door het 

he e and he en e e studieti d doen erspe en  e a  e  ant oorden dat e 
e e e ens- er aringen ri er ent ge orden  at ge oo  i  oo  e  maar een 

meestertite  is e  e angri  

Portret van Hans ijkstal, een half jaar 
voor zijn overlijden voor 

e Oud-Hagenaar gemaakt door 
persfotograaf Rob Hendriksen.

interrege ing Haagse ak o en bi  roe er
 int rr g ing r aags  dak n is ing gaan  i  k nn n n  ti d i k gratis rna t n aan d  i rstraat 4  

n dit pand an ti ting r  r d r an d r k dri n r d r  is p aats r axi aa   ns n p r na t  

Deze extra slaapplaatsen komen 
bovenop de 110 plekken in de reguliere 
nachtopvang voor daklozen. De winter-
regeling gaat in wanneer het vanwege 
de kou te gevaarlijk is om buiten te 
slapen, bijvoorbeeld bij vorst of een 
combinatie van strenge kou met harde 

wind en langdurige regen. Mensen kun-
nen hierdoor ernstig onderkoeld raken 
of zelfs overlijden. Zodra de tempera-
tuur stijgt, gaat de opvang weer dicht.

Et n n drink n
Daklozen krijgen in de winteropvang 

naast een gratis slaapplaats ook een 
maaltijd en ontbijt aangeboden en 
kunnen zich douchen en hun kleding 
wassen. 
Schroeder stelt het pand beschikbaar en 
zorgt voor de catering en beveiliging. 
De begeleiding is in handen van profes-

sionele hulpverleners van het Leger 
des Heils. Mensen die al verblijven 
in de reguliere nachtopvang van het 
Leger des Heils of de Kessler Stichting 
kunnen ook op die locaties bij winterse 
omstandigheden gratis terecht.

p ss
Tijdens de winterregeling vervalt de 
eigen bijdrage en geldt een versoepeld 
deurbeleid. Buitenlopers die geen 
gebruik kunnen of willen maken van de 
winteropvang, kunnen bij de instel-
lingen een (gratis) isolerende deken 
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de 

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

Nieuw!!

Wij komen gratis bij u thuis 
voor het maken van nieuwe 
protheses of het corrigeren 
en repareren van uw huidige 
prothese. Met onze kennis en 
vaardigheden kunnen wij u 
perfect van dienst zijn!

Behandeling aan huis

Een team van prothesespecialisten

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

John, Martijn en 
Jasper Jellema

Bel voor het maken van een afspraak of meer informatie.

•  Voor het maken  
van nieuwe kunstgebitten

•  Pasvormcorrecties  
en reparaties

•  Gratis behandeling 
aan huis

•  75% vergoeding vanuit 
uw basisverzekering, 25% 
eigen bijdrage.

•  Rechtstreekse vergoeding 
door uw zorgverzekeraar

•  Florence leden krijgen  
10% korting op de eigen 
bijdrage.

45

Zichtenburglaan 82      2544 EB Den Haag      tel: 070 - 3295051 www.autohoutwijk.nl

A U T O B E D R I J F

HOUTWIJK bv

(waarde optie airco: 1500* 
incl. BTW waarde optie DCi motor: 
1000* incl. BTW)

(waarde optie airco: 1500* 
incl. BTW waarde optie DCi motor: 
1000* incl. BTW)

e
i t aat e aa

i e aa

a a
Bovenstaande huurprijs is 
per maand en exclusief 
service- en stookkosten.

In een vorige advertentie 
heeft helaas een foutieve 
huurprijs gestaan.

e a

Deze comfortabele 2- en 3-kamerappartementen zijn 
gelegen aan een galerij en zijn bereikbaar via een 
afgesloten portiek en lift. De huismeester kan u de 
nodige service verlenen.

aa e De appartementen worden toegewezen aan 
mensen vanaf 50 jaar. Minimum vereist inkomen € 15.000,-

te e e  Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met kantoor Ridderkerk, tel. nr.: 0180-440500 of kijken op
www.mooiland.nl.

it c e i e e e i e i t i e i t
aa t ee e e i tce t et i e

Rectificatie

i  p n
 graag i
t g r ik
an d

asstraat
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t n knap g i ksp  i  d  Eng s  ka pi n an st r it  d ng 
ax dit s i n k in n aag nd ring a  rtig aar g d n 

aard   n aag t n ni  rs  aan inst p i n d r d  
t n a ig  tit d r r  nt  p ig n d  t  rs aan  an it 

d  ikt d  n  arig  r g s t t r g p n t a i k t 
spr k sa tig  itt r ds k n n n r d ind

C Den Haag had al veel plezier beleefd 
aan de Noorse aankopen Harald Berg 
en Harry Hestad, toen het in de zomer 
van 1972 een derde vertegenwoordiger 
van het land van de Vikingen naar het 
Zuiderpark haalde: de veelbelovende 
jonge spits Tor uglset. “Manager Eddy 
Hartmann kwam mij bekijken in een 
traditionele wedstrijd tussen het natio-
nale elftal van Noorwegen en een team 
gekozen door de pers en wat hij zag, 
beviel hem”,  herinnert uglset zich. 
“Harald Berg en Harry Hestad kenden 
mij al en zullen hem hebben getipt.” Di-
rect na de wedstrijd deed Hartmann snel 
zaken met uglset en konden de Haagse 
voetballiefhebbers zich verheugen op de 
komst van een speler die zowel door zijn 
sprong- en kopkracht als zijn vaardig-
heid over de grond van grote waarde 
kon zijn.

k nd t rr in
uglset maakte zijn debuut voor de C 

in een vriendschappelijke wedstrijd op 
Derby County’s Baseball Ground. Voor 
hem was dat geen onbekend terrein. 

“Vanaf 19  konden 
wij op de Noorse 
televisie Engelse 
wedstrijden uit de 
Midlands zien, zoals 
van Derby County 
en Nottingham 

orest. Ik was dus 
best bekend met het 
Engelse voetbal en 
had Derby County 
met spelers als 
Roy Mc arland, 
Colin Todd en Alan 
Hinton kampioen 
zien worden.” In 
een prima wed-
strijd zorgden de 
Hagenaars voor een 
stunt door met 2-1 
te zegevieren. “Met 
Aad Mansveld als 

leider en spelers als Harald Berg hadden 
wij ook een goed team.”  
De start van de competitie verliep 
veel moeizamer. as toen trainer Evert 
Teunissen een nieuwe aanval had 
gevormd met nieuweling Hans Bres op 
links, de van Haarlem overgenomen 
Kees Bregman op rechts en uglset als 

midvoor ging het team draaien en over-
klaste C Den Haag onder meer SV 
(3-0 met Tors eerste Eredivisietreffer) 
en eyenoord (3-2). Spartak Moskou 
wist in het Europa Cup-toernooi voor 
bekerwinnaars wel stand te houden. Als 
een spetter van Bres niet tegen de deklat 
was beland en Bregman niet uit de wed-
strijd geschopt, had een verlenging van 
het Europese avontuur erin gezeten. Nu 
bleef het bij de reis naar de Sovjet-Unie. 
“Voor mij als politiek geïnteresseerde 
erg interessant om eens  te bezoeken.”

i a rs i
Na die goede periode viel C Den Haag 

terug en had uglset moeite om te laten 
zien wat hij in huis had. “Het niveau van 
de Eredivisie was veel hoger dan dat in 

Noorwegen. Ik heb echt een 
aantal wedstrijden nodig gehad 
om te wennen aan het hogere 
tempo, ook op de training.” 
Bovendien hielden blessures 
hem regelmatig aan de kant. 
“Al met al was ik helemaal 
niet blij met mijn prestaties dat 

seizoen. Wat ik in potentie kon, 
haalde ik er zeker niet uit.”

Teleurgesteld in zichzelf was uglset 
vastbesloten om het in zijn tweede 
seizoen beter te doen. “Op vakantie in 
Noorwegen heb ik erg hard getraind om 
terug in Nederland klaar te zijn voor een 
revanche.” In de Intertoto plukte C Den 
Haag daarvan direct de vruchten. Tegen 
Atvidaberg (3-2), Hannover 9  (1-2) en 
Winterthur (2-0) blonk uglset uit door 
te scoren (3 maal), als aanspeelpunt en 
aangever te fungeren en verdedigers tot 
wanhoop te brengen. Op dat moment 
openbaarden zich echter ook hartpro-
blemen, die uiteindelijk een gedwongen 
einde maakte aan zijn loopbaan als 
voetballer. “Het bleek een afwijking 
te zijn waarmee ik was geboren en die 
twaalf jaar geleden door een operatie is 
verholpen.”

aags  nn ti s
Teruggekeerd naar Noorwegen kwam 

uglset in de journalistiek terecht. “Voor 
een krant in Odda had ik al stukken 
geschreven over mijn voetballeven in 
Den Haag en dat was mij goed bevallen. 
Toen een vriend van mij een voetbalblad 
begon, ben ik daarvoor gaan werken.” 
Daarna werkte hij voor een plaatselijke 
krant in zijn woonplaats Molde en het 

grote public relations-bedrijf TIBE, 
voor hij tien jaar terug voor zichzelf 
begon. Enige tijd was hij ook actief als 
spelersmakelaar en bracht hij de Noorse 
talenten Roger Albertsen, Tommy 
Kristensen en Ulrich M ller bij C 
Den Haag onder. “Ik was als n van 
de eersten als makelaar in Noorwegen 
actief, maar ik ben ermee gestopt toen ik 
merkte dat de Noorse clubs er niet klaar 
voor waren.”
Via Haagse vrienden en het lidmaat-
schap van ADO Den Haag blijft Tor 

uglset nog steeds op de hoogte van wat 
er bij zijn oude club gebeurt. In Molde 
ziet hij Harry Hestad als andere oud-

C’er nog regelmatig. “Hij is na zijn 
voetballoopbaan ambtenaar geworden 
en is nu chef cultuur van de gemeente.” 
Opvallend is dat zowel Hestad als Berg 
nog tot op hoge leeftijd als voetballer 
actief bleven.  Het blijft eeuwig zonde 
dat Den Haag niet langer heeft kunnen 
genieten van de kwaliteiten van Tor 

uglset. “Ik heb in Den Haag toch een 
erg leuke tijd gehad. Jammer dat het zo 
moest eindigen.”

Roeland Gelink
ge in deoud-hagenaar n

- e oor Tor uglset in het uiderpark, een 
speler wiens voornaam alleen al tot scoren 

aanzette.  -

Een verhaal 
van Roeland 
Gelink. Hij is 
o.m. oud-
stadsredacteur 
van het 
dagblad Het 
Vaderland. 
Vakantie nam 
hij nooit op, 
alleen wat vrije 
dagen als ADO 
Den Haag in 
het buitenland 
speelde. Als 
vrijwilliger is 
hij daar ook 
een oud-
gediende, 
onder meer 
als stadion-
speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 
liefst veel.

 arig  d t psp r it r g n dt  n aag n g st ds in d  gat n

inst o  nge se ka ioen et 
or in e s its

- lftalfoto van C en Haag uit augustus 19 2. Tor uglset staand als vierde van rechts
 links naast hem Piet de oete en rechts van hem Simon van Vliet. -

- oelman Piet Schrijvers van C Twente komt 
hier net niet bij de kopbal van Tor uglset, maar 

de bal ging er niet in. en Haag verloor thuis 
met 0  .. -

- Opstelling uit het programmaboekje van de wedstrijd 
C en Haag  Spartak Moskou in het uropa Cup-

toernooi voor bekerwinnaars. -

ste n er a tie an  e Hagenaar
• Steun het voortbestaan van de krant als lezer met 1 euro (1 cent per verschenen nummer)

• Voor 10 euro kunt u bovendien kiezen voor een prachtboekje 

 over ADO van Roeland Gelink of Kleine Nostalgie met Julius Pasgeld

 Maak uw bijdrage over ABN AMRO rekening 813726948 ten name van De Oud-Hagenaar te Den Haag, 

 o.v.v. “Jubileumnummer 100”.  Wie € 10 overmaakt mag er naar keuze bij vermelden: ADO of Julius, want hij of zij krijgt 

 dan het betreffende boekje thuisgestuurd in februari 2013.

  (U vindt uw afschrijving terug onder First Royal Telecom BV, wat de naam is van onze uitgeverij).

Uw geliefde, familielid, vriend, collega, een dierbare verloren?

Wilt u bij het afscheid iets over hem of haar vertellen?

Lukt het niet goed dat onder woorden te brengen?

06 - 45 73 19 17
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070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl 

HTMC

HTMC

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

HTMC
TAXICENTRALE H.T.M.C. EEN BEGRIP IN DE HAAGSE REGIO SINDS 1987.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen u fijne feestdagen en een gezond 2013

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 10% korting, kunt u deze aanvragen via: 

HTMC ADV KERST 255x181 mm oude hagenaar.indd   1 13-12-2012   07:28:41

 

Speciale jubileumactie 
Lezers De Oud Hagenaar BTR REIZEN 

  055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

 
 
 
    
 

0  0    
kortingkorting  

Profiteer van deze speciale jubileumactie van BTR Reizen voor  
de lezers van De Oud Hagenaar en geniet van een heerlijke  
‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ vakantie in De Bonte Wever in Assen. 
 

e onte ever in ssen is een modern otel  e reatie omple  aar u 
met  ei en te ast bent voor een ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ vakantie  o kunt  
da elijks eerlijk enieten uit ebreide ontbijt  lun – en dinerbu etten en 
lekkere sna ks tussendoor  aarbij de e ele da  de drankjes bij u  
arran ement ijn inbe repen  aarnaast kunt u iedere da  volop  

ebruik maken van de vers illende re reatie a iliteiten    
En dat alles onder ‘één dak’ en voor één jubileumprijs!  
 
 

 5 dg. Midweek van ma. t/m vrij.  van  € 249,   voor  €  224,  
 

 6 dg. Verlengde Midweek van zo. t/m vr. van € 299,   voor  € 269,  

Inclusief: 
  4 of 5 x logies in een comfortabele kamer met uitgebreid ontbijtbuffet  
  3 of 4 x lunchbuffet 
  4 of 5 x dinerbuffet 
  4 of 5 dg. onbeperkte drankjes uit het huisassortiment 
  4 of 5 dg. diverse snacks gedurende de dag en avond  

   4 of 5 dg. onbeperkt toegang tot subtropisch zwem  en saunaparadijs  

  4 of 5 dg. onbeperkt toegang tot de 400 mtr. ijsbaan (van okt t/m mrt.) 
  4 of 5 dg. gebruik van professioneel fitnesscentrum 

  4 of 5 dg. gebruik van bowlingbanen 
  4 of 5 dg. deelname  aan diverse aquasporten en andere groepslessen 
  4 of 5 dg. toegang tot het uitgangscentrum de af straat 
  live avondentertainment 
  vrij toegang tot Speelstad Oranje 

Exclusief: 
  toeristenbelasting  ca.  1 - per pers. per nacht (ter plaatse te voldoen) 
  1-persoonskamer  5 - per nacht 
  drankjes buiten het huisassortiment 
  reserveringskosten  0 - per boeking 
  mogelijke annulering  en/of reisverzekering  

 

Prijzen zijn per pers.  te boeken op beschikbaarheid van jan. t/m april 2013.  
Geef bij het reserveren de volgende speciale boekingscode op:  DOH001 

BTR REIZEN Boek snel uw vakantie! 

Speciale jubileumactie:     ‘Alles Inclusief’  
‘Alles Inclusief’  vakantie Lezers van De Oud Hagenaar ontvangen  10% korting 10% korting   op de normale prijzen 



Ook schilderde papa Hollandse 
landschapjes op witte keukentegel-
tjes om ze daarna te verkopen in 
het caf . apa had dan alleen een 
binnenkomertje nodig, dan ging de 
rest daarna vanzelf. apa heeft nooit 
huishoudgeld in het caf  opgemaakt. 
Bij thuiskomst verraste hij ons dan 
met de viskoekjes van Dopmeier en 
kwatta repen met toffee.

a n an x
Mama probeerde het met de weinige 
centjes die ze had, voor ons altijd 
gezellig te maken. Ik denk nog vaak 
terug aan die tijd en hoe intens het 
kerstgevoel aanvoelde in mijn jeugd.
Tegenwoordig heb ik dat niet meer. 
Kerst kan me gestolen worden. Want 
ik mis ‘die tijd van toen.’ Toen ik van 
mama soms een paar duppies kreeg 
om kerstballen te kopen bij speel-

goedwinkel Boxum in de Konings-
traat waarvan ik mij de eigenaar en de 
winkel nog zo goed voor de geest kan 
halen. In een nis stonden de kerstbal-
len, kaarsen, slingers, engelenhaar, 
pieken, crêpepapier en papieren 
klokken die je uit moest vouwen, 
mooi uitgestald. Lang stond ik dan te 
treuzelen wat ik zou gaan kopen. Het 
mooiste vond ik de klokjes en vogel-
tjes. Na eindelijk een besluit genomen 
te hebben rende ik dan naar huis waar 
mama ‘s avonds de kerstboom zou 
optuigen. Met mijn zusje en broertje 
keek ik dan toe hoe ze met veel 
geduld de boom versierde. 
Hoe ze voorzichtig de paar ballen, 
maar vooral het vogeltje en klokje 
die wij rijk waren, in de boom hing 
en hoe de knijpertjes met de kaarsjes 
een plekje in de boom kregen. Met 
glinsterende ogen stonden wij dit 

alles gade te slaan, heerlijk bij 
de warmte van het rood gloei-
ende salamander kacheltje.
Dan kwamen er kerstkrans-
jes in van schuim, soms ook 
van chocola. Nou, die had-
den we gelijk wel op willen 
eten. Maar natuurlijk mocht 
dat niet. Elke dag mochten 
wij er een kransje uit halen. 
Op kerstmis pas stak mama 
de kaarsjes dan aan. Een mooier 
moment kan ik mij niet bedenken 
als dat gebeurde. Ja, dat was pas een 
kerstgevoel.

itt r  ar
Maar n strenge winter en kerst kan 
ik me nog goed herinneren, omdat 
het toen echt bittere armoe was thuis. 
Kou, dat wil je als kind niet mee 
maken het is zo voelbaar en zichtbaar, 

geen eierkolen in 
de kachel maar 
goedkope cokes, 
zelfs oude schoenen 
die papa zocht op de 
staal (vuilnisbelt) 
gingen de kachel 
in. Nog kan ik mij 
de lucht herinneren 
van de brandende 
spekzolen. Het 
kacheltje stond dan 
echt roodgloeiend te 
loeien, wat een eng 
gezicht was, als kind 
zijnde. 
Kruiken hadden wij 
niet maar papa legde 
witte stenen op het 
gasstel en liet ze 
goed heet worden, 
hij omwikkelde de 
stenen met oude 
doeken en die wer-

den dan bij onze voeten gelegd. Zo 
kregen wij heerlijke warme voeten, 
en dan nog met zijn zware militaire 
jas als extra deken, wat heerlijk warm 
was op bed. Trouwens, met Sinter-
klaas in dat jaar kregen wij een klein 
pakje met halve kleurtjeskrijtjes met 
een dun kleurboekje dat mama vlug 
was gaan kopen bij Boxum of dat 
misschien wel op de pof had meege-
kregen.

apa was werkeloos en kreeg 
strafsteun buiten zijn schuld. Hij was 
aangehouden met een baal lorren van 
zijn zuster om naar de lorrenboer te 
brengen. maar dat werd niet geloofd.
De ellendelingen dachten dat hij had 
lopen leuren voor zichzelf. Ja, ook 
dat soort narigheid maakte je mee in 
die tijd.

i ig  r s’
Mama zag nog maar n mogelijk-
heid: naar de kerk gaan.  Zij had als 
kind op de Katholieke school gezeten 
aan de Hoefkade. Thuis werd zij 
de Heilige Trees genoemd omdat 
zij een prachtige stem had en in de 
kerk zong. Maar eenmaal ouder en 
getrouwd deed zij niets meer 
met haar geloof en kerk. Toch heeft 
zij haar geloof nooit verloochend, 

het zat heel diep in haar. Nog steeds 
trouwens, ze is nu 3 jaar oud.                 
Ze ging naar de kerk in de van 
Limburg Stirumstraat, de nood was 
echt hoog. Op zijn Hollands gezegd: 
er was geen cent in huis. Het koste 
mama heel veel moeite om die stap te 
maken om te gaan bedelen, dat vond 
zij verschrikkelijk.Vooral haar hele 
hebben en houwen bloot te leggen, 
waarom er geen geld was, dat papa 
buiten zijn schuld strafsteun had 
gekregen.  Maar bedelen bij de kerk 
was de enige redding om een aalmoes 
of nog wat te eten op tafel te krijgen.
Zo kwam het van het een in het ander 
en werd haar gevraagd of zij dan wel 
weer regelmatig naar de kerk zou 
komen. Dat ging mama echter te ver. 
Als een advocaat, want praten kon 
zij hoor,  mama, legde zij uit aan de 
geestelijke dat het geloof in God er 
niet in zit dat iemand de kerk be-
zoekt; maar dat het zoals bij haar heel 
diep in het hart kan zitten en dat zij er 
in elk geval geen kerk bij nodig had. 
Mijn moeder ten voeten uit, recht 
voor zijn raap.
Dus niets geen aalmoes of kerstpak-
ket.Dagen later zagen wij hoe bij 
menige buur de kerstpakketten met 
grote rollades gebracht werden, om 
nog maar te zwijgen over geld. Wij 
hadden een karige maaltijd. Voor 
ons dit keer geen plakje rollade en 
puddinkje. Maar wie waren er nu 
beter af: eerlijk zijn, en je eer te na, 
of huichelen in de kerk en een volle 
buik   Zou God gewild hebben dat 
mama anders had gekozen  Ik denk 
het niet   Maar toch zijn het mijn 
mooiste herinneringen aan kerstmis. 
Met alle rijkdom van tegenwoordig  
heb ik niets meer met kerstmis. Dat 
intense kerstgevoel van toen heb ik 
nooit meer zo kunnen ervaren.                    

Willy Hendriks van der Salm
i asema n
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rst is in d  ar n i tig n d  pr gnant  g r an rand nd  sp k n

risis an n , 
et kon roeger nog erger

r  d r and indt i  d  aatst  ar n in n risis   g inn n nd r ind n t 
n  a  aan d n i   ds ank n k nn n d  raag ni t aan   g r n na d  r g in 4  

as t i  ns t is r g r k g n tp t   artik n ar n n g p d  n n papa pr rd  
a ti d aan at xtra ink n t  k n n as daarin rg indingri k  r n k n p d  staa  n 
isaas ang n n rk p n aan ng sp rt ink   as’ p d  rn r aan

- fbeelding schilderij van papa . . van der Salm. -

- Papa aan het 
wormen zoeken 

op de staal. -
- Schoolfoto van 
mama in 19 1. -

Schoenspikes

Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Met deze schoenspikes voorkomt  
u vallen bij komende gladheid, sneeuw 
en ijs op een effectieve en praktische 
manier.  
De rubberen zool bevat metaalnagels 
voor een betere grip en past over alle 
schoenen; sportschoenen, lage schoe-
nen en zelfs rubberen laarzen. Snelle 
en stevige bevestiging door middel van 
klittenband. 

In drie maten verkrijgbaar: 
Schoenmaat  37-39:M, Schoenmaat 40-
44:L en Schoenmaat  45-47:XL

Normaal

29,95

   Nu 24,95

Uw voordeel 5,-

50Plus Winkel

e e 

Deze Schoenspikes bestellen? 
 

Bel 038-4600023 of 

Bestel hem via de webwinkel
www.oudhagenaarwinkel.nl
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NIE
UW

 PREMIUM

Dynamisch elegant

 

Stijlvol sportief

Energiek

AIXAM presenteert zijn 
nieuwe lijn: De Coupé. De 
precieze, scherpe lijnen zijn 
het kenmerk van een klassiek 
model. Het silhouet straalt 
dynamische elegantie uit. 
Elke afwerking is gemaakt 
om de sensatie te versterken.

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

 STUUR MIJ INFO OVER DE BROMMOBIELEN VAN AIXAM.

De heer / mevrouw:    

Adres:    

Postcode:    Woonplaats:  

Ja!

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar: AIXAM MEGA Nederland BV,  Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

0
0

2

WWW.AIXAM.NL

HOERA, WIJ ZIJN OFFICIEEL AIXAM DEALER 

VOOR DE HELE REGIO HAAGLANDEN‼ 

• Haal- en breng service
• Altijd minimaal 30 brommobielen op voorraad (zowel nieuw als gebruikt)
• Inruil auto of scooter is mogelijk
• Gratis rij instructieles (bij aanschaf van een brommobiel)
• Bij aanschaf van een Brommobiel 1 x p.j. gratis haal- en brengservice voor 
 uw onderhoudsbeurt
• Bij onderhoud & reparatie vervangend brommobiel

Edisonlaan 30 - 2665JC Bleiswijk - 010-521 92 18 - www.vollebregtbrommobiel.nl

Alles voor u en uw brommobiel. Waar persoonlijke kwaliteit en service voorop staat.

      r i   ad a a nn nt
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.: 

ostcode:                                        Woonplaats: 

actuuradres
r Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam: 
Straat en huisnr.: 

ostcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:   r overmaking          r via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag

6 januari 2013

Humanistische Stichting
Beschut/ en Groepswonen

Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland en de Hu-

manistische Stichting Beschut en-

groepswonen (HSBG) zoeken nieu-

we huurders van boven de 55 jaar 

voor woongroep Casa di Galleria! 

In Casa di Galleria wonen mensen 

die zich aangetrokken voelen om 

zelfstandig, maar toch op elkaar 

betrokken, te willen wonen. Bent 

u geïnteresseerd?Voor informatie over groepswonen kunt u contact op 

nemen met de HSBG. Informatie over de woningen of direct inschrijven 

kan via Woonzorg Nederland.

Wooncentrum Casa di Galeria is begin juni 1997 opgeleverd en bevindt 

zich aan de Tak van Poortvlietstraat 12 t/m 78. Het openbaar vervoer 

bevindt zich op korte afstand van het complex. De belangrijkste win-

kels zijn op ongeveer 10 minuten loopafstand. Het wooncentrum heeft 

driekamerwoningen van ca. 75 vierkante meter en tweekamerwoningen 

van ca. 66 vierkante meter. Verdeeld over zes etages. De woongroep or-

ganiseert verschillende gezamenlijke activiteiten. Van nieuwe bewoners 

wordt verwacht dat zij mee doen met deze activiteiten. 

Woonzorg Nederland
Postbus 
11 0 H  

ele oon lantenservice  0 - 210 10
-mail lantenservice  simon carmiggelt oon org nl
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Advies van de notaris
arkstraat 93    2514 JH  ’s-Gravenhage    070 - 3 4 4  30    notaris ellenslentze.nl    www.ellenslentze.nl

Ellens  Lentze - notariaat en mediation

Wij vieren vooral dat u zo goed op 
deze column reageert. We berei-
ken veel mensen die we meestal 
gemakkelijk en snel kunnen helpen. 
Vaak blijkt dat we u gewoon kun-
nen geruststellen, omdat u alles al 
goed heeft geregeld. Soms passen 
we enkele documenten aan aan de 
nu geldende regels en soms kunnen 
we u doorverwijzen naar de juiste 
instanties. We realiseren ons dat we 
niet alleen als jurist, maar vaak juist 
als vertrouwenspersoon bij uw leven 
betrokken worden en daar willen 
we u voor bedanken. Uit de reacties 
merken wij ook dat de onderwerpen 
die wij behandelen voor veel mensen 
een ver-van-mijn-bedshow is, terwijl 
al die zaken juist zo direct betrekking 
hebben op ons leven. We delen een 
aantal van onze mooiste momenten 
dan ook graag met u.

 p
Een mevrouw wilde bijvoorbeeld 

haar huishoudelijke hulp in 
haar testament laten 
opnemen als 
dank voor vele 
jaren trouwe 
dienst. Een 
mooi gebaar, 
maar haar fami-
lieleden zouden 
hierdoor niets 
erven. We hebben ons er dus eerst 
van verzekerd dat zij dit vrijwillig 
deed en niet uit angst dat ze minder 
goed verzorgd zou worden. Omdat 
er niet zo heel veel te verdelen was, 
bekeken we samen de verschillende 
mogelijkheden. Uiteindelijk besloot 
ze op te laten nemen dat de hulp een 
vast bedrag kreeg waardoor haar fa-
milieleden gewoon konden erven en 
haar persoonlijke bezittingen bij haar 
dierbaren terecht zouden komen. Een 
goede oplossing waar iedereen blij 
mee is en die waarschijnlijk heel wat 
geruzie heeft voorkomen.

ti kind r n 
Ook spraken wij met een mevrouw 
die gebukt ging onder de angst haar 
twee stiefkinderen tekort te doen. 
Haar man had haar alles nagelaten, 
maar wel onder de voorwaarde dat 
wat er van zijn vermogen over zou 
zijn naar zijn kinderen zou gaan. 
Dertig jaar lang heeft zij elk bonnetje 
en elke bankafschrift bewaard. De 
hele administratie vulde inmiddels 
een inke boekenkast en zo langza-
merhand verloor ze het overzicht. 
Had ze het wel goed gedaan  Een 
middag lang hebben wij samen alle 
papieren doorgenomen. Driekwart 
van de administratie kon weg en een 
paar bankrekeningen werden opgehe-
ven. Ze is gerustgesteld en kan weer 
met een opgeruimd gevoel van de 
kinderen genieten.

a n n n
We schreven ook over het samen-
wonen op latere leeftijd. Want als 

de een intrekt bij de ander is het 
belangrijk dat na een overlijden de 
achtergebleven partner niet op straat 
komt te staan. Verhuurders eisen 
vaak dat huurders een samenlevings-
contract hebben of getrouwd zijn. 
Maar daar zijn kosten aan verbonden 
die niet voor elke AOW’er zijn op te 
brengen. Wij raden mensen dan ook 
aan eerst met de verhuurder te gaan 
praten of dat echt nodig is. En zie, 
wij kregen een brief dat een verhuur-
der op de hoogte was van de nieuwe 
liefde en zonder problemen had 
meegewerkt aan de wijziging van 
het huurcontract. Een simpel advies 
heeft dit gelukkige stel zo heel veel 
geld bespaard.

a at ns ap 
Een andere cliënte had een met de 
hand geschreven briefje achterge-
laten dat wij haar nalatenschap moes-
ten afwikkelen. We kenden haar, 
maar haar wensen met betrekking 

tot haar uitvaart zijn nooit bespro-
ken. En omdat er geen familieleden 
waren die deze taak op zich wilden 
nemen, hebben wij in haar huis 
gezocht naar de dingen die voor haar 
belangrijk waren. Welke muziek ze 
graag luisterde en welke boeken ze 
las. Ook spraken we met buren en 
de thuishulp om een goed beeld van 
haar te krijgen. Na de uitvaart lieten 
veel aanwezigen ons weten dat het 
geheel in overeenstemming was met 
hoe zij haar leven had geleid. Het 
blijft spannend zoiets persoonlijks 
voor een cliënt te doen, maar als 
blijkt dat onze inspanningen zo 
gewaardeerd worden voelen wij ons 
zeer bevoorrecht.

Het zijn deze momenten die we ook 
komend jaar graag met u blijven vie-
ren. Mijn collega’s en ik adviseren u 
graag, op ons kan-
toor of bij u thuis of 
op de zaak. 

ijne feestdagen

Michaël Lentze
Notaris

eest en een ter gb ik  
 i diti  an  d ag naar g t ns d  kans  t r g t  ki k n naar a  i

nd r  nt n an t a g p n aar  ant k in i i k  ti d n i n r a ti d gr t   
k in  st s t  i r n  at ar n  gt p nt n dit aar  iss i n nt  r gaan 
sa n n n   iss i n t   ning ind i k rk t  

SILVER ARROWS 1934-1939

   Wegens succes  verlengd tot en met 3 februari 2013 

11th OCTOBER 2012 - 3rd FEBRUARY 2013

www.visitsilverarrows.nl



MegaStores,  Van der Kunstraat 123, Den Haag (Nieuw Laakhaven). Kijk voor onze openingstijden op onze website.

MEGASTORES
ON ICE

Kijk voor 
meer 
informatie op
megastores.nl

Gezellig overdekt schaatsen t/m 6 januari
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Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

Opa ode i oon ode i

Ambachteli ke
eubelstoffeerderi

odewi k is er voor uw

Gespecialiseerd in herstofferring van banken en fauteuils, 
vernieuwing van binnenwerken, fauteuils op lengtemaat 
maken. Fineren en Politoeren, leerreparatie, antiekrestau-
raties, biezen, rieten en rotan stoelen. Vloerbedekking en 
gordijnen.

Optimale service, garantie en kwaliteit.
Wij halen en brengen gratis!

Meubelstoffeerderij Lodewijk

Reinkenstraat 111, Den Haag, Tel 070-392 23 44

WWW. STOFFERINGLODEWIJK.NL

A   A A
lein oon ode i

Ook als er geen uitvaartverzekering is kunnen we 
een mooie uitvaart voor u verzorgen
Wilt u meer informatie? Dan kunt u ons 

bellen op  telefoonnummer  

070 324 00 77. U kunt ons daarop ook 

bereiken voor het melden van een overlijden. 

Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Vestigingen RGU DELA 

Sammersweg 4 | 2285 SB Rijswijk 

Telefoon: 070 309 71 17

’t Clingendaelhuys

Benoordenhoutseweg 279 

2596 BJ Den Haag

Telefoon: 070 324 00 77

Email: info@dela-rgu.nl | www.rgu.nl

Wat zou hij hier 
van genoten 
hebben...

Het is prachtig

Waarom
 mannen
vissen

•UITGEVERIJ•

5  VANGST VAN HET SEI
ZO

EN
* 

N
IE

U

W
E UITGEBREIDE U

ITG
A

V
E *

e

‘ABSOLUUT 
EEN KLASSIEKER’ 
 

h  en i h’ 
e i a en i  or orant

Jessica en Bill 
Cormorant schreven 
met WAAROM 
MANNEN VISSEN 
(Why Men Fish) 
een ultieme 
BESTSELLER die 
maanden lang op 
toonaangevende 
boekenlijsten stond.

•
U
IT
G
E
V
E
R
IJ
•

W
aa ro m

 m an ne n vi s s en
Jessica en Bill Corm

orant

‘Het beste boek over mannen 
en vissen ooit geschreven’  

rne tine  e in

oe lan er e van st 
ele en is  oe roter e vis 

in erinnerin  or t. 
n it oek or t no  een 

illi eter over reven ’
(F. Oynck in De sportvisser als fi losoof’)

‘Dankzij dit boek begrijp 
ik hem eindelijk’ 
(Annemarie Jorissen in Psychologie Journaal, 
oktober 2012)

n waaro  vro wen eer van en 
i  n  ook in n k a  d ide i k  
(Anja ’t Hek in Vangdrang)

ie i h a vraa t waar annen 
aan denken a  e vi en vindt in 
dit boek het defi nitieve antwoord’ 

a dia an ort in a dia  e te ber 

et ist iep an  
aar e e t et el o it’ 

(Linda Groot)

www vri a ier n

ISBN 978-90-819928-0-0

9 7 8 9 0 8 1 9 9 2 8 0 0

In Den Haag zeker 
verkrijgbaar bij De Vulpen 
(Frederik Hendriklaan) 
Bendorff (Haagsche Bluf), 
Edwin Pelser, Wijnvriend 
Marius (Piet Heinstraat), 
en bij de betere boekhandel 
zoals Paagman, Selexyz 
Verwijs en Van Stockum.  

Waarom Mannen Vissen (ISBN9789081992800) is de 
eerste uitgave van de nieuwe Haagse uitgeverij Vrijpapier. 
Meer informatie op www.vrijpapier.nl

Prijs € 7,95

“Mensen die domme vragen stellen 

krijgen domme antwoorden” 

(Til, 28, verwoed sportvister)

‘Eigenlijk te fl auw voor woorden, maar 
daarom echt hilarisch… Wel eerst zelf de 

inhoud checken!’ (Martine Leupen)

Het leukste 
cadeau voor onder 
de kerstboom!

AdvSTAAND.indd   1 17-12-12   10:08
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

t pa in d  sti t
it k t r n nt in  n dat  s t dat  ni t nd r 

sti t  kan  En pas  at r rinn r   k nt dat is g
st  i  i  as dat  t n ik t i n pa in n t  at

Mijn opa woonde in urmerend. 
Vaag staat me nog bij dat hij zich, 
toen ik klein was, geen enkele moeite 
getroostte om zich als een gezellige 
opa te gedragen. En toen ik groot 
was al helemaal niet meer. Als hij 
zich al eens met geveinsde interesse 
tot mij wendde, was dat meer omdat 
hij daartoe werd aangezet door 
oma. Die vond het dan om de een 
of andere duistere reden van belang 
dat haar man af en toe iets zei tegen 
zijn kleinzoon. En dan zei opa iets 
van ‘toedeloe’ toen ik klein was of 
‘hoe gaat het nou, kerel ’ toen ik wat 
groter was. En daarmee hadden we 
het contact wel zo’n beetje gehad. 
Niet dat ik dat erg vond. Integendeel. 
Juist die enorme afstand tussen mijn 
opa en mezelf maakte, dat ik hem 
geweldig interessant vond en dat ik 
van hem hield. 

itt k nt s
Hij was van het, laten we zeggen, 
agriculturele soort. Hij bezat een 
klein bootje waar je mee kon zeilen 
op het Noord-Hollands kanaal. Maar 
meestal gebruikte hij dat om in zijn 
vrije tijd te vissen vanuit het riet. Hij 
was een echte visser. Met tegenzin 
moest ik steeds kijken naar de tiental-
len kleine littekens op zijn handen 

vanwege de vishaakjes die daar per 
ongeluk in terecht waren gekomen. 
De zolder lag vol hengels. En er was 
natuurlijk geen sprake van dat ik ooit 
eens mee mocht het kanaal op. Totdat 
het er na langdurige bemiddeling 
van mijn moeder 
en mijn oma, in 
combinatie met 
een zwak moment 
van opa toch 
nog van kwam. 
Ik was negen. 
En opa nam dus 
voetstoots aan dat 
ik alles wist van 
zeilen en vissen. 
En dat ik gewoon 
vanuit mezelf wist 
wat ik moest doen.
Maar Jezus mina. Toen we in zijn 
bootje zaten had hij al na tien minu-
ten door dat ik er niks van kon. En 
dat ik al helemaal niks wist van de 
natuur. Ja. Hoe moet je dan ook din-
gen van de natuur weten als je negen 
jaar in de bomen- en bloemenbuurt 

in Den Haag 
bent opgegroeid  
Dus verzorgde 
hij verder in zijn 
eentje zwijgend 
het almaar 
overstag gaan in 
het kanaal. Dat 
duurde en dat 
duurde terwijl ik 
me buitengewoon 
overbodig voelde. 

n ns t
Op een mooie, stille plek aange-
komen legde opa het bootje in het 
riet zonder zelfs maar van me te 
verwachten dat ik daarbij assisteerde. 
En zonder daarbij zijn minachting 
te verhullen. Achteraf kan ik alleen 
maar bedenken dat het tot nog toe 
een tamelijk teleurstellende ervaring 
voor beiden moet zijn geweest. Zwij-
gend legde opa acht enorme hengels 
uit. Hij wees er naar vier en zei: “Van 

jou. Opletten”. Dat was het enige dat 
hij in de daaropvolgende drie uur zou 
zeggen. Starend naar de dobbers heb 
ik toen voor het eerst de overweldi-
gende stilte van de Hollandse natuur 
leren waarderen. 
En dan ineens  Beet  Aan een van 
m jn hengels. Niet alleen de snoek 
die eraan zat, maar ook opa liet alle 
reserves varen en, het moet gezegd, 
ineens ontpopte opa zich als een ware 
leermeester en liet mij, begeleid door 
zijn korte, afgemeten aanwijzingen 
de snoek binnen halen. Eerst zag ik 
hem nog niet, natuurlijk. Maar ik 
voelde hem wel. Ergens diep onder 
water. Steeds moest ik de lijn een 
stukje opdraaien. En dan weer laten 
vieren.

‘Maak hem maar moe’, beet opa me 
toe. 

r kk n
Het leek uren te duren. Ik vroeg me 
af of die snoek op den duur net zo 
afgepeigerd zou zijn als ik. Eindelijk 
zag ik hem boven 
water komen. Ik 
schrok zo van zijn 
gespartel, dat ik 
de hengel bijna 
overboord liet 
vallen. ‘Trek-
ken ’, riep opa. 
‘Trekken ’ Ik 
trok wat ik kon. 
Met de hengel, 
die helemaal 
krom stond, 
steeds weer 
naar achteren 
en weer terug. Opa pakte een 
vangnet aan een stok, schoof die 
onder de snoek en haalde hem boven. 
Zonder overdrijving kan ik stellen dat 
het een grote snoek was. Tenminste 
half zo groot als ikzelf. Nooit zal ik 
het vergeten. 
Achteloos gooide opa daarna de 
snoek levend en wel in een piepklein 
vooronder van het bootje dat van de 
buitenlucht werd afgesloten door een 
houten luikje. “Moet oma vanavond 
maar eens heerlijk bakken”, bromde 
hij tevreden en hij gebaarde me dat 

ik op het luikje moest gaan zitten. 
Waarom dat was werd me pas 
duidelijk toen de snoek met zijn hele 
vissenlijf tegen de onderkant van het 
luikje ging bonzen om te ontsnappen. 
Zodat ik me nog stevig moest vast-
houden ook. Na een half uur werd 

het stil onder me. Na 
nog eens een half uur 
was opa aan het knik-
kebollen in de late 
namiddagzon. Kleine, 
vurige tongetjes likten 
aan de kabbelende 
golfjes van het Noord-
Hollands kanaal. Het 
riet had het ruisen ge-
staakt. De roerdompen 
hadden zich verstopt.
Stilte. Voor het eerst 
wist ik, dat ik voortaan 
niet meer zonder kon.
Wanneer leerde u van 

de stilte genieten
Mail het naar: 
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl 

CoornhertCentrum
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ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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
 1 0.000 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

- Opa Tjitse (met witte pet) aan het vissen in het oord-Hollands kanaal met een vriend.  -

- Opa Tjitse uit het verre Purmerend.  -

- n 19 3  Opa links, dan ik als 9-jarige met de zojuist gevangen 
snoek, mijn zusje en tante Ma, de tweede vrouw van opa.  -
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CLEVELAND

2 ZITS + 2 LOSSE 

FAUTEUILS

Fraai bankstel met hoge 

rugleuning, wat zorgt 

voor een ontspannen 

zithouding. In diverse 

kleuren Microvezel stof.

Ook als 2,5+2 zits 

leverbaar voor 999.-

GRATIS THUIS BEZORGD

bij inlevering van deze advertentie

999.-nu

normaal 2195.-

2,5+2 CARTER

Fraai bankstel met hoge rugleuning, wat zorgt 

voor een ontspannen houding. In diverse 

kleuren uit stofgroep C.

799.-nu

normaal 1895.-

199.-nu

normaal 495.-

249.-nu

normaal 569.-

SPECIALIST
IN ZITTEN

Héél véél modellen 

in héél véél kleuren

699.-nu

normaal 1695.-normaal 1695.-normaal 1695.-normaal 1695.-

2,5+2 REAGAN

Tijdloos bankstel in een sublieme afwerking. 

De rechte lijnen zorgen voor een goed comfort, 

in diverse kleuren uit stofgroep 2.

899.-nu

normaal 2095.-

2,5+2 KENNEDY

Karakteristiek bankstel met gecapitonneerde 

rugleuning en bijpassende kussens. In diverse 

kleuren uit stofgroep 2.

899.-

Sta-op fauteuil SMART

Voor echt comfortabel zitten, met een ideale lende- 

en armsteun. Dit is slechts één van de tientallen relax-

meubelen bij Seats and Sofas. In diverse kleuren stof.

Fauteuil GRANT

Fauteuil met goede ondersteuning van de 

rug en schouders door de hoge rugleuning. 

In diverse kleuren Sussy.

Fauteuil 

CHARLESTON

Verkrijgbaar in 

meerdere uitvoeringen.

Small, Medium en Max.

MAATWERK

Ook verkrijgbaar

Sta-op fauteuil 

APOLLO

Royale fauteuil met 

comfortabele hoge 

rugleuning. In diverse 

kleuren Leder.

N

GRATIS

BEZORGD

MAANDAG T/M VRIJDAG  9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR.  ZONDAG ALTIJD GESLOTEN
Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden. 

Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties. 

ASSEN, Borgstee 7

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

DEVENTER, Essenstraat 15, de Snipperling

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

GOES, Marconistraat 17-19, Woonblvd Goes

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep 

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

HENGELO, Wegtersweg 82

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

MAASSLUIS, Noordzee 10 

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72 

SLIEDRECHT, Conradstraat 8  

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21 

ZOETERWOUDE,  Hoge Rijndijk 307
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Hans 
Roodenburg

?
? pini      n r ati

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals er recht , belastingen en andere inanci le zaken. w vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail.nl o  naar Postbus 2 4 , 2 2 G  Den Haag. Graag met vermelding van rubriek Rechten en Plichten’.

Voor vutters en mensen met prepensioen 
is er een voorschotregeling. Het gat van 

n maand wordt dus niet gedicht, maar 
kan met een renteloze lening worden 
ge  nancierd als men die maand wachten 
niet zelf kan bekostigen. De opschui-
ving betekent dat als iemand op 1 janu-
ari 2013 de leeftijd van 5 jaar bereikt, 
zijn AOW pas op 1 februari ingaat. De 
uitbetalingen van de AOW zijn volgend 
jaar omstreeks de 22ste van de maand 
gepland.

Een andere regeringsmaatregel die in 
het oog springt, is de strengere aanpak 
van fraudeurs. We nemen aan dat 
het bij de AOW weinigen betreft. De 
bekendste fraude is het vormen van n 
huishouden door gepensioneerden, die 
vervolgens opgeven dat zij ieder zelf-
standig wonen en daardoor allebei de 
alleenstaanden-AOW ontvangen. Deze 

vorm van fraude betekent een voordeel 
van netto ruim 00 euro per maand voor 
hen samen. De wetgeving verbiedt dat.

E n ning
Samenwoners zijn 5-plussers, die meer 
dan de helft van de tijd in n woning 
verblijven, de kosten voor het huishou-
den delen óf voor elkaar zorgen. Daar 
is in het verleden heel wat om te doen 
geweest. Samen op vakantie gaan, wan-
neer men zelfstandig woont en de eigen 
huishoudkosten voor het overgrote deel 
zelf  nanciert (niet deelt), is voor de So-
ciale Verzekeringsbank g n probleem.
Voor de AOW’ers die frauderen wordt 
de boete verhoogd tot 100 procent van 
het bedrag dat teveel is ontvangen en 
zonder een maximum. Natuurlijk moet 
ook het teveel ontvangen bedrag worden 
terugbetaald.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

geeft tot 1 februari een ieder de kans om 
op grond van de oude (soepeler) regels 
eventuele wijzigingen door te geven. 
Het lijkt ons dat - als samenwoners nu 
hun nieuwe AOW-situatie opgeven - zij 
niet zo gauw worden gecontroleerd of 
zij in het verleden al bewust een ver-
keerde opgave hebben gedaan.
De SVB zal waarschijnlijk vooral die 
gevallen onderzoeken, waarvan men het 
vermoeden heeft dat ze de boel blijven 
belazeren. Beroering geeft nog steeds 
de zogenoemde ‘tandenborstelcontrole’ 
bij ouderen.

Mocht men twijfelen over de vraag of 
men voor de AOW vanaf een be-
paalde datum als n huishouden wordt 
bestempeld, dan kan men dat altijd 
voorleggen aan de SVB. Dat schriftelijk 
vastleggen lijkt ons erg verstandig in 
twijfelgevallen.

rs t ring
er 1 april dit jaar heeft al wel een 

verslechtering in de AOW-uitbetaling 
plaatsgevonden, omdat men die krijgt 
met ingang van de datum waarop men 

5 jaar (in 2013 dus na 5 jaar en n 
maand) wordt. In voorgaande jaren was 
de ingangsdatum altijd de 1ste van de 
maand waarin men 5 werd. In veruit de 
meeste gevallen leverde dat die maand 
m r AOW op.
Over de verschillen in uitbetaling van 
de AOW en het ingaan van het (aanvul-
lend) bedrijfspensioen is ook veel te 
doen geweest. We kunnen wel begrip 

opbrengen voor enige synchronisatie 
daarin. Overigens hanteren pensioen-
fondsen verschillende data voor ingang 
van het aanvullend bedrijfspensioen.
Rest ons nogmaals erop te wijzen 
dat met ingang van 1 januari 2015 de 
toeslag voor de partner jonger dan 5 
jaar helemaal vervalt. Vanaf 1 juli 2014 
wordt de partnertoeslag beperkt voor 
de inkomensgroepen die een aanvul-
lend pensioen hebben van meer dan 
50.000 euro bruto per jaar. Dat treft dus 
de hoogste inkomens van de gepensio-
neerden.

n d   r  rand rt ni t   n tt  aand itk ring gaat  a ank i k an i d rs 
p rs n i k  sit ati   p r  an ari t ss n d   n  r  g  dat d  itk ring n i n 
g k pp d aan t tt i k ini n  t k pkra t r i s an d  aagst  ink nsgr
p n rdt i r  gr t nd s p rkt  E n and r  i iging pakt ind r g d it  ant i  in 

  aar rdt  t n aand ang r a t n rdat d   ingaat pas n aand na 
d  r aardag  at aakt d  it an d  as g i  ps rting an d  ti d naar  
aar in 

De AOW is voor gepensioneerden de basis van hun bestaan. Ondanks alle geklaag over de aantasting van de koopkracht, blijven de uitkeringen ‘geïndexeerd’ (meegaan met de 

infl atie). De nieuwe bedragen per 1 januari in een staatje, plus de fraudeaanpak. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

trengere aan ak ra e

Er  n s nkingsr t

artpr  d r
ad r in rp g is
i n moeder is  aar  goed i  de ti d 

en oont op i h e  i n ader oont 
sinds een paar aar in een erp eeghuis 
en is  aar  i n moeder hee t de aat-
ste ti d een paar eer in het ie enhuis 
ge egen oor haar hart  at ge eurt er 
a s mi n moeder eerder o er i dt dan 
mi n ader  ordt dan n an de in-
deren aarnemer oor on e ader   
gaat dan het erp eeghuis a es rege en 
oor mi n ader  at is de rege ge ing 

daarin

Meestal nemen de kinderen dan de 
taken van hun moeder wat betreft hun 
vader over. Als hij helemaal wilson-
bekwaam is, moet hij onder bewind 
of curatele worden gesteld (met een 
uitspraak van de rechtbank; de kosten 
daarvan vallen overigens wel mee). 
Daarvoor kan een vertegenwoor-
diger van het verpleeghuis worden 
aangesteld, maar ook hierbij is het 
gebruikelijk dat een van de kinderen 
daarvoor wordt aangewezen. Och, het 
lijken ons pas zorgen voor de dag van 
morgen

rd ring kind r n a
it ta n ng nstig
 en edu naar met een angst e-

ende ru htge rui  testament  s 
i  op het indsdee  aan de inderen 
a ast a eta ingen i  doen  is dat 
onde omdat a  er re ht e asting 
door mi  oor hen  is etaa d   i  

ge rui  ma en an uit eta ing an de 
ri ste ingen in het s hen ingsre ht  
oe moet i  ast eggen dat het de 

a eta ing an het er dee  an moeder 
etre t

Uw kinderen hebben een vordering op 
u, omdat uw echtgenote is overle-
den. Die vordering komt normaal 
gesproken tot uitbetaling als u bent 
overleden. Dat is tegenwoordig ook 
 scaal aantrekkelijker dan tussentijds 

bij leven al uitbetalen, mede door de 
rente die op de vorderingen in reke-
ning wordt gebracht en erbij wordt 
geschreven.
U schrijft dat de erfbelasting over de 
vordering al is betaald door u. We 
nemen aan dat u dat kunt bewijzen. U 
kunt wel al bij leven uitbetalen, maar 
dan loopt u de kans dat er belasting 
moet worden betaald vanwege inge-
wikkelde zaken als het vruchtgebruik 
door u. Wilt u dat toch doen, overleg 
dan eerst met de belastinginspecteur 
over deze kwestie.
Het staat u natuurlijk wel vrij om 
binnen de schenkingsvrijstelling uw 
kinderen per jaar al een belastingvrije 
donatie te doen van uw eigen vermo-

gen dat is vermengd met dat wat u 
voor uw kinderen in beheer heeft van 
uw echtgenote. Als u geld overmaakt 
naar uw kinderen hoeft u dat niet in 
een notariële akte te laten vastleggen. 
De verklaring van de overmaking is 
al voldoende bewijs. Het is misschien 
wel handig dit soort overmakingen 
schriftelijk bij te houden. Dat maakt 
de uiteindelijke verdeling onder de 
erfgenamen na uw overlijden een stuk 
eenvoudiger en  scaal verklaarbaar. 
Is het allemaal te ingewikkeld voor 
u, schakel dan een notaris in of een 
 nancieel deskundige. Dan gaat waar-

schijnlijk wel de kassa rinkelen

is a  ak n

a : t r g rd r n
an r asting
e  rma C  ad erteert onder de 

op r e asting o  s hen e asting 
etaa d  is die nu terug  i n us en 

i  he en dit aar samen o n  euro 
er e asting etaa d op een de  nitie e 
s hi ing  et i t dus interessant daar 
op in te gaan  hter C  raagt 
naast de  pro ent no- ure-no-pa  
rege ing nog  p us  oor de 
t eede persoon   raag mi  a  o  dit re-
de i  is  ge ien de ans an s agen  ie 

u  angt o e  aardig at ins hri -
ge d  aar nog niets tegeno er staat  

 ad ies graag

De Stichting Meldpunt Collectief 
Onrecht (SMCO), waarachter handige 
advocaten schuil gaan, stelt de zaak 
wel erg ‘klantjeswervend’ voor. Bo-
vendien gaat het om een ingewikkelde 
kwestie - belastinghef  ng na een erfe-
nis uit bedrijfsvermogen - waarover 
de Belastingdienst het gevecht tot in 
hoogste instantie zal voeren. Wij heb-
ben de indruk dat handige advocaten 
van SMCO daarop inspelen en al 
 nanciers zoeken voor hun verdere 

procedures die naar onze mening 
nog jaren kunnen duren. Bovendien 
kunnen na een de  nitieve uitspraak 
betrokken erfgenamen - volgens ons 
gaat het om slechts een klein aantal 
gevallen - alsnog pogen de te veel 
betaalde belastingen terug te vorderen 
als de Hoge Raad uiteindelijk ook de 
klager in het gelijk stelt. Of het uitein-
delijk een redelijke kans van slagen 
heeft, kunnen wij niet beoordelen. 
Daarvoor zijn belastingrechters. Zelf 
zijn wij in ieder geval zeer terughou-
dend om met deze handige advocaten 
in zee te gaan. Voor vele mensen geldt 
de casus overigens niet.

 n p nsi n

itk ring 
in ri k n and

 he  tot  oor mi n ouders 
ge orgd  a de dood an mi n moeder 

he  i  eder and oorgoed er aten  
 oon nu op hodos in rie en and 
aar mi n oon en eindo hter i n 

ge estigd  e  i  nog re ht op  
uit eder and   ord o gend aar 

 aar  n  en i  uitges hre en in 
eder and

Als we even snel een rekensom ma-
ken, heeft u recht op circa 90 procent 
van de AOW-uitkering in Nederland. 
Die wordt ook gewoon in Griekenland 
uitbetaald. Als u ook nog een Grieks 
pensioen krijgt, dan kunt u regelen dat 
u de AOW uit Nederland tegelijkertijd 
krijgt uitbetaald. Zodra de Griekse 
autoriteiten u benaderen over uw pen-
sioen, kunt u opgeven dat u ook nog 
een pensioen in Nederland zal krijgen. 
Er zijn namelijk internationale verdra-
gen tussen Nederland en Griekenland. 
Anders moet u, enkele maanden voor-
dat u 5 jaar wordt, contact opnemen 
met de Sociale Verzekeringsbank in 
Nederland. Het kan zijn dat die u ook 
probeert op te sporen.

Het netto bedrag is inclusief de oopkrachttegemoetkoming Oudere Belasting-
plichtigen (tegemoetkoming OB). e vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald. 

ie bedraagt voor partners ieder bruto 9,3  per maand (netto hangt van uw be-
lastinginhouding af), voor alleenstaande bruto 9,12 per maand en bij volledige 
toeslag bruto 9 , 2 per maand.

p nsi n tt  p r aand
p r  an ari  na ingsk rting

Gehuwden of partners
per persoon, ouder dan 5 jaar  707,9

Gehuwden met maximale toeslag
(partner jonger dan 5 jaar zonder 12 0,54
inkomsten)

Alleenstaand 1023,57
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KRANKZINNIG LAGE PRIJZEN!

facebook.com/

specsaversnederland

LAAT U VERRASSEN BIJ SPECSAVERS!

Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312

Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205

Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100

Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250

Bij aankoop van elk montuur vanaf €79. U kunt uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met 

hetzelfde type glazen. Dit geldt voor één persoon. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. 

Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. 

© 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

2e BRIL GRATIS

o eto os e  oir  o  to t e or

Het bekende koor uit Zuid-Afrika heeft fans met 
naam en faam: Nelson Mandela, Desmond Tutu en 
Oprah Winfrey. Ze traden op met de grootste popster-
ren ter wereld, zoals Bono en ueen. Ze zongen 
zich meermalen in de kijker tijdens het WK Voetbal 
in 2010 en wonnen al twee keer een felbegeerde 
Grammy.  
Waar ter wereld ze ook zingen, overal laat het publiek 
zich van aanvang tot en met het slotapplaus meesle-

pen in een overweldigende theaterbelevenis. Muziek, 
zang, expressieve dans en kleurrijke kostuums zorgen 
voor een zinderende, spirituele en vrolijk makende 
avond. 

nt anst at r r nt n i ips
aa  i it rt d  d ag naar t 
aar st  r aardag  

Lezers van de Oud Hagenaar kunnen het nieuwe jaar 
feestelijk beginnen met een prachtige show van het 
Soweto Gospel Choir. U ontvangt € 5,00 korting 

op een eerste of tweede rang kaartje. 

1e rang  € 29,25 i.p.v.  34,25  2e rang 

€ 24,75 i.p.v.  29,75 (inclusief kof  e of thee voor 
aanvang , pauzedrankje en garderobe). Reserveren: 
070  00 333 onder vermelding van de actiecode 
‘Oud Hagenaar’

t r d r d  t  sp  ir 
r rt t nt anst at r t n 
n rt  t ni  aar  in t  i

d n  n i r nt  t  g ni t n 
an dit antastis  k r dat i  i d r n 

n g i a  p t g i t t rt   4 
k r d n ing n pra tig rit is  ar
nis  a ap a n n i  and rgt r d  n dig  rit is  nd rst ning   
daar i  p d  xpr ssi  dans n d  k rri k  k st s n  t n n rt 

 ni t sn  t  rg t n  E n  g d nis an d  gst  rd

nsdag  an ari   r
nt anst at r
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r o  it
eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. 

Hebt u activiteiten te melden
Stuur uw gegevens op via e-mail naar  agenda deoud-hagenaar.nl

4  aar t aard
In oktober 2012 bestond het Paard 
van Troje 40 jaar. Deze 40 jaar 
hebben veel materiaal opgeleverd. 
Het Haags Informatie Centrum toont 
documenten, uiteenlopend van 
affi ches met een typisch Haagse 
component tot maandoverzichten en 
foto’s, en speelt oude fi lmbeelden en 
geluidsfragmenten af. In De Affi che 
Galerij worden affi ches gepresen-
teerd die een beeld geven van 40 
jaar Paard van Troje als nationaal en 
internationaal podium. 
Haags Informatie Centrum (Atrium), 
maandag t/m vrijdag 7.00-19.00 uur, 
donderdag tot 21.00 uur en zaterdag 
9.30-17.00 uur. Affi che Galerij 
(tramtunnel, station Spui), maandag 
t/m zondag 6.00-24.00 uur.
Toegang gratis.

app  a s: ar n 
De kunsten bloeiden in Den Haag in 

de jaren vijftig. Het Gemeentemuseum 

laat dat zien met de tentoonstelling 

Happy Days. In Den Haag gebeurde 

het. De kunstwereld was er tussen 

1947 en 1967 bijzonder. De creatieve 

Haagse geesten voelden zich anders 

dan de kunstenaars in andere steden, 

beter zelfs. Paul Verhoeven, Jan 

Cremer en Paul van Vliet zetten er hun 

eerste schreden tussen Posthoorn, 

Pulchri Studio en boekwinkel Boucher. 

Niet alleen kunst en vormgeving 

komen aan bod in deze tentoonstel-

ling, maar ook het dagelijks leven 

met de Puchs, de jeugdcultuur en de 

eerste demonstraties. Gemeentemu-

seum, Stadhouderslaan 41, Geopend 

dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur; 

12.00-18.00. Kijk voor de toegangs-

prijzen etc. op

www.gemeentemuseum.nl

a s s as i n
De mode van de jaren vijftig spreekt 

tot de verbeelding en is onder mo-

derne ontwerpers en jongeren actueler 

dan ooit. Het Gemeentemuseum diept 

deze ontwikkeling uit met de tentoon-

stelling ‘Fabulous Fifties – Fabulous 

Fashion’. Een brede selectie originele 

jarenvijftigkleding (haute couture, 

droomjurken, trouwjaponnen, hoeden, 

maatpakken, rebelse jeugdkleding, 

een Amerikaans spijkerjasje en nylon 

overhemden) weerspiegelt de tijdgeest 

van optimisme en verandering, en de 

contrasten tussen de Parijse couture 

en de zwierige rock-‘n-rollmode. Ge-

meentemuseum, Stadhouderslaan 41, 

dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur.

12.00-18.00. Meer informatie

 www.gemeentemuseum.nl.

andg d k n rg
De expositie ‘Het landgoed “Ocken-
burgh” door de jaren heen’ biedt 
informatie over archeologische 
vondsten uit de Romeinse tijd, maar 
ook over de geschiedenis van het 
landgoed vanaf de 17e eeuw. De 
arts Westerbaan bouwde er toen 
een villa en liet vruchtbare grond 
ontstaan, waar hij veeteelt en een 
kruiden/moestuin (be)dreef. In 1931 
kwamen villa en park in bezit van 
de gemeente Den Haag. Die zette 
de ‘barokke’ tuin voor het huis om 
in weiland, ’s winters in gebruik als 
ijsbaan. Waar nu de sportvelden 
van Ockenburgh liggen, werd in 
1938 een hulpvliegveld ingericht. 
Tijdens WOII gebruikten de Duitsers 
de villa en na 1945 werd deze een 
jeugdherberg. Plannen om er een 
vijfsterrenhotel en congrescentrum 
te ontwikkelen zijn in een vergevor-
derd stadium. Loosduins Museum 
‘de Korenschuur’, Margaretha van 
Hennebergweg 2A, elke zaterdag en 
eerste zondag van de maand, 13.00-
17.00 uur. Overige informatie. 
www.loosduinsmuseum.nl

Exposities in Den Haag

a  an a ti it it n p d  rstdag 

aats n  n in ga t r s
p  d r  d  rstdag  is ga t r s aan d  an d r nstraat g p nd 

r t ink nd p i k n kan n s aats n p d  s aats aan  k  t  ind n is 
p t rd kt  park rd k p d   tag

Er n n g ta  an and r  k  a ti it it n p aats ind n p  rstdag

Zo zorgen de bruisende kerstelfjes Inkie 

en Pinkie voor een explosie van vrolijkheid 

en energie in het winkelcentrum. Ze lopen 

rond met mandjes met snoep en man-

darijnen en verzamelen kinderen op een 

centrale plaats waar op bekende kerstlied-

jes lekker gedanst en gesprongen wordt. 

De kerstelfjes doen volop spellen en 

wedstrijdjes met de kinderen.  Het echte 

kerstgevoel is compleet als de Kerstman 

arriveert en de kinderen een handje geeft. 

Kinderen kunnen met de Kerstman op de 

foto en natuurlijk al hun vragen over het 

kerstfeest aan hem stellen.

Op het horecaplein wordt een optreden 

verzorgd door Solid Christmas. De twee 

zangeressen van Solid Chritsmas hebben 

een sfeervol en uitbundig kerstprogramma 

samengesteld, variërend van ‘White 

Christmas’ en ‘Let it snow’ tot the ‘Christ-

mas song’ en ‘Feliz Navidad’.

Er zal tevens een Dickenskoor in het 

winkelcentrum aanwezig zijn, die á capella 

hun liederen te gehore brengt. Zij zullen 

zich verplaatsen langs de winkels en de 

schaatsbaan.

De activiteiten vinden plaats tussen 12.30 

en 16.30 uur.

De schaatsbaan blijft geopend tot en met 

6 januari. Er zijn kinderijzers, helmpjes en 

schaatshulpen aanwezig.

Do. 20 t/m zo. 23 dec.

rstr nd aart n
Salonboot Den Haag & Delft organiseert in 

de dagen voor Kerstmis rondvaarten met de 

sfeervol versierde antieke Salonboot Oriënt. 

Vanuit het centrum van Den Haag vaart u via 

de Goudriaankade en langs het voormalig 

buitenhuis van Constantijn Huygens en Park 

Vreugd en Rust naar de oude landhuizen 

rond Voorburg. Aan boord van het overdekte 

en comfortabel verwarmde schip geniet u 

van glühwein, warme chocolademelk en de 

duizenden lichtjes langs het water, terwijl 

een gids verhalen vertelt. Afvaartlocatie: 

Historische Haven, Zieken, afvaarttijden 

17.00, 19.00 en 21.00 uur. Deelnameprijs 

€ 19,95 inclusief twee consumpties. Vooraf 

reserveren aanbevolen, telefonisch bij het 

Haagse VVV op 0900-340 35 05 (€ 0,45 per 

minuut) of via www.salonbootdenhaag.nl

Vrijdag 21 december

rst n rt Ex si r
De Koninklijke Zangvereniging Excel-

sior brengt u in kerststemming met lichte 

barokke kerstmuziek: de Kerstnachtmis 

van Charpentier, gebaseerd op Franse 

kerstliederen, het Te Deum van Charpentier 

en het Magnifi cat van J.S. Bach. Het koor 

wordt begeleid door het RBO Sinfonia en 

vijf professionele solisten, onder leiding 

van dirigent Johan Sonneveld. Kortom een 

avond vol. Agneskerk, Beeklaan 188, 20.00 

uur. Entreekaarten: € 22,50, met Ooievaars-

pas € 12,50, incl. programmaboekje en 

consumptie. Kijk voor alle informatie op 

www.kzvexcelsior.nl. Telefonisch kaarten 

bestellen kan via 391 19 87.

Vr. 21 t/m za. 23 dec.

rd in d  rststa  
Het kerstverhaal in een modern jasje. Want 

wie heeft bedacht dat Agatha Christie in 

dezelfde herberg verbleef als Jozef en 

Maria? Wat vonden de Os en de Ezel van het 

hele gebeuren? Ging die bevalling nu zonder 

slag of stoot? En hoe muzikaal was Gabriël 

eigenlijk? En wie werd er vermoord? Moord 

in de Kerststal is een familievoorstelling 

met zang en dans, geschreven door Arjan 

Ederveen en gebracht door Spelegast, in een 

regie van Jessica Fuchs. Theater Culturalis, 

Hobbemastraat 120, 20.00 uur. Entree 

€12,50, 65+'ers en Ooievaarspashouders € 

7,50. Kaarten kunt u reserveren via www.

hoenu.nl of tel. 365 99 51.

Za. 22 en zo. 23 dec.

rst in aa d i k
Op wintersport gaan om te kunnen skiën is 

niet meer nodig! In het knusse centrum van 

Naaldwijk staat op zaterdag en zondag na-

melijk de populaire rolbaan waarop iedereen 

gratis mag komen skiën onder begeleiding! 

Zowel beginners als gevorderden zijn van 

harte welkom! Ook zijn er een aantal gezel-

lige kramen van winkeliers te vinden op het 

Wilhelminaplein en wordt er op meerdere 

plaatsen chocolademelk uitgedeeld. Op grote 

vuurtonnen worden op het Wilhelminaplein 

marshmallows en broodjes geroosterd, 

dat zal lekker ruiken! Kinderen kunnen zich 

zaterdag  op het Wilhelminaplein tegen een 

vrijwillige bijdrage laten schminken door ’t 

Kapoentje. De gehele opbrengst van deze 

dag gaat naar KWF Kanker Bestrijding. Ook 

op zondag wordt er geschminkt: ditmaal 

voor 3FM Serious Request! Kijk voor meer 

informatie over deze activiteiten op www.

naaldwijkwinkelrijk.nl of volg ons op Twitter 

@nwf_naaldwijk en Facebook @Naaldwijk-

Winkelrijk

Zondag 23 december

rst in aak 
De Egeländer blaaskapel Die Heckeländer 

Musikanten uit Spoorwijk een unieke kerst-

zangmiddag. De middag zal plaatsvinden in 

buurt-en-kerkhuis De Oase, van Meurs-

straat 1 Den Haag. Tien van de bekendste 

christelijke kerstliedjes, een kerstboom, een 

gezellig kerstverhaal en volop gelegenheid 

om mee te zingen vormen de ingrediënten 

van deze bijeenkomst. Gratis entree vanaf 

14.30 u. en een gezellige nazit met een 

drankje (betaalde consumpties) tot 17 u. 

Iedereen welkom. Inlichtingen De Oase, tel. 

070 3961224 

Woensdag 26 december

rst n rt a it  
Kerstconcert door de musici van Camerata 

Delft en Luci Serene. Trompettist Floris 

Onstwedde, sopraan Heleen Meijer, alt 

Annette Stallinga en Camerata Delft spelen 

en zingen werken van Händel, Bach, Torelli, 

Charpentier, en kerstmuziek uit verschillende 

landen. Het concert wordt afgesloten met 

bewerkingen van traditionele kerstliederen 

en carols, waarbij u uiteraard mag meezin-

gen! Muzikale leiding: Andrew Clark. Kloos-

terkerk, Lange Voorhout 4, 15.00-16.30 uur. 

Toegangsprijs € 17,50 inclusief Glühwein en 

iets lekkers, 65+’ers € 15,-. Reserveren via 

info@opmaat-producties.nl

rstsa n ang 

Met Jan van Westenbrugge op het orgel. 

Hervormde Kerk, Plein 9, Wateringen, 15.30 

uur. Toegang vrij, collecte voor vrijwillige 

bijdrage aan de uitgang.

 

Wo. 26 en do. 27 dec.

ntr   in dan  
Twee dagen festival, volledig in het teken van 

country en linedance. Met een Countrymarkt 

en diverse optredens. De Broodfabriek, 

Volmerlaan 12, Rijswijk, 11.00-18.00 uur. 

Entree: € 8,50. Kijk voor meer informatie en 

het programma op 

www.countrylinedancefestival.nl

 Vr. 28 tot zo. 30 dec.

arni a  

Carnivale - het is geen kermis en het is geen 

circus. Wat is het dan wel? Carnivale is 

beide - kermis én circus, en vooral veel ori-

gineel, ouderwets straatvermaak. Binnenkort 

verschijnt het programma op http//carnivale.

nl/. Huygenspark, entree: € 6,50.

Zondag 6 januari

r sp rtd ik n: gin 
t n gratis pr s

Onderwatersportvereniging Baracuda houdt 

een open dag voor mensen (zeker ook 

50-plussers!) die willen leren sportduiken. 

De dag begint om 16.30 uur met een 

informatiebijeenkomst, in het clubhuis “De 

Bunker”aan de Van Vredenburchweg 174 A, 

2285 SE in Rijswijk (in het Overvoorde-bos, 

auto-ingang via de Schaapweg). Aansluitend 

wordt vertrokken naar het Sportfondsenbad 

aan de Weteringlaan 1, 2613 WN in Delft, 

waar onder begeleiding van een instructeur 

een introductieduik gemaakt kan worden 

tussen 19.00 en 20.00 uur. Zwemkleding 

meenemen dus. Na de duik is er in het 

zwembad gelegenheid om met instructeurs 

en leden na te praten over onderwatersport, 

de vereniging en de mogelijkheden om een 

volledige opleiding te volgen tot gebrevet-

teerd sportduiker. Dat verruimt trouwens 

niet alleen de mogelijkheden voor uw 

buitenlandse vakanties, want ook in het Ne-

derlands buitenwater (als in de Grevelingen 

en de Oosterschelde) is bijzonder veel te 

zien en te beleven. Daar worden regelmatig 

duiken in clubverband gehouden.

Aanmelden voor de open dag op de 6de kan 

via de website www.baracuda.info of stuur 

een e-mail met uw contactgegevens naar 

info@baracuda.info  Algemene informatie 

over sportduiken in Nederland vind u op de 

site van de NOB www.onderwatersport.org

Maandag 7 januari

d t r r
Onder auspiciën van het Historisch Genoot-

schap Oud Soetermeer houdt de Genealo-

gische Werkgroep Zoetermeer (GWZ) haar 

maandelijkse inloopavond op maandag 7 

januari a.s.. 

De wintermaanden zijn weer begonnen, is 

het niet leuk om te starten met een onder-

zoek naar de oorsprong van uw familienaam 

of familiewapen? Bij ons kunt u een profes-

sionele aanvang maken of verder gaan met 

uw familieonderzoek. U wordt met raad en 

daad bij gestaan door ervaren onderzoekers. 

Wij hopen u op maandagavond, van 20.00 

tot 22.00 uur, te mogen begroeten in het 

Oude Huis aan de Dorpsstraat 7 (zij-ingang) 

te Zoetermeer. U bent van harte welkom. 

Donderdag 17 januari

ratis  din r
The Hungry Mind – ‘Het buurthuis van de 

toekomst’ aan de Wijndaelerweg (ingang 

tot sportpark Ockenburgh bij nr 5) – voor 

de tweede maal een gratis diner aan. Het 

is bedoeld voor buurtbewoners van 65 jaar 

en ouder. Het diner begint om 18.00 uur en 

eindigt rond 21.00 uur en wordt opnieuw 

opgeluisterd met muziek. Een heerlijke 

manier om het nieuwe jaar te beginnen! Tot 

15 januari kunt u zich aanmelden bij The 

Hungry Mind. Telefonisch: 070 – 3681804 

of via de e-mail: activities@thehungrymind.

nl Houdt u er rekening mee dat The Hungry 

Mind vanwege de Kerstvakantie gesloten is 

van 15 december tot 8 januari.
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UNIEKE INSTAP:  1,5 METER

Ook leverbaar 

met AUTOMAAT

€ 17.295,-AL VANAF

XXNU MET MAX      INRUILPREMIE VAN € 1.500,-

Prijzen zijn incl. BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, leges, verwijderingsbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaardspecifi caties. 

Prijswijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de exacte voorwaarden. 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,6-25,0; liter/100 km: 4,0-6,4; CO2 gr/km: 104-149.

De compacte Ford met hoge zitpositie en 
een unieke, brede instap van 1,5 meter

NU IN ONZE SHOWROOMS
DE NIEUWE FORDB-MAX

Het pakket bestaat uit: • 17 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen • Active City Stop 
• Gedeeltelijk lederen bekleding Torino • Elektrisch verwarmbare voorstoelen 
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels • Elektrische voorruitverwarming 
• Parkeersensoren achter

GRATIS First Edition Pack t.w.v. € 1.440,-*

*Dit pakket is GRATIS op Titanium modellen uit de introductie voorraad

Go Further Rotterdam • Capelle a/d IJssel • Dordrecht • Sliedrecht • Gorinchem 

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto 
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.

Aftersalesdealer van

• APK
•   onderhoud / reparatie algemeen
•  onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
•  verkoop van nieuwe en  

gebruikte auto’s

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

De TandProtheek

Dedemsvaartweg 402

2545 AN Den Haag

070 - 3599995

praktijk@detandprotheek.nl

De Tandprotheek
Stap eens binnen bij onze moderne tandartspraktijk gelegen op de  
Dedemsvaartweg 402 op de hoek van de Hengelolaan.
Wij zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en men kan gratis 
parkeren voor de deur.

Onze specialisaties zijn: 
• implantaten 
• kunstgebitten 
• mondhygiëne 
en wij doen bijna alle tandarts behandelingen.

Openingstijden :
Ma : 10.00 – 17.00
Di – za :  9.00 – 17.00

- ad ertoria  -

Speciaal voor u zijn wij ook op de zaterdag geopend en 
ook met de Kerst kunt u bij ons terecht (na tel. Afspraak )

Voor een kleine impressie 

van onze praktijk kijkt u 

zondag 23-12-12 rond 14.30 

naar rtl 4 het programma 

van “lifestyle experience”, 

dat op de zaterdag na kerst 

wordt herhaald op rtl 5. 

Dit keer behandelen we de 

implantaat behandeling.

 

 

Nieuwe PEP 
voor Den Haag

PEP is nieuw, maar velen kennen ons 
al lang … CIPO, HOF, Importante en 
MantelZorg Den Haag vormen per 
1 januari 2013 gezamenlijk PEP. 
Deze afkorting staat voor Participatie  
Emancipatie Professionals. Met u willen 
we alle vormen van participatie en 
emancipatie in Den Haag bevorderen.

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actief en betrokken

PEP wil van Den Haag een civil society 
maken: een stad met gelijke rechten en 

kansen, waarin betrokken burgers zich 

actief inzetten voor de samenleving. 
Een ambitieus doel dat we alleen met 

elkaar kunnen realiseren. Samen kunnen we 
initiatieven op het gebied van participatie 

en emancipatie stimuleren. Of nieuwe 

initiatieven starten. PEP faciliteert met 
kennis en expertise. Interactie bevorderen 

tussen organisaties en sleutelfiguren vinden 

wij daarbij essentieel. 

U en Pep

Bent u een betrokken organisatie 

of sleutelfiguur die zich sterk maakt voor 
participatie en emancipatie? PEP ontwikkelt 

methodieken voor u, geeft trainingen, 

organiseert kennisevents en beschikt over 

een interactief kennisportaal. Bij PEP treft 

u sociale aanpakkers die innovatie, 

duurzaamheid en diversiteit hoog in 

het vaandel hebben. Neem contact met 
ons op voor een oriënterend gesprek!

Bent u vrijwilliger, mantelzorger of 55-

plusser? PEP weet ook voor u de weg naar 
passende informatie of ondersteuning.

Vanuit een stevige basis

PEP is ontstaan uit de fusie van de 
stichtingen CIPO Centraal Informatie-

punt Ouderen, HOF Promotie Haags 

Vrijwilligerswerk, Importante projectbureau 
voor de vrouwelijke ambitie en MantelZorg 

Den Haag. Zij brengen hun jarenlange 
ervaring in uit de aandachtsgebieden 

ouderen, vrijwilligers, emancipatie en 
mantelzorg. Als verbindende schakel 

zal PEP informatie analyseren, vertalen, 

bundelen en toegankelijk maken voor 
zelforganisaties en professionals 

uit welzijn, politiek en bedrijfsleven.

Durven, willen en kunnen 

meedoen. Daar maakt 

PEP zich sterk voor. 

De begrippen Participatie 

en Emancipatie komen 

niet voor niets terug 

in onze naam.

Neem contact op met PEP Den Haag:

Samenwerken?

Bezoekadres: Riviervismarkt 2

2513 AM DEN HAAG
Telefoon 070 – 302 44 44

info@pepdenhaag.nl
Volg PEP ook op www.pepdenhaag.nl

Twitter: @PEPDenHaag

Van kunnen ...
Emancipatie is het bewust worden 

van je wensen, talenten en rechten 
en de mogelijkheid om je leven zelf in 
te richten zonder belemmerd te worden 
door je sekse, afkomst, geaardheid, 
cultuur of religie. 

... naar meedóén!
Participatie is actieve deelname aan de 

samenleving met als doel het welzijn van 

je omgeving te bevorderen en je talenten 

te ontwikkelen.

Promotie Haags Vrijwilligerswerk

+ + +



Wij van het Centraal Informatiepunt 
Ouderen, CI O, maakten die pagina 
elke twee weken en wij vonden dat 
fantastisch. Het gaf ons de gelegen-
heid allerlei interessante onderwerpen 
voor het voetlicht te brengen. In 
elk nummer portretteerden we een 
bijzonder Haags initiatief of project, 
of bespraken we een belangrijk actueel 
thema. Zo passeerden de Taxibus en 
het Steunpunt Huiselijk Geweld de 
revue, maar ook het Consultatiebureau 
voor Senioren en de Burenhulpcen-
trale. Het ging over sport  bewegen, 
over dementie, over leren omgaan met 
computers en over elektrische  etsen.
Dat soort onderwerpen was de afgelo-
pen twintig jaar en meer het pakkie-an 
van CI O. We zijn destijds opgericht 
om Haagse ouderen te informeren 
over alles wat voor hen belangrijk is: 
wonen, zorg, geldzaken, allerlei voor-
zieningen, vrijetijdsbesteding, gezond-
heid, enz. Voor vragen daarover kon-
den 55-plussers bij ons langskomen, 
achtereenvolgens aan de Torenstraat, 
in het Stadhuis en in Het Nutshuis; of 
ons bellen met hun vragen.
E n keer per jaar organiseerden we 
er zelfs een speciale dag omheen: de 
Haagse 55  Dag, begin juni in het 
Atrium van het Stadhuis aan het Spui. 
Dat was vaak een bijzonder druk 
bezocht evenement, boordevol infor-
matie, activiteiten en ontspanning.

ids n
Jarenlang hebben we dit soort 
informatie ook op papier verzameld. 
Dan brachten we de Haagse Seni-
orengids uit, een handzaam gidsje 
met informatie over alle hierboven 
genoemde onderwerpen. Een heel 
bijzonder werkstuk, dat elke keer een 
enorme hoeveelheid uitzoekerij mee-
bracht, was de Sociale Gids. Die was 
vooral bedoeld voor professionals en 
organisaties: een echt naslagwerk rond 
‘sociaal’ Den Haag. Deze Sociale Gids 
was een begrip in Den Haag waar in 
totaal 31 edities van zijn verschenen. 
De laatste decennia was dat het werk 
van CI O, maar de gids gaat al terug 
tot de jaren vijftig.
Wat zeggen we  De jaren dertig  Al-

leen heette hij toen nog niet ‘Sociale 
Gids’. De Oud-Hagenaar is een mooi 
medium om daar even iets over op te 
rakelen.
Vorig jaar kwam er een meneer 

ermentier bij CI O binnenlopen, die 
ons een omslag overhandigde met de 
woorden: ‘Misschien vinden jullie 
het wel aardig om dit te hebben.’ In 
het omslag zat het boekwerkje ‘Gids 
voor het Maatschappelijk Werk te ’s-
Gravenhage’. Jaar van uitgave: 194 . 

Het voorwoord ervan noemde zelfs een 
nog eerdere voorganger, de ‘Gids voor 
het Maatschappelijk Hulpbetoon’; voor 
het eerst verschenen in 1934 en vervol-
gens in 1944  jawel, onder auspiciën 
van de Duitse bezetter.
We bladeren nog steeds graag door 
deze historische uitgave, ons verba-
zend over de organisaties van toen. 
Wat te denken van de ‘Vereniging 
“Verstrekking van schoolpantoffels”’ 
of het ‘Gecombineerd Oude Mannen-, 
Vrouwen- en Weeshuis te Scheve-
ningen’. De hoofdredacteur van De 
Oud-Hagenaar kan nog wel eens een 
artikel tegemoet zien over deze wereld 
van weleer.

nt rn t n 
De laatste jaren zagen we de belang-
stelling voor die papieren Sociale Gids 
toch wat wegebben. Wij vinden het 
nog steeds handig: je pakt een gids, 
je kijkt in het register waar  staat 
en in een paar seconden vind je de 
gegevens daarover. Maar gegevens zijn 
veranderlijk. Organisaties verhuizen, 
telefoonnummers verdwijnen, en op-
eens is een gids verouderd en verliest 
hij zijn waarde.
En toen kwam internet. Met die nieu-
we informatiegodheid is dat allemaal 
veel gemakkelijker te ondervangen. 
Veranderende gegevens zijn altijd aan 
te passen en eindeloos uit te breiden. 

De mogelijkheden van internet zijn 
dus enorm en laten bovendien toe dat u 
zelf zoekt naar wat u hebben wilt. Ook 
voor veel ouderen heeft dit medium 
allang geen geheimen meer.
Vandaar dat CI O een website uit 
de grond timmerde, www.haagseou-
deren.nl, die letterlijk een schat aan 
informatie bevat over voorzieningen, 
organisaties en mogelijkheden voor 
ouderen. We bezorgen ook elke twee 
weken een nieuwsbrief per e-mail, met 
actualiteiten, tips en informatie over 
activiteiten. Haagse ouderen gaan er 
namelijk graag op uit.
Hier zit n maar aan: internet kan er 
niks bij vertellen. Wie iets niet direct 
begrijpt, of extra vragen heeft, kan 
wel tegen de computer gaan praten, 
maar die zegt niks terug. Dat was het 
prettige van CI O: daar zaten echte 
mensen die het graag uitlegden.
Internet knispert ook niet zo gezellig. 
Want zeg nu zelf: het is toch altijd 
reuze prettig om een krant uit de brie-
venbus te halen, of, in het geval van 
De Oud-Hagenaar, uit een mand op te 
halen  Bij CI O hadden we ook een 
stapeltje en elke twee weken kwamen 
er wel mensen vragen of ‘het nieuwe 
krantje’ er al was. We hoefden dan 
niet verder te vragen: ze bedoelden De 
Oud-Hagenaar.

a n rking
Toen de uitgever van dat ‘krantje’ ons 
vier jaar geleden vroeg of wij daaraan 
wilden meewerken, hoefden we ook 
niet lang na te denken. CI O is er voor 
alle oudere Haagse burgers en wij 
dachten dat we velen van hen via dat 
kanaal zouden kunnen bereiken. Niet 
alle oudere Hagenaars zijn bovendien 
handig met de computer of kunnen er 
een betalen. En wij vonden dat wij er 

ook voor die oudere Hagenaars moeten 
zijn.
Vier jaar verder hebben we een hele 
trits aan onderwerpen besproken op 
‘onze’ pagina. Daarop was ook altijd 
ruimte voor drie kortere nieuwsbe-
richten, zodat we belangrijke feiten 
en feitjes konden doorgeven. En de 
laatste twee jaar hebben we de agenda 
ErOpUit samengesteld. Daarnaast 
hebben we een aantal keren samen 
met De Oud-Hagenaar een themakrant 
in elkaar gezet, onder meer over zelf-

standig wonen en ter gelegenheid van 
de Haagse 55  Dag. Voor CI O is de 
samenwerking met De Oud-Hagenaar 
altijd heel dankbaar en vruchtbaar 
geweest.

i  start
U merkt het ongetwijfeld aan de toon 
van dit artikel: we zijn aan het terug-
blikken. Misschien hebt u al gelezen 
of gehoord dat CI O per 1 januari 
2013 ophoudt te bestaan. Wethouder 
Klein is van oordeel dat wij, ouderen 
n organisaties, met onze tijd moeten 

blijven meegaan; en dat deze tijd een 
andere inspanning van ons vraagt. 
Hij heeft vier Haagse organisaties 
aangewezen die samen gaan werken 

aan een nieuwe missie: participatie. 
Den Haag moet een stad worden van 
daadwerkelijk betrokken burgers. Zo 
veel mogelijk inwoners moeten er 
actief deelnemen aan de samenleving: 
ouderen, vrouwen, migranten, jonge-
ren, vrijwilligers, met elkaar en vooral 
vóór elkaar. Zij kunnen zo trouwens 
ook een woordje meespreken en zelf 
van invloed zijn.
Dit wordt ook voor een aantal CI O-
medewerkers een nieuwe taak. De vier 
organisaties zijn inmiddels al bij el-
kaar gekropen: CI O, HO  ( romotie 
Haags Vrijwilligerswerk), Importante 
(bureau voor de vrouwelijke ambitie) 
en MantelZorg Den Haag. Aan de 
Riviervismarkt 2 zijn ze samen bezig 
het huis van E  in te richten, want zo 
gaat de nieuwe organisatie heten. E  
staat natuurlijk voor de ‘pep’ die we 
Den Haag gaan bezorgen, en letterlijk 
voor articipatie Emancipatie rofes-
sionals.

er 1 januari 2013 gaat CI O daarin 
op, om hopelijk samen met de andere 
drie fusiepartners als een phoenix te 
herrijzen. Oftewel: u zult ons nog 
wel eens tegenkomen. We gaan daar 
niet in een ivoren torentje zitten. Er 
zijn bijvoorbeeld plannen voor een 
Haags E -evenement, waar van alles 
over en voor ouderen, mantelzorgers, 
vrijwilligers en emancipatie centraal 
zal staan. En: binnenkort verschijnt er 
een gloednieuwe editie van de Haagse 
Seniorengids, een prachtig product 
van het ‘oude’ CI O en het ‘nieuwe’ 

E .
En wie weet, komt u ons in 2013 ook 
in een iets andere gedaante tegen in 
De Oud-Hagenaar

Marco Daane
n daane pepdenhaag n
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 e e oor de l er  en aag

E-mail uw vragen naar: info@haagseouderen.nl

www.haagseouderen.nl

 a g p n i r aar k n  in  d ag naar n paa d  
pagina t g nk n di  ig n i k n t  a k an  d

ag naar   krant is in t n g r p n  aanda t t  
s nk n aan t aags  r d n  
En n t di  n  pagina sprak st ast ak n it t d n

t s takk rd an  n d  p aat naar E

es o e eniorengi s b i t bestaan  

- Marco aane rechts op de foto, tijdens de succesvolle Haagse Seniorenbeurs van C PO in het stadhuis, op  juni 2011. -

- oals het vroeger was  Omslag ids 
voor het Maatschappelijk erk 19 . -

Maar kunt u wel altijd in uw huis blijven wonen? Wat als u minder goed ter been wordt, of er zich andere lichamelijke problemen voordoen? Dan zijn er diverse mogelijkheden waardoor u toch zelfstandig kunt blijven wonen. Daarover gaat deze krant.

Voor wie?
Deze informatiekrant is bedoeld voor iedere 50-plussers die nog ‘op zichzelf’ woont.• Woont u in een ‘gewone’ huurwoning of 

koopwoning? Dan leest u in deze krant over de mogelijkheden van woningaan-passing, maar ook over hulpmiddelen in huis en over gemaks- en hulpdiensten. Die maken het vaak gemakkelijker om zelfstandig te blijven.
• Toch lukt dat niet altijd. Daarom gaat deze krant ook over andere woningtypen en woonvormen die voor u interessant kunnen zijn; van senioren- en aanleun-woningen tot groepswonen voor oude-ren.

• Woont u al in een seniorenwoning of aanleunwoning? Ook voor u kan de infor-matie over hulpmiddelen interessant zijn. Verder besteedt deze krant aandacht aan comfortabel wonen en aan veilig-heid in huis, zoals het voorkómen van valpartijen en een ongezond binnenkli-maat. Want als uw huis niet veilig is, kan zelfstandig wonen ook een probleem worden.
• Misschien woont u alleen. En van ‘alleen’ naar ‘eenzaam’ is het maar een kleine stap. Mogelijk hebt u af en toe al eens het gevoel ‘buiten’ de wereld te staan. Daarom bevat deze krant informatie over activiteiten waarbij u onder leeftijdgeno-ten bent. Ook zijn er in Den Haag moge-lijkheden voor groepswonen samen met leeftijdgenoten. Daarover leest u meer in een apart artikel.

Informatiekrant voor Haagse 50-plussers  

Zelfstandig wonen,
     gelukkig 
              wonen

Wonen en een vertrouwd huis behoren voor iedereen tot de belangrijkste din-gen van het leven. Zeker als u wat ouder wordt, is fi jn en goed wonen extra waardevol. U bent dan doorgaans vaker en langer thuis. Uit onderzoek is geble-ken dat mensen op hogere leeftijd ook niet meer zo graag verhuizen. 50-plus-sers zijn erg gehecht aan hun woning en de vertrouwde omgeving. Zij willen daar het liefst zo lang mogelijk blijven. Verhuizen brengt bovendien de nodige stress mee. Als het niet nodig is, doen we het liever niet.

Oplage 77.500 ex.
Wat vindt u in 
deze krant?
Deze informatiekrant bevat zowel 
algemene als praktische informatie. 
U wordt ‘bijgepraat’ over actuele 
ontwikkelingen op woongebied, 
zoals domotica. Maar u vindt er ook 
voorbeelden in van woningaanpas-
sing, ideeën voor hulpmiddelen en 
diensten aan huis, hoe een ander 
huurhuis te zoeken in Den Haag en tips over verlichting. En last but not least: informatie over geldzaken 
met betrekking tot wonen.

Wonen met het oog op 
de toekomst 
• Levensloopbestendig wonen, 
 wat houdt dat in?
• Een bezoek aan de model-
 woning in Delft
• Hoe u uw woning kunt aanpassen
• Domotica: verfi jnde techniek 

komt u te hulp
• Tests om zelf uw woning te 
 beoordelen

Hulp in en om huis
• Welke hulpmiddelen bestaan er 

en hoe komt u eraan?
• Alleen wonen, maar niet eenzaam
• Gemakkelijk: diensten aan huis – 

van maaltijd tot kapper

Een andere 
(zelfstandige) woning
Wat zijn de mogelijkheden 
als u wilt of moet verhuizen?
• Seniorenwoningen
• Aanleunwoningen
• Inleunwoningen
• Servicefl ats
• Particuliere woonzorg

Nieuwe woonvormen
• Groepswonen
• Gestippeld wonen

Geldzaken
• Vergoeding van woning-
 aanpassing
• Vergoeding van verhuiskosten
• Huurtoeslag
• Verhuispremie grote woningen

Praktisch woongenot
Zelfstandig kunnen blijven wonen 
is ook een kwestie van:
• De juiste verlichting in huis
• Valpartijen voorkomen
• Vocht en koolmonoxide buiten de 

deur houden

Hebt u iets gezien in deze krant, maar is daarvoor internet nodig? Bijvoorbeeld om een 
folder te bestellen of informatie te bekijken? En hebt u geen internet? Ga dan naar de i-Shop in uw buurt. Bij een i-Shop kunt u vragen stellen en informatie en 
hulp krijgen over wonen, zorg en geldzaken.

Centrum
i-Shop Julianakerk, 
Schalk Burgerstraat 217
tel. 424 80 90

i-Shop Gezondheids-
centrum De Rubenshoek
V.d. Vennestraat 185 
tel. 445 22 00

Escamp
i-Shop Bouwlust
Eekhoornrade 215
tel. 323 18 60

i-Shop Moerwijk
Aagje Dekenlaan 51
tel. 388 50 52

Haagse Hout 
i-Shop Mariahoeve
Ivoorhorst 155
tel. 347 00 41

i-Shop Bezuidenhout
Joh. Camphuysstraat 25
tel. 347 72 97

Laak
i-Shop Centrum 
de Wissel 
Betsy Perkstraat 14
tel. 396 00 00

i-Shop Jonckbloetplein, 
Jonckbloetplein 24
tel. 307 00 50

i-Shop Cromvlietplein
Cromvlietplein 120
tel. 307 61 60

Leidschenveen/
Ypenburg
i-Shop Ypenburg

Plesmanlaan 217 A
tel. 319 60 60

i-Shop Leidschenveen
Harriët Freezerhof 201
tel. 320 50 32

Loosduinen
i-Shop De Henneberg
Tramstraat 15
tel. 397 60 01

i-Shop Houtwijk
Dr. H.E. van 
Gelderenlaan 260
tel. 397 72 48

Scheveningen
i-Shop Het Trefpunt
Tesselsestraat 7
tel. 338 54 99

i-Shop Het Kalhuis,
Badhuisstraat 177
tel. 306 99 00

Segbroek
i-Shop De Regenvalk
Weimarstraat 69
tel. 346 95 43

i-Shop De Lijsterbes
Lijsterbesstraat 61
tel. 360 02 37

Introductie

Internet nodig? 
Vragen?

Een uitgave van het Centraal Informatie-punt Ouderen i.s.m. De Oud-Hagenaar



- nterieur melkfabriek e Sierkan, Lulofsstraat, 192 .  -

- n van de bekendste en fraaiste melksalon van en Haag, e Land-
bouw aan de edempte Burgwal (gesloopt in 19 9 ), ca. 1900. -

Deze industrietak bestond naast melk-
fabrieken onder meer uit meelfabrie-
ken, bakkerijen, bierbrouwerijen en 
distilleerderijen, die verspreid over 
de stad waren gevestigd. Bekende 
namen van dit type bedrijven uit de 
20ste eeuw waren onder andere Carels, 
Willems, Hus, aul Kaiser, de ZHB, 
de Ooievaar en Richters. Voor de 
zuivelindustrie duiken altijd de nostal-
gische namen op van de grote Haagse 
melkfabrieken als de Sierkan, Van 
Grieken, Menken en Leerdam, maar 
er waren er meer, zoals de Centrale, 
de Hanze, Rhijnland en de Residentie 
Melk Inrichting (RMI). De zuivel is 
een interessante bedrijfstak die veel 
mensen werk bezorgde van fabrieksar-
beider tot de melkman aan de deur en 
nog steeds tot de verbeelding spreekt. 
De Stichting Haags Industrieel Erfgoed 
verrichtte onderzoek naar deze sector 
en schreef een boeiend verhaal waarin 
veel persoonlijke ervaringen werden 
opgetekend. Onder de titel Het leven 
begin met melk werden deze verhalen 
gebundeld in een publicatie.

an k t t i
Melk is historisch gezien nog maar be-
trekkelijk kort een dagelijks voedings-
middel. In de 1 de werd koeienmelk 
als babyvoeding gebruikt wanneer 
moedermelk niet beschikbaar was. Het 
overgrote deel van de melkproductie 
werd toen echter onmiddellijk na het 
melken omgezet in boter en kaas. Tot 
ver in de 1 de eeuw was bier en dan 
met name het dunne bier met laag 
alcoholgehalte, de meest algemene 
drank bij de maaltijd. Melk werd wel 
steeds meer als drank gezien maar 
kende nog geen grote populariteit. 
Het werd vooral als basiselement in 
de bereiding van het voedsel gebruikt. 

as in de tweede helft van de 19de 
eeuw werd melk in de Nederlandse 
steden een gangbaar voedingsmiddel, 
dat direct door boeren uit de omgeving 
werd geleverd. Een aantal factoren zijn 
hiervoor aan te wijzen. In de eerste 
plaats kwam onder invloed van de 
zogenaamde hygiënisten oog voor de 
voedingswaarde van het product en 
ook de landbouwcrisis speelde een rol. 
Doordat de graanprijzen daalden scha-
kelden veel boeren over op veeteelt of 
een gemengd bedrijf. Dit leidde echter 

tot overproductie en daarmee tot dalen-
de prijzen van de melk. In het laatste 
kwart van de 19de eeuw kwam vanuit 
de technische sector een ontwikkeling 
op gang waardoor de melk langer te 
bewaren was. De verwerking van melk 
in de fabriek werd ook gemechaniseerd 
waardoor de prijzen gingen dalen. 
Zo kon rond 1900 melk tot een vast 
bestanddeel worden van het dagelijkse 
voedingsmiddelenpakket. 

pk st ind stri
Vanuit de Vereeniging tot verbete-
ring van de Gezondheidstoestand 
te ’s-Gravenhage werd in 1 79 de 
’s-Gravenhaagsche Melkinrichting 
opgericht, de latere Sierkan. Het doel 
van deze onderneming was om de 
bevolking te voorzien van “zuivere, 
onvervalschte, niet afgeroomde en 
niet verdunde melk”. Daarmee legde 
de  rma precies de vinger op de zere 
plek, want er werd wat afgerommeld 
in die tijd met melk door boeren en 
melkslijters. Behalve dat men de melk 
‘aanlengde met water’, vaak niet van 
al te beste kwaliteit, deed men er ook 
meel, lijn- of hennepolie, eiwit, gela-

tine of zelfs krijt bij om de witte kleur 
te garanderen. Om verzuring tegen te 
gaan mengde men soda of magnesium 
bij. Ook met het schoonmaken van va-
ten en melkgereedschap werd het niet 
zo nauw genomen. In de eerste jaren 
van de 20ste eeuw veranderde hier 
veel in doordat er zuivelorganisaties 
ontstonden, die zich intensief gingen 
bezig houden met de hygiëne en de 
controle op de melk en haar producten.

aar d  ns nt
In die periode kwam de boer al lang 
niet meer met zijn melk de stad in. 
Melkslijters, die de melk bij de boer 
kochten, zorgden voor de verkoop 
aan huis of in een eigen winkel. Een 
aantal melkslijters ontwikkelde zich 
tot melkfabrikanten. Er ontstonden 
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- Reclame van Joris rieprinter, ca. 19 . 

at  n dig add n: i r  n r a s t  ni t a g r d  n ni t rd nd  k

Het e en begint et e k, o er e Haags e i e in strie

- Logo van e Sierkan, ca. 193 . -
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ind stri  aar an d  ds pr d ti  n angri k  

dri stak r d  as iss i n  i na n  ang n 
inn ati  s t r  di   ag naars n g d gd  t r a  

rgd



in de jaren 30 in Den Haag zo’n 15 
melkfabrieken van kleine tot grote 
fabrieken, zoals die van de Sierkan en 
van Van Grieken. Vooral de grotere 
 rma’s zetten ook hun eigen distribu-

tienet op met winkels en melkbezor-
gers. De luxe winkels van de Sierkan 
en de Landbouw met hun melksalons 
werden een begrip in de stad. Zo her 
en der in de stad treft u de sporen er 
nog van aan. Daarbij valt te denken 
aan de kleurrijke tegeltableaus aan de 
Statenlaan, rederik Hendriklaan en de 
Beeklaan.

i  na  
Na de Tweede Wereldoorlog ver-
anderde het zuivellandschap sterk. 
Mede door de nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen werden grotere 
verwerkingseenheden van de melk van 
groot belang. Er trad van lieverlede 
een concentratie op in de branche. 
Kleine bedrijven werden overgenomen 
of sloten hun deuren. Langzaamaan 
nam de Haagse Co peratieve Melk 
Centrale, de CMC, de touwtjes in de 
regio in handen en werd vervolgens 
vanuit de Sierkan
een nieuw zuivelimperium opge-
bouwd. Dit concern fuseerde in 
19 9 met Campina en recenter, in 

200 , vond de  nale fusie plaats met 
riesland oods tot de Koninklijke 
riesland Campina NV. Waarmee de 

hele zuivelsector in Nederland in feite 
door n multinationaal bedrijf wordt 
gerund.
Door de teruglopende melkconsumptie 
was innovatie voor de sector van groot 
belang. Steeds werden weer nieuwe 
producten aan het 
zuivelassortiment 
toegevoegd. 
Eerst was dat 
op het terrein 
van de melk 
zelf met magere 
en halfvolle 
melk, waarna ook 
andere producten 
volgden: Bulgaars 
yoghurt, vruch-
tenyoghurt allerlei soorten pap en vla. 
Natuurlijk werden ook frisse ideeën 
bedacht om melkproducten te combi-
neren zo bedacht men de Vla-  ip.

k rigadi r
Een zeer uitgebalanceerd en spraak-
makend reclamebeleid gaf dat de 
melkindustrie met toonaangevende 
campagnes het product melk in de 
markt wist te brengen en te houden. In 

de jaren 50 en 0 waren dit met 
name de schoolmelkcampagnes 
en die van de Melkbrigadier 
of M-brigadier. Later volgden 
bekende slogans als: “Met 

melk meer mans”, “Ik drink melk, u 
ook ” en “Melk de witte motor”. Ook 
Joris Driepinter was een campagne, 
die velen zich nog zullen herinneren. 
Het pientere en nergens voor terug 
deinzende knulletje werd onlangs weer 
nieuw leven ingeblazen. 
In de tussentijd was er aan de verpak-
king van al die producten ook het nodi-
ge veranderd. De losse melk verdween 

in de jaren 0 
geheel van de 
markt en werd 
vervangen door 
de  essen melk 
met aluminium 
capsules, later 
kwamen korte 

tijd, de niet zo 
succesvolle plastic 
zakken. De  rma 

Van Grieken was in 19 5 de eerste 
in Nederland hiermee. De consument 
moest voor het gebruik van de melk-
zak een plastic schenkkan aanschaffen 
om de glibberige zak in bedwang te 
kunnen houden. Een groter succes was 
de kartonverpakking, die vandaag de 
dag nog steeds in de schappen van 
de supermarkt is te vinden. Voor de 
melkproducten deden zich na de  esjes 

ook vele varianten voor, meestal met 
kunststof als basis.

i  r g d
Van de Haagse zuivelindu-
strie resteren verspreid 
over de stad nog wel 
diverse overblijfse-
len. Het zijn over het 
algemeen de bijzondere elementen 
van de meer ‘luxueuze’   rma’s. 
Daarbij kunt u denken aan de 
tegeltableaus van de Sierkan en de 
Landbouw. U treft  ze in de Kei-
zerstraat, de redrik Hendriklaan, 
Statenlaan., Antheunisstraat en 
de Beeklaan. Ook van minder in 
het oog springend erfgoed, zoals 
restanten van fabrieken, zijn nog 
enkele voorbeelden. Zo is de 
gevelwand van de voormalige 
fabriek van Van Grieken aan de 
Loosduinseweg, hoek Regentes-
selaan, nog wel te herkennen. Of 
de veel kleinere fabriek daar niet ver 
vandaan van de Hanze aan de Rot-
temontstraat. 

t  n g at
Heeft u zelf nog aanvullingen op het 
bovenstaande verhaal dan horen we 
dat graag. Ongetwijfeld zult u als melk 
drinkende kinderen, die inmiddels de 
50 zij gepasseerd, nog verhalen hebben 
over de Haagse melkindustrie. Laat het 
ons weten. Daarmee kunnen wij onze 

kennis van het industriële verle-
den weer verder uitbouwen.

In het door de Stichting 
Haags Industrieel erfgoed 

uitgebrachte boek Het 
leven begint met melk 

komen de hiervoor 
beschreven aspec-

ten ruim aanbod en 
wordt dit verhaal gelardeerd met frag-
menten van interviews van mensen die 
in de melkfabrieken of in de melkwijk 
hebben gewerkt. Een aanrader dus 
en  zolang de voorraad strekt - nu 
ter gelegenheid van het 100ste  num-
mer van de Oud Hagenaar - gratis te 
verkrijgen wanneer u donateur wordt 
van de stichting Haags Industrieel Erf-
goed. Daarmee steunt u een goed doel, 
namelijk het levend houden van het 
arbeidzame verleden van Den Haag.

kin r ati
Het leven begint met melk. Geschiede-
nis van de zuivelindustrie in de Haagse 
regio. Auteurs: A.G. van der Horst en 
J.J. Havelaar
ISBN nummer: 97 -90- 04 71-3-2 

rijs  14,95 en voor nieuwe donateurs 
gratis.

Koos Havelaar
Voorzitter SHIE 
shie hetnet n
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rdt dan n  r €  p r aar d nat r an 
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De Stichting Haags Industrieel Erfgoed stelt zich ten doel de 
interesse voor het industrieel erfgoed van Den Haag en de regio 
te stimuleren. De SHIE zet zich in voor: 
  behoud van industrieel erfgoed
 vastleggen van alle aspecten van de economische geschiedenis

Als donateur ontvangt u het kwartaalbulletin Haagvaarder, de elek-
tronische Nieuwsbrief, uitnodigingen voor presentaties en bedrijfsbezoeken en korting op SHIE-publicaties.

Meldt u vandaag nog aan  
Voor meer informatie over de SHIE en het aanmelden als donateur kunt u terecht op onze website: www.shie.nl- n van de bekende zuivelreclames, reclame van de  rma Van rieken, ca. 1939. -

- e fabriek van e Sierkan  CMC aan de Lulofsstraat, ca. 1990. -

- Tegeltableau e Sierkan in de eizerstraat12. -

at  n dig add n: i r  n r a s t  ni t a g r d  n ni t rd nd  k

Het e en begint et e k, o er e Haags e i e in strie

- Het M-mouwembleem dat menig moeder op 
een kinderjasje naaide, ca. 19 0. -

i t  ook e H  ste nen
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‘We krijgen regelmatig meldingen dat 
ouderen angst hebben om betalingen 
op internet te doen. Toch kunnen 
bijvoorbeeld veel bankzaken alleen 
nog via de computer geregeld worden 
of worden er extra kosten in rekening 
gebracht als zaken niet digitaal 
gebeuren. Omdat sommige ouderen 
bang zijn opgelicht te worden, laten ze 
internet links liggen. 
Daarom komen we als OuderenOm-
budsman met deze internettips”, 
legt Jan Romme, directeur van het 
Nationaal Ouderenfonds uit. “Ze lig-
gen misschien erg voor de hand, maar 
kunnen toch niet genoeg benadrukt 
worden.”

nt rn ttips
 Geef nooit via de mail persoonlijke 

gegevens zoals bankrekeningnum-
mer, pincode, BSN of creditcardge-
gevens. Banken of verzekeringen 
vragen nóóit per mail om deze 
gegevens, fraudeurs wel. Wantrouw 
daarom mails van banken of de 

belastingdienst.
 Open geen mailtjes van onbe-

kenden. Hier kunnen virussen of 
Trojaanse paarden zitten, waardoor 
de fraudeur kan zien welke wacht-
woorden u gebruikt.

 Laat uw internetbankrekening niet 
langer open staan dan strikt noodza-
kelijk. Log uit zodra u klaar bent.

 Als u telebankiert vink dan niet 
het vinkje aan met ‘onthoud deze 
informatie’. Deze informatie kan 
gekopieerd worden.

 Check of internetadressen correct 

gespeld zijn en beginnen met ht-
tps: . De s staat voor beveiligd. 
Daarnaast vindt u een veiligheids-
slotje.

 Gebruik een goed wachtwoord met 
minimaal  tekens, bestaande uit 
hoofdletters, kleine letters en cijfers 
en gebruik dit wachtwoord niet 
voor andere zaken.

p n d r
“Het lijkt misschien een open deur 
maar als u op internet gaat, moet uw 
computer natuurlijk ook beveiligd 

zijn met een goede 
virusscanner en een 

 rewall”, vult Jan Romme 
aan. “We hopen met deze tips de angst 
onder ouderen weg te nemen zodat ze 
met meer plezier op een veilige manier 
gebruik maken van internet en lekker 
kunnen shoppen vanuit hun luie stoel.” 

Het ationaal Ouderenfonds, richtte 
vijf maanden geleden de Oude-
renOmbudsman op om ouderen te 
adviseren, door te verwijzen naar 
goede instanties en om indien nodig 
aan de bel te trekken. e Oude-
renOmbudsman (0900- 0 0100  
cent min) is dagelijks bereikbaar 
tussen 9.00 en 1 .00 uur.
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d r n ds an ad is rt r i ig k p n

eren bang oor 
interneto i ting 

- innaar Le  van der Moolen, met de winnende foto in zijn hand, ontvangt de prijs uit 
handen van het hoofd van de afdeling Verkeer van de gemeente en Haag, Ren  Teule. -

i k it naar d  
d n ti k r:

ans p n 
aar ang ri  

k aan 
at r ak ta 

at r ak ta  t t at r 
n i is an Es a p  

staat n t n aar n r ngt 
n rrass nd n g ari
rd pr gra a   s i n

r r   t d  pr gra
ring t  ni   rdt 

ana  ri dag  d r 
in t stadsd  Es a p 

rspr id  n n an d  r
r s is ak ta’s d n 

ti k r g p akt   sti k r 
g t r t p d  d n 

t   innaar an d  
g naa d  d n t  

kan n aar ang gratis naar 
a  t at r rst ing n in 

at r ak ta  

De nieuwste  lms, het gevarieerde 
aanbod (van toneel tot muziek en van 
dans tot literatuur en jeugdvoorstel-
lingen): Theater en  lmhuis Dakota is 
een aanwinst voor Escamp. 

aarpr gra a 
De bewoners van dit stadsdeel, die 
volgende week het jaarprogramma 
ontvangen, maken kans op een jaar 
lang twee gratis plaatsen bij elke thea-
tervoorstelling. 
Als de winnaar een keer niet kan, dan 
kan hij zij de 2 plaatsen ook doorge-
ven aan familie, vrienden, buren etc. 
Als de winnaar van de Gouden Stoel 
bekend is, worden er twee speciale 
stoelen ontwikkeld in de theaterzaal 
met de naam van de gelukkige Escam-
per erop.

i r n sti k rs
Er zijn, naast n gouden sticker, 
ook nog vijf zilveren stickers in de 
jaarprogramma’s verstopt. Deze 
zilveren stickers geven recht op twee 
vrijkaarten voor een theatervoorstel-
ling naar keuze.
Houd uw brievenbus dus in de gaten 
en blader het programma van Theater 
Dakota goed door. Als u een blinkende 
sticker ziet, neem dan contact op via 
070 32  5509 of kom langs bij de 
kassa. Mocht u de brochure niet heb-
ben ontvangen, dan kunt u deze bij 
Theater Dakota ophalen. 

aart rk p
aart er oop ia internet

theaterda ota n  
e e onis h ia    

 aan de assa an heater a ota  
heater a ota  uid arenstraat  

  en aag      

De fotowedstrijd arkenroute is 
uitgeschreven door de gemeente Den 
Haag, de Haagse ietsersbond en 
Biesieklette. De wedstrijd is bedoeld 
om meer aandacht te krijgen voor de 

arkenroute, een  etsroute die langs 
de mooiste plekjes in Haagse parken 
en bossen voert. Er bleek veel animo 
voor de wedstrijd, er werden circa 100 
inzendingen ontvangen. 
Alle inzendingen die aan de wedstrijd-
eisen voldoen, worden het komende 
half jaar tentoongesteld in Biesieklette 
de Laan. De tentoonstelling wordt be-

gin 2013 ingericht. Ook zijn de foto s 
te zien op de acebook pagina van de 
gemeente Den Haag, www.facebook.
com DenHaag. 
De arkenroute is samengesteld door 
de Haagse ietsersbond. De route 
bestaat al langer, maar onlangs werd 
het bijbehorende informatieboekje 
opnieuw uitgegeven en werden de 
bordjes die de route aangeven, opge-
knapt. Het boekje is verkrijgbaar bij 
de VVV, de ietsersbond en te down-
loaden op de website van de gemeente 
Den Haag.
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x an d r n is d  innaar an d  t dstri d an d  

ark nr t  i  kr g i n pri s  n i tsna igati s st  
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r t  n g n i  n aar ang n i ts gratis in d  sta in
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Kent u de Ouderen- 

Ombudsman? 

Die wijst u de weg! 
0900 - 60 80 100 (5c. p/m) 
www.ouderenombudsman.nl
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Nostalgie is het trefwoord. Het aparte aan 
deze krant is dat nieuws op de tweede 
plaats komt. Het gaat in de eerste paats om 
de herinnering aan vroeger. De jaren vijf-
tig, zestig en zeventig van de vorige eeuw 
vooral. Niet omdat alles toen per se beter 
was dan nu, maar wel om er nog eens bij 
stil te staan, om er van na te genieten, te 
bedenken hoe het toen was en wat er van 
is gekomen. Heel veel 50-plussers hebben 
daar hun eigen verhaal en idee over. En ze 
doen daarvan zelf relaas in De Oud-Hage-
naar, het is een krant voor maar vooral ook 
door de lezers. 

tt rda  ging r
De Oud-Hagenaar is geënt op de succes-
formule van De Oud-Rotterdammer die al 
weer ruim vier jaar terug werd gelanceerd 
door zijn bedenker, de journalist red Wal-
last uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Een 
schot in de roos  Wallast merkte op dat er 
in groeikerngemeenten rondom de haven-
stad veel Oud-Rotterdammers woonden 
die hun vorige geboorte- en of woonplaats 
node misten, vooral 50-plussers met 
warme herinneringen aan hun tijd in 
Rotterdam, met name de na-oorlogse jaren 
vijftig, zestig en zeventig. Op dat gevoel 
wilde Wallast met De Oud-Rotterdammer 
inhaken. En dat sloeg aan, niet alleen in de 
plaatsen rondom Rotterdam, maar ook in 
de stad zelf en tot ver daarbuiten.
Op 4 oktober 2005 verscheen het eerste 
nummer van De Oud-Rotterdammer, in 
een oplage van 70.000 exemplaren en een 
omvang van 1  pagina’s.
Nu, ruim vier jaar later is de oplage van 
De Oud-Rotterdammer gestegen tot 
120.000 exemplaren en ook het aantal pa-
gina’s per nummer is verdubbeld, tot een 
gemiddelde van 32 pagina’s per editie. Op 
bijna alle van de inmiddels ruim 300 ver-

spreidingspunten in Rotterdam is de krant 
in drie dagen uitverkocht - bij wijze van 
spreken, want de krant is nog steeds gratis 
natuurlijk. Vandaar een succesformule

n ad rt nti ad
Het spreekt voor zich dat een krant die zo 
grif aftrek vindt ook de aandacht vangt van 
adverteerders, ook door de zeer concurre-
rende prijsstelling trouwens in vergelijking 
met andere media. Maar De Oud-Rot-
terdammer en de De Oud-Hagenaar zijn 

nadrukkelijk geen advertentiebladen - in 
de traditionele zin. Een vaste stelregel is 
bijvoorbeeld dat het advertentievolume 
van elk nummer ondergeschikt (minder 
dan 50  procent) is aan de hoeveelheid 
redactionele tekst van lezers, columnis-
ten, servicerubrieken en dergelijke. De 
aardigheid van de uitgaves blijft voorop 
staan, het commerciële aspect is daaraan 
ondersteunend. En niet andersom.
Achter de beide kranten in de regio’s Rot-
terdam en Den Haag (die nauw samen-

werken) zit dus geen grote of bekende 
uitgeverij, het gaat om klein particulier 
initiatief in ouderwetse zin.

t aags  initiati
In Den Haag is de uitdaging opgepakt door 
Constant Martini, die de rol van wegberei-
der en uitgever op zich heeft genomen. Hij 
is vooral bekend als oud-wethouder van 
Den Haag - en van voor die tijd als mede-
oprichter van de Haagse Wetswinkels. Hij 
begon zijn loopbaan trouwens als mede-
werker ouderenbeleid bij het toenmalige 
ministerie van CRM. 
Voor de redactie tekent rans Hoynck van 

apendrecht, oud-redacteur van wijlen 
het Haagse dagblad Het Vaderland en 
nadien onder meer verantwoordelijk bij 
MUG (voor uitkeringsgerechtigden), het 
huis-aan-huisblad NU en de Haagse lokale 
omroep (Lokatel).
Aarzel niet, kruip in de pen, haal schoe-
nendozen met foto’s van vroeger uit de 
kast en laat van u horen. Alleen samen met 
u kunnen we er iets moois van maken.

Veel leesplezier met het eerste nummer

ratis krant nee t sser ee  
ter g naar on ergete i k en Haag

Dinsdag 3 februari 2009 - Jaargang 1, nr. 1

- en nostalgisch moment  in april 19 3 strandt het zendschep de ordeney van piratenzender Radio Veronica in Scheveningen (archieffoto)  -

- Perspectief op de Hoftoren van architect 
ohn Pedersen o , met 1 9 meter en 29 

etages het hoogste gebouw aan de skyline 
van het nieuwe en Haag 

( oto  Soggycanuck reamstime). -
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bijvoorbeeld dat het advertentievolume 
van elk nummer ondergeschikt (minder 
dan 50  procent) is aan de hoeveelheid 
redactionele tekst van lezers, columnis-
ten, servicerubrieken en dergelijke. De 
aardigheid van de uitgaves blijft voorop 
staan, het commerciële aspect is daaraan 
ondersteunend. En niet andersom.
Achter de beide kranten in de regio’s Rot-
terdam en Den Haag (die nauw samen-
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uitgeverij, het gaat om klein particulier 
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is vooral bekend als oud-wethouder van 
Den Haag - en van voor die tijd als mede-
oprichter van de Haagse Wetswinkels. Hij 
begon zijn loopbaan trouwens als mede-
werker ouderenbeleid bij het toenmalige 
ministerie van CRM. 
Voor de redactie tekent rans Hoynck van 

apendrecht, oud-redacteur van wijlen 
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nadien onder meer verantwoordelijk bij 
MUG (voor uitkeringsgerechtigden), het 
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De tramhalte was gelukkig dichtbij. 

Dat scheelde een hoop gesjouw. En 

daar gingen ze, op weg naar Scheve-

ningen. Als je geluk had, was het zo’n 

open tram, waar de wind heerlijk door-

heen blies. In de buurt van het strand 

ging het erom wie het eerst de zee zag.

 t  gaan

Je kon natuurlijk ook op de  ets. Dat 

begon met dezelfde handelingen. 

Alleen kwam de bagage achter op de 

 ets, onder de snelbinders. In het luxe-

geval zat er een klein aanhangwagentje 

vast aan de  ets. Je had wel altijd wind 

tegen. Bijna bij het strand aangekomen 

ging het erom wie het eerst de zee zag.

Later raakte de auto in zwang. Het 

meenemen van de bagage was gemak-

kelijk, maar vaak werd het teveel. De 

spullen moesten immers wel van de 

auto naar het strand worden gedragen. 

De aanrij-routes waren beperkt met als 

gevolg dat er al vroeg  levorming was. 

Bij aankomst moest de auto nog ergens 

geparkeerd worden. Wederom zeiden 

vader en moeder tegen elkaar dat ze 

de volgende keer vroeger van huis 

zouden gaan. Dan konden ze dichter bij 

het strand parkeren. Als ze in de buurt 

kwamen ging het erom wie het eerst de 

zee zag.

k sstrat gi

Eenmaal aangekomen, met de tram, 

op de  ets of in de auto, was de meest 

prangende vraag: waar gaan we ons 

plekje zoeken  Bij de rand van de zee, 

waar het koeler was en de kinderen 

beter in de gaten konden worden 

gehouden  Midden op het strand met 

uitzicht op mens en natuur rondom  

Nemen we dan strandstoelen en een 

parasol of gaan we gewoon lekker op 

het strand liggen  Of aan de voet van 

het duin, waar we tegen het prikkel-

draad aan een kuil groeven  Dat was 

om privacy-redenen prettig. Bovendien 

was je beschermd tegen de wind en vrij 

om de natuur haar werk te laten doen. 

In alle gevallen hoorde daar de vraag 

bij of je in de buurt van een strandtent 

wilde zitten of juist een stuk ervan af.

ard  d rs

Natuurlijk biedt Den Haag, grote stad 

aan de zee, nog een andere keuze. 

Gaan we naar het drukke strand op 

Scheveningen met zijn pier en z’n 

gezellige boulevard vol vertier

Of kiezen we voor de familiebadplaats 

Kijkduin, bescheidener van opzet en 

daardoor veel gemoedelijker  Je kon 

ook nog naar het stille strand. Dan 

brachten tram,  ets of auto je naar 

de Laan van oot. Vandaar kon je te 

voet of met de  ets langs n van de 

opgangen bij de Kwartellaan, uutlaan 

of Savornin Lohmanlaan door het 

brede duinengebied naar het strand toe. 

Naarmate die tocht verder vorderde 

was de vraag ook nu natuurlijk wie het 

eerst de zee zag.
Een grote stad aan zee is een stad, 

waarin je, dichterbij de kust komende, 

de zee moet voelen, ruiken en zien. 

Het laatste is op Scheveningen en in 

Kijkduin niet zo gemakkelijk meer.

Daarom is de vraag aan het gemeen-

tebestuur of die hoge gebouwen, die 

aan de boulevards liggen en die het 

uitzicht op de zee weggenomen heb-

ben, gesloopt kunnen worden. Of dat er 

in ieder geval geen hoge gebouwen aan 

zee bij komen
De zee is toch van ons allemaal

Hans Dijkstal
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- e heer H.P.M.  Mond  uit Rotterdam laat ons het volgende weten   vroeg in het vorige nummer van e Oud-Hagenaar om foto’s van 

de Tour de rance, die in 19 3 startte in Scheveningen. een  ets te zien op deze foto natuurlijk, maar mijn vader, mijn vrouw, onze drie 

kinderen en ik waren erbij de dag van de tijdrit. Toen stopte er een volgwagen voor ons, met daarin persfotograaf . . Vereecken van de 

Haagsche Courant, een neef van ons. Hij maakte deze foto, die ik van mijn moeder kreeg nadat mijn vader in 19 0 overleed. en van de 

kinderen staat er trouwens niet op, die wilde niet op de foto.

ie verder pagina .

Vanaf aanstaande donderdag 23 juli 

rijden er vijf kleurrijke taxibussen door 

Den Haag. Op de bussen is een ontwerp 

te zien van schilderijen die zijn gemaakt 

door mensen met een beperking.

Initiatiefnemer is Steinmetz de Com-

paan. Deze organisatie ondersteunt men-

sen met een lichamelijke of geestelijke 

handicap met voorzieningen en facilitei-

ten. Zo heeft de stichting 140 locaties, 

waaronder woningen, activiteitencentra, 

kinderdagcentra, steun- en trefpunten en 

logeerhuizen.

De taxibussen zijn er voor mensen die 

niet zelfstandig met het openbaar ver-

voer meekunnen. Deze week is het 12,5 

jarig jubileum van de Haagse taxibus 

gevierd.
eer daaro er op pagina 
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Op de Waalsdorpervlakte luidt de Bourdonklok tot even voor 20.00 uur. Na het Signaal Taptoe volgen twee minuten stilte. Daarna klinkt het Wilhelmus. De deelnemers aan de Stille Tocht lopen vervolgens langs het monument en kunnen bloemen en kransen neerleggen. Iedereen, ongeacht rang of stand, bezoekt deze herdenking op persoonlijke titel. Er worden om die reden ook geen toespraken 

gehouden en er is ook geen volgorde van wie wanneer een krans mag leggen.  De Bourdonklok wordt weer geluid totdat de laatste belangstellende het monument heeft gepasseerd.

ran t
Op de Waalsdorpervlakte in het duinge-bied Meijendel bij Den Haag zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 mensen ter dood gebracht door de bezet-

ter. De meesten wachtten hun lot af in de gevangenis aan de ompstationsweg, in de volksmond tijdens de oorlog ‘Het Oranjehotel’ genoemd.
De dag na de geallieerde invasie van 

Normandië, op 7 juni 1944 werden alle gevangenen uit het Oranjehotel door de Duitsers overgebracht naar het concen-tratiekamp Vught. Maar drie maanden later bevonden zich er al weer duizenden gevangenen.

aars ing
Als u mee wilt lopen in de Stille Tocht moet u er rekening mee houden dat het na zonsondergang soms erg koud kan zijn en dat het bijwonen van de herdenking enige uren in beslag neemt, uiteraard afhankelijk van uw plek in de stoet. De laatste belangstellende ar-riveert meestal zo rond 22.00 uur bij het monument.

r ik aar id
De organisatie van deze herdenking is in handen van de leden van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp.

Op de toegewijde internet websitewww.ere eleton.nl
vindt u veel achtergrondinformatie en ook praktisch advies over de bereikbaar-heid per ets, auto en openbaar vervoer.

ti  t p aandaga nd 4 i: o en er enking aa s or er akte
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HWW Zorg. Echt Haags!

- Het oorlogsmonument in de duinen, de plaats die onder de nationale driekleur sinds 19  jaarlijks op de avond van  mei, verandert in een bloemenzee als eerbetoon 
aan degenen die hier ter dood zijn gebracht ( lickr Photo  rans Schmit, 3 mei 200 ). -

Ook dit jaar zal weer op 4 mei a.s. bij dit monument een dodenherdenking worden gehouden.  
Tijdens de herdenking is er toepas-selijke muziek, verzorgd door het Voorburgs Operakoor o.l.v. Wim Madderom en Adriënne van Mourik dwars uit. Voorafgaande aan de twee minuten stilte zal de Last ost worden 

gespeeld, gevolgd door het gezamenlijk zingen van het volkslied. 

r gan
Tijdens de herdenking zullen ook de namen worden genoemd van de omgekomen militairen in Uruzgan. Tijdens de bloemenhulde zal een bloemstuk bij het monument worden 

gelegd door leerlingen van groep  van de Groen van rinstererschool uit Voorburg-West, die het monument hebben geadopteerd.
De herdenking begint om 19.40 uur en wordt afgesloten met een informele bijeenkomst in de Binckhorsthof van het Comando Diensten Centrum (CDC) aan de Binckhorstlaan 135 te Den 

Haag, dat naast het kasteel is gelegen. Iedereen is van harte welkom.

t xp siti
In de Binckhorsthof wordt u namens het CDC een consumptie aangeboden. Hier zijn o.a. ook oude foto’s te zien van de  toenmalige VIIde Zoeklichtaf-deling  uit de jaren 1939 en 1940.

n d  t in an kast  d  in k rst aan d  in k rst aan 4  t  n aag staat t 
dst  r gs n nt it d  d  r d r g  t n nt is n rinn

ring aan  g k n k i t i itair n an d  t n a ig  d  k i ta d ing 
nd rd  an d  ni  di  in d  r g  rg n an  i 4  i  d  d  r g 

in r rg i n g k n

In herinnering aan de VII-de zoeklichtafdeling der genietig id i  kast  d  in k rst 
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t n  itstap s naar 

r i n n 

aula Oostergetel en Reiny Belderok 

woonden allebei in de Archipelbuurt 

 daar raakten zij bevriend, inmiddels 

zo’n zestig jaar terug. Actieve, jonge 

meiden  Tijdens de schoolvakanties 

verkenden zij ons land op de ets en 

sliepen in jeugdherbergen. De jaren 

verstreken. Er kwamen, zo gaat dat, 

mannen in hun leven. Ze trouwden, 

vertrokken allebei uit Den Haag. 

Kortom: de kompasnaald van hun leven 

verschoof, en al helemaal toen er kinde-

ren werden geboren. Het contact bleef, 

zij het dat de fre uentie daalde door het 

hectische gezinsleven.
Het leven gaat door. Dat geldt voor ons 

allemaal. aula en Reiny zijn inmiddels 

gepensioneerd en trotse oma’s. Ze heb-
ben de oude vriendschap 

al geruime tijd weer 
nieuw leven ingeblazen. 
Als zij een dagje op stap 
gaan, bezoeken zij ook 
de Hofstad  Den Haag 
blijft trekken. Een beetje 

weemoedig wandelen ze 
dan rond en zijn trots op 
hun oude stad.

 r iding

Dit jaar reisden ze samen 

naar het immer bruisende 

Londen: een hernieuwde 

kennismaking. Het was 
weer een feestje  aula 

en Reiny, hoe kan het 
ook anders, konden de 
verleiding niet weerstaan 

het chi ue warenhuis 
Harrods met een bezoek 

te vereren. Ze keken, 
vooralsnog, hun ogen uit. 

De prijzen in dat fameuze warenhuis 

liegen er niet om. Dus handjes op de 

knip. Met de roltrap naar boven. Een 

rustige afdeling; helemaal aan de Kunst 

gewijd. Er stond  warempel  een 

mooie bak met het opschrift SALE 

middenin de ruimte. Even kijken  

Interessant  De opwinding neemt toe 

als tussen verschillende in cellofaan 

verpakte plattegronden van Europese 

steden het vertrouwde ’s Gravenhage 

onder hun vingers opdoemt. O, wat een 

verrassing  Op de oude kaart staan pro-

minent de Javastraat en Sumatratstraat 

aangegeven. De locatie waar ooit hun 

vriendschap begon.

r  p r s

De dames zijn meteen verdiept en 

ontdekken vele bijzonderheden. Zo zien 

zij, dat waar nu het Vredespaleis staat 

vroeger een stoomtram reed met als 

eindpunt de Anna aulownastraat. Het 

‘Alexanders Veld’ is nog niet bebouwd. 

Daarachter bevindt zich de ‘Kazerne der 

Kavallerie’ aan de toen nog genoemde 

Laan Copes van Cattenburch.

De verkoper met een verse rode 

anjer op de revers van zijn gestreepte 

kostuum, een levende kopie van mister 

Humphreys uit de serie ‘Are you being 

served’, glimlacht ingetogen om de 

uitroepen van herkenning. Hij pakt, als 

het zover is, de dunne kaart zorgvuldig 

in en voegt er formeel een bewijs van 

echtheid aan toe met de aantekening 

dat dit een kaart is uit de Baedeker 

van 1905. Bij het afrekenen vraagt hij 

beleefd, maar overbodig natuurlijk, naar 

de klantenkaart.

Even later lopen aula en Reiny trots 

met hun aankoop in het chi ue groene 

Harrodstasje stijf gearmd over straat. 

Voor de helft van de prijs, mind you  

Het is gelukt er een mooie kopie van 

te maken, zodat de ingelijste contouren 

van hun jeugd in de Archipelbuurt bij 

beiden thuis aan de wand hangt.

Reiny Belderok 
Joh. A. Molenaar

- S L  e transactie wordt gesloten, Paula en Reiny zijn voor de helft van de prijs een antieke kaart rijker van de plaats waar zij bevriend raakten.  -
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- e Baedeker-kaart uit 190 , gedrukt in Leipzig met oranje-rode 

steunkleur en zwart schrift. -

- Links Paula, rechts Reiny, al zo’n zestig jaar bevriend. -

Dinsdag 1 september 2009 - Jaargang 1, nr. 15ind r i k n is g sti t a s d  aan k ningin p iaegin et es be es en een iegt rst  kind r i k n
is in n aag as t  ind n in n an d  
n nta  g n aan t rins ndrikp in in t d nk arti r  p n r  t t d  s d s n n i g  an d  p ning p 4 s pt r 88  as  at ra  g gaan

Moest een kind naar het ziekenhuis dan kregen destijds alle meisjes en  kleine jongetjes een plek in een vrouwenzaal. Grotere jongens, zeg maar pubers, kwa-men terecht op een mannenzaal.Een apart Haags Kinderziekenhuis kwam ter sprake na het overlijden, op 4 juni 1 77, van koningin Sophia. Zij was de vrij populaire echtgenote van koning Willem III. Veel Haagse notabelen waren van mening dat zij een waardig monument verdiende. Maar wat zou dat zijn

rins ndrikp in
Allerlei ideeën werden geopperd. In het Haagse dagblad Het Vaderland ontstond een lange en soms venijnige discussie. Uiteindelijk werd gekozen voor een herinnering in de vorm van een naar Sophia genoemd kinderziekenhuis. Het duurde lang voor het benodigde geld bijeen was. Geld om een pand te kopen was er niet maar wel bleek voldoende in kas om aan het rins Hendrikplein een pand te huren.

De zes bedden waren erg weinig voor een stad die een inwonertal van 200.000 naderde. Na een paar maanden kwamen er nog eens zes bedden en drie wiegen bij. De toeloop bleef zo groot dat een groter en doelmatiger ingericht gebouw nodig was. Maar hoe dat te betalen  Het werd allemaal wat gemakkelijker na het overlijden van de tamelijk onbekende heer Cornelis Goedkoop. Die had bij testament een bouwterrein aan het kinderziekenhuis nagelaten aan de Laan 

van Meerdervoort, hoek Tasmanstraat. Een absolute voorwaarde was wel dat daar dan een nieuw kinderziekenhuis zou verrijzen.

r i ing n
In 1 91 verhuisde de patiëntjes van het rins Hendrikplein naar hun nieuwe onderkomen aan de Laan van Meerder-voort 112. Het kinderziekenhuis werd geleidelijk uitgebreid en deed dienst tot 1929. Toen werd, nu onder de naam Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) een splinternieuw gebouwd pand betrok-ken aan de Dr. Van Welylaan, dichtbij de Laan van oot, mooi gelegen in de zoom van de duinen. Het was berekend op 150 patiëntjes. In 1943 moest het op last Duitsers worden ontruimd vanwege de bouw van de Atlantikwall. Onderdak werd gevonden in een gebouw van de Ramaerkliniek, een psychiatrische inrichting in Loosduinen.

Na de bevrijding kon het Kinderzie-kenhuis weer de naam Juliana voeren (de Duitsers hadden dat verboden) en groeide het JKZ tot een modern 

ziekenhuis met 250 bedden. Maar naarmate de rijksoverheid zich meer met ziekenhuisbouw ging bezig houden kwam de vraag aan de orde of een apart ziekenhuis voor kinderen nu wel zo gewenst was. In de structuurnota van staatssecretaris Hendriks in 1974 werd gesteld dat het JKZ op termijn moest sluiten In een groot ziekenhuis kon dan een inke kinderafdeling worden ge-maakt. Natuurlijk kwamen er protesten. Het eeuwfeest kon in 19 5 nog worden 

gevierd maar het was duidelijk dat aan een zelfstandig bestaan een einde ging komen. In 2004 fuseerden de ziekenhui-zen Leyenburg, Rode Kruis en het JKZ onder de naam Haga ziekenhuis. Het kinderziekenhuis kwam al weer in een nieuw gebouw, nu naast het ‘gewone’ ziekenhuis aan de Sportlaan.

H.C. van der Hoeven
 Meer van hem over het Haagseziekenhuisverleden op pagina .

- ‘ en hoekje van het voorterrein’. Prentbriefkaart van het Juiana inderziekenhuis uit 192   -
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- Prentbriefkaart van het J  met de kinderen in de frisse duin- en zeelucht, omstreeks 19 0 -

- Prentbriefkaart van de nternezaal van het J , ook omstreeks 19 0 -

Dinsdag 13 oktober 2009 - Jaargang 1, nr. 18
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i k ni  is

Mijn opoe vond het maar niks. Hij 

woonde in de Bothastraat in de aul 

Krugerbuurt. Daar waren de huizen 

groter, de ramen waren breder en hoger 

en er zaten schuifdeuren tussen de voor- 

en achterkamer. Bovendien hadden de 

huizen daar vaak nog een uitbouw aan 

de achterkant.
Het huis van mijn ouders was een 

driekamerwoning; klein inderdaad, 

maar wel knus. Mijn ouders waren er 

gelukkig mee. Mijn moeder woonde 

er uiteindelijk maar liefst 4 jaar, in de 

oorlogsjaren met drie kinderen en ook 

nog eens onze grootouders uit Middel-

burg die waren geëvacueerd.

ap n in d  kast

We hadden twee diepe kasten in de 

gang, in een daarvan paste precies een 

spiraal van een tweepersoons bed, die 

met klossen er onder werd omgetoverd 

tot een soort van bedstee. Daar sliep ik 

dan in met mijn zuster. Mijn broer sliep 

in de huiskamer in een opklapbed. De 

twee slaapkamers, van elk 3 1 2  bij 4 

meter, waren voor mijn ouders en groot-

ouders. Je kunt het je nu bijna niet meer 

voorstellen dat het zo ging allemaal.

De Wesselsstraat had drie aparte gedeel-

tes. Wij woonden in het middelste stuk, 

tussen de Kempstraat en de Boeren-

straat. De huizen werden verhuurd door 

Woningbouwvereniging ‘Onze hulp is 

in de naam des Heeren’. Boven een por-

tiek in het midden van de straat was die 

naam op een stenen plaat ingemetseld. 

Vandaag de dag staan er allemaal nieu-

we huizen, maar ik vraag me af of ze 

die plaat nog ergens hebben bewaard

t s n n

Het bestuur van de woningbouwver-

eniging zetelde op de zolderetage van 

een woning, waar trouwens op de eerste 

etage ook nog gewoon een echtpaar 

woonde. Dat kon toen allemaal. 

Als je eenmaal in aanmerking was 

gekomen voor zo’n woning, waren ze 

daarna nog best streng. Er werd geke-

ken of je je huis wel netjes bewoonde, 

of je je tuintje wel goed onderhield en 

geen duiven hield  Je kreeg echt een 

reprimande als het niet in orde was.

Maar daar stond tegenover dat de wo-

ningbouwvereniging in die tijd ook nog 

wel eens iets deed aan de huizen, ook 

binnen. Dan kregen we bijvoorbeeld 

nieuw behang of de schilder kwam 

langs. 
Ieder jaar kwam de schillenboer langs 

met hele grote bakken met koeienmest 

voor de tuin. Dat moest je wel kopen 

voor een paar centen. Een gedoe hoor: 

door ons huis heen en dan over de grond 

in dat tuintje. Maar ja, iedereen wilde 

natuurlijk een mooi tuintje hebben.

Vrijdag werden ramen gezeemd en de 

stoepen schoon geboend, de trappen 

werden door de vier bewoners om beur-

ten schoon gemaakt, en wee je gebeente 

als er een zijn beurt vergat, dan waren 

de poppen aan het dansen.

Het was een gezellige straat, iedereen 

kende iedereen. Nog zou ik haast het 

rijtje af kunnen noemen van de mensen 

die er woonden. Wij als kinderen speel-

den met elkaar, gingen  in de isher-

straat naar de Openbare school of naar 

de (Christelijke) aul Krugerschool.

We speelden ‘puttenloop’, knikkerden 

of gingen tollen. Zo af en toe mocht ik 

een step huren in de Boerenstraat, waar 

je trouwens ook voor 1 cent snoep kon 

kopen. En soms kreeg ik een cent of een 

halfje, als beloning van een buurvrouw 

voor het boodschappen doen.

t n tr kk n

Veel mannen in de buurt waren zonder 

werk, mijn vader negen jaar lang. We 

kregen steun, 1  gulden in de week. 

Als mijn moeder de huur ging betalen 

en alles wat ze op de pof had gehaald, 

ging ze met een kwartje over de nieuwe 

week in. Af en toe mocht je van de 

gemeente naar de Boterwaag aan de 

rinsengracht, dan kreeg je boter en 

heel soms een blik vlees. Ook kregen 

wij schoolkleding, allemaal de zelfde 

soort jurkjes, de jongens dezelfde korte 

broeken en blouses. Die jurken vond 

ik wel mooi, maar de schoenen voor 

de meisjes waren een ramp. Jongens-

schoenen  En we kregen afschuwelijke 

zwarte gebreide kousen. Je schoenen 

mocht je eens per jaar laten verzolen, in  

de Crispijnstraat, waar jongens werden 

opgeleid voor schoenmaker.

s a ts iss n

Mijn vader knutselde van oude etsen 

een werkende ets in elkaar. Daar-

mee ging hij ‘s nachts soms naar het 

strand, om met een lange hengel en een 

carbidlamp te vissen. Maar eerst aas 

zoeken. Vader had ook een tuintje in 

Loosduinen bij Oud Rosenburg, waar 

we dan verse groenten van hadden. 

Hij moest wel twee maal per dag gaan 

‘stempelen’; als hij het vergat werd zijn 

steun ingehouden.

Ik heb me wel eens af gevraagd hoe die 

winkeliers het destijds uithielden met al 

die ‘pofklanten’  Ze zullen het ook niet 

makkelijk hebben gehad. Alleen al in de 

Wesselsstraat had je drie melkboeren, 

twee sigarenwinkels, twee waterstoke-

rijen, een drogist, een Hus broodwin-

keltje en een slijterij. Op iedere hoek 

van een straat, in de hele buurt, zat wel 

een winkeltje.

ak nt nt
Voor mij als kind waren het toch best 

gelukkige jaren, ik kon veilig buiten 

spelen, er waren niet of nauwelijks 

auto’s. Ik en de andere kinderen waren 

tevreden met een laken dat ons moeder 

onder het raam klemde, een dekentje 

op de grond, een glaasje cider en een 

kaakje. Uren speelden we dan met pop-

pen onder die zogenaamde tent. Ik heb 

toch een jne onbezorgde jeugd gehad, 

ondanks die voor onze ouders vreselijke 

jaren.

Janny C. Kattenberg
oetermeer

- Het personeel van meubelfabriek lectra poseert in 1930  met vrachtwagens met meubels in de esselsstraat ( oto  J. van Tol).   -
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er een e g ie e en et in  

rinn ring n an n s st r: ap  t  i s  nn  

 a  n t  i  ik 
i r in d  rt’ n g  ns n ing 

d n  En a  n ik a r n ti d  in ass naar  ik n g r n in d  an 
sstraat in n 

aag  i  ing n gaan tr ns r di rs  nd r r
p n n n daar an is rne i  et e  d  k nd  i strat r an k s a s t n i n  i  n 
i n n nat r i k d  sp ank: ap  t  i s  

Jetses woonde overigens tijdens een deel van zijn leven ook in Den Haag - of moet ik zeggen Scheveningen - en wel van 1919 tot 193  in de Gentsestraat. Hoewel Scheveningen in oorsprong een min of meer zelfstandig dorp was, werd het bestuurlijk al wel bij Den Haag gerekend.
Voordat ik hier in Wassenaar met de be-treffende lezing kon beginnen, kwam er een charmante dame naar me toe. “Ken je me niet meer,” vroeg ze en ik moest haar het antwoord schuldig blijven. Gelukkig hielp ze me met haar volgende opmerking: “Ik was je eerste vriendin-netje.” Zo, daar sta je dan.

M’n eerste vriendinnetje. Haar naam schoot me meteen te binnen: Gonny. Na een stevige omhelzing en wat heen en weer gepraat, ging zij op haar stoel zitten en begon ik met mijn verhaal. Uiteraard heb ik het niet bij dat ene moment gelaten en ben ik haar gaan opzoeken. Gonny, da’s lang geleden. Ik ben in 1937 geboren en we kenden mekaar van de lagere school dus rekent u maar uit. De rinses Irene school in de Sillestraat. Veel verder dan hand in hand lopen zijn we niet gekomen. Zo ging dat immers in die tijd, althans bij ons. 

Gonny woonde op n van die enge por-tieken bij het Stuyvesantplein . Hoge, donkere portieken, waar altijd wel een hond blafte. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit bij haar thuis ben geweest. Mijn geheugen is dan ook niet meer wat het nooit geweest is.

ass n t  
Ik vond zowaar een klassenfoto, waar we allebei opstaan. De meester die ken-nelijk de meeste indruk op mij gemaakt heeft noemden we ‘Welletje’. Ik denk dat hij of cieel Van der Wel heette. Op zaterdagmorgen speelde hij op zijn viool en dan mochten we meezingen. Soms tokkelde hij erop, als op een gitaar en dat was wel iets heel bijzonders  Wat ik me ook nog duidelijk herinner van zo’n zaterdagmorgen was het in de lengte doorgescheurde velletje papier uit een 

- en oude gekartoneerde schoolplaat voor klassenlokalen met alle aspecten van Cornellis Jetses leesplankje  ap, oot, Mies, im, 

us, Jet, Teun, Vuur, ijs, Lam, ees, Bok, ei - de, oes, Hok, uif, Scha - pen. r bestonden trouwens regionale varianten.  -schoolschrift, waar we de cijfers 1 tot en met 20 op moesten schrijven, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Vervol-gens kwam er een blinde kaart voor in het lokaal te hangen en wees hij met een lange stok van die rode stippen aan. Van ons werd dan verwacht, dat we wisten welke naam erbij hoorde.

st r
Het zal u nu wel duidelijk geworden zijn, dat ik schoolmeester ben gewor-den en gitaar speel. Onze school stond  inderdaad hij is gesloopt  in het Bezuidenhout. Gezien mijn leeftijd heb ik de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en n van de beelden die nog steeds op mijn netvlies geschreven staan,of liever twee, zijn het bombardement en de V1 die achter in onze straat terecht geko-men is. Wanneer zo’n raket omhoog ging luisterde je of hij richting Engeland ging of misschien weer naar beneden kwam. H , h , gelukkig, hij gaat rich-ting Engeland. Wat dit voor de Engelsen betekende vroeg je je als kind niet af. Geluk gehad  Naast de school was een speeltuin en iets verderop achter de Mo-

lensloot de IJsbaan, met in de verte de scheermesjesfabriek. Niets leukers dan over of onder het hek van die speeltuin zien te komen om ’s avonds, half in het donker te gaan schommelen of zoiets. De bewaker woonde er echter vlakbij en had een grote herdershond, dus dat betekende rennen.

aags  s
Ook het Haagse Bos was ideaal speelterrein al mocht je daar van je ouders niet komen om maar van de haveloze ruïnes te zwijgen. ‘Het uin’, zo noemden wij het verwoeste deel van het Bezuidenhout. Wat dacht u van het Bosbad en de Brandweerkazerne die nog half overeind stonden  . Ideaal speelterrein voor kinderen nietwaar. En dan te bedenken dat ik het over Gonny zou hebben. Mijn eerste vriendinnetje. Je hebt wel wat bovengehaald. 

arl oe e a
ar eisma  p anet n

Op vrijdag 1  december organiseert Stichting Vox Humana een herdenkings-concert rondom eike Asma in de Evan-gelisch Lutherse Kerk te Den Haag (aan de Lutherse Burgwal 9). eter Eilander en Herman van Vliet spelen werken van o.a. Asma, Mendelssohn, Karg-Elert en Guilmant. Het concert begint om 20.15 uur en de toegangsprijs bedraagt  10,-. Tot 12 jaar is de toegang gratis.

 E r aan ik  s a

Anja Tenholter
Park de Elsberg 64
2272 DA Voorburg

T 070-2208035
E atenholter@40plusrelatie.nlW www.40plusrelatie.nl

Alleen met kerst?
LIEVER SAMEN!

aga antar  rst
Het koor Hagacantare geeft op zaterdag 19 december een gevarieerd concert met hoog-tepunten uit vier eeuwen kerstmuziek. Op het programma staan juweeltjes van oude meesters als Bach en H ndel, maar ook van de moderne componisten Górecki en Rutter. Het concert vindt plaats in de Agneskerk (Beeklaan 1 ) en begint op 19 december om 20.00 uur. Entreekaarten (12 of 10 euro) zijn verkrijgbaar bij kantoorboekhandel De Vulpen ( rederik Hendriklaan 179); bij Albersen Muziek (Valeriusstraat 12) en uiteraard voor aanvang van het concert in de Agneskerk.
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inn n n paar da

g n ar n di  it t 

gd k rd n n  

Houten schuilkelders die in de plantsoe-

nen stonden werden vroeg in de morgen 

gesloopt.
Op 17 november 1944 werd er een grote 

razzia gehouden. Alle mannen van 17 tot 

40  jaar moesten zich melden. Ik was net 

17 geworden  en ging onderduiken bij 

de buren, waar ik twee  dagen onder de 

vloer heb gelegen. In de daarop volgende 

Hongerwinter kwam ik maar sporadisch 

buiten.

t kaars n n i rs

De bevrijding. Wij hadden in vier jaar 

de zee niet gezien en gingen dus op 

avontuur en wilden zwemmen in zee. 

Met twee vrienden liepen wij langs de 

tankgracht; maar overal prikkeldraad 

et cetera. Bij de Waterpartij werd het 

water breder en het talud auwer. Wij 

maakten een bundeltje van onze kleding 

en zwommen er  overheen. Wij liepen 

een stukje door de Scheveningse Bosjes 

tot wij bij een loopgraaf kwamen, die 

was afgedekt met camou agenetten. Wij 

lieten ons erin zakken. Het was een mooi 

beklinkerd pad en het voerde ons naar 

een grote bunker. Bij de ingang lagen 

kaarsen en lucifers. Wij gingen naar bin-

nen. De inhoud  overtrof onze stoutste 

verwachtingen. Kisten met munitie, 

wapens, zend- en ontvangstapparatuur. 

En nog veel meer. Bij de kamer van de 

commandant stonden de bureaus nog 

klaar. Wij namen plaats en schreeuwden 

in het Duits bevelen.

s a n r and r

Aan de wand grote tekeningen met 

geschutsopstellingen. In een bureaula 

vond ik een revolver met verbrande 

kolf. Die nam ik mee. De kaarsen raak-

ten op en het werd tijd voor het strand.  

Wij klommen de trap op en liepen tegen 

een Canadese schildwacht aan. Hij 

vroeg wat wij daar deden en moest in 

onze tassen kijken. Wij deden net of we 

hem niet verstonden en zeiden: “strand, 

zee ” Toen hij vervolgens ging bellen 

met zo’n draaitelefoon maakten we van 

het moment gebruik en gingen er als 

hazen vandoor.

p kstad
Het was een spookstad waar we door-

heen liepen, vlak na de oorlog achter 

de linie van de Atlantikwall. Woningen, 

waarvan de ruiten er uit lagen, soms met 

-  e Sportlaan bij de ruisbeklaan, vlak na de oorlog  een bunker in het oude ‘sperrgebiet’ van de tlantikwall, waar kinderen aan het 

spelen zijn. e foto werd gemaakt door R.J.Th. Hofschreuder.  -

het meubilair er nog in. De boulevard 

van Scheveningen bleek afgesloten 

te zijn, overal waakten binnenlandse 

strijdkrachten, gewapend met een 

geweer. Wij werden aangehouden. “Wat 

moeten jullie hier ” Wij zeiden dat we 

hier vroeger hadden gewoond en dat we 

ons huis aan het zoeken waren. Maar de 

militair geloofde ons niet en verwees 

ons naar een doorlaatpost.

Wij vervolgden onze weg naar de haven 

en langs het Verversingskanaal. Aan de 

overkant zagen wij Duindorp, waar de 

NSB’ers gevangen werden  gehouden, 

bewaakt door de BS’ers.

anad s  s dat n

Wij vonden ons strandje van vroeger 

terug en doken in zee. Het water was 

nog koud in mei  en wij keken om ons 

heen. Op het strand Canadese soldaten 

die zich verpoosden met enkele Neder-

landse meisjes
Wij zwommen het kanaal over en liepen 

langs het strand richting Kijkduin. Op 

het strand veel aangespoelde kisten met 

sigaretten en andere spullen; allemaal 

zwaar aangetast door het zeewater. En 

hek dwars over het strand. Wij klom-

men er overheen. Daar stond een  grote 

bunker met een kanon erin. Alles deed 

het nog. Wij draaiden aan de wieltjes, 

omhoog,  omlaag, naar links en naar 

rechts.

i n n d

Er lagen uitrustingsstukken: gasmas-

kers, smoezelige kleding en een jurkje. 

Dat laatste namen wij mee. Terug 

naar de haven. Bij het prikkeldraad 

aangekomen zagen wij nu pas een bord 

“ACHTUNG  MINEN”.  

Zorgvuldig zochten we onze oude 

voetstappen op en bereikten weer ons 

oude strandje. Daar trok een van ons 

het jurkje aan. Er kwam een meisje op 

ons af; dat ons er drie pakjes sigaretten 

voor bood, die ze van een Canadees had 

afgetroggeld. Aanbod geaccepteerd. 

Het was welletjes, wat rookwaar rijker 

gingen we zonder moeilijkheden via de 

doorlaatpost huiswaarts. 

udendor
ouden a h gmai om

nt s n 

t  inig t r 

g ad id stri ding

Vooral voor ouderen die slecht ter been zijn 

is de gladheid op straat in dit jaargetij een 

groot probleem. Het advies is om, als het 

even kan, gewoon de straat te mijden en 

hulp in te roepen voor het doen van bood-

schappen en het posten van brieven.

Neem zeker niet de ets of de auto op dagen  

dat het sneeuwt of ijzelt. Daar komen onge-

lukken van. Bijna alle gemeentes kampen 

met een tekort aan strooizout en -zand om 

de wegen goed begaanbaar te houden op 

vorstdagen.
Inwoners en ondernemers wordt daarom 

gevraagd om zelf zoveel mogelijk mee te 

helpen om de gladheid te bestrijden, door 

de stoep, parkeerplaatsen en de rijweg bij 

hun huis en of bedrijf met eigen middelen 

zoveel mogelijk begaanbaar te houden. 

Creativiteit daarbij kan een handje helpen 

trouwens, ook voor bureaucraten bij de 

overheid. Zo kocht de Brabantse gemeente 

Etten-Leur vorige week een paar ton 

‘badzout’ in (met de kleuren geel, blauw en 

purper - en een lekker geurtje) om weer een 

dag of drie vooruit te kunnen.

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

Altijd al orde willen scheppen in uw

administratie of willen opruimen in huis? 

Gun uzelf de rust en de ruimte.

Kies voor deskundigheid! 

 

Tel. 015 2130386  www.ivonnebrans.nl

Neem contact op met:

Co peratieve itvaartvereniging 

‘De Volharding’

el 7   

Dinsdag 23 februari 2010 - Jaargang 2, nr. 4

dver eren in 
e ud- agenaar

el dire  me  rene haddelee
  

i  o  www.deoud-hagenaar.nl

 k a :

ie erinnert i  nog r   tten

i graa  r pr s ri t p k naar d  a r aatst  g t ig n

t rig aar r
r n inist ri  an inan i n indt i  d s p n ist ris  p k  n st k gr nd aar i  in d  r g  idag n an 4  n dra a 

tr k  r d g n g is d  trag di  aan n  aanda t ntsnapt  n d  krant n is r na i ks i ts 
r t  ind n  s ist ri i n r g n n  an  t is  d  ti d r ’n s

d rs r p aa t  a s  t r a aa  ni t r t  d t

Toch waren er in de ochtend van 10 mei als gevolg van een drietal bomexplo-sies in de Casuariestraat verschillende doden te betreuren. Tot de slachtoffers behoorde de auteur Jo Otten, wiens stoffelijk overschot pas zes dagen na zijn dood onder het oorlogspuin gevonden werd. Biograaf Rob Groenewegen zoekt met een kaarslichtje naar hen die Jo Ot-ten nog hebben meegemaakt.

rri k r
Lange tijd leek het werk van Jo Otten voorgoed begraven te zijn onder de puinhopen van de oorlog. Tussen 192  en zijn vroegtijdige dood schreef deze bijzondere Rotterdammer een kleurrijk oeuvre bij elkaar, waarvan zijn indrin-gende novelle ed en ere d (1932) onlangs weer met enig succes herdrukt werd. Tegen het einde van dit kalender-jaar verschijnt na zeven jaar intensief on-derzoek zijn biogra e, een proefschrift, getiteld e e en op dui end p aatsen  o tten -

ts ar  an
Ondanks zijn opvallende lengte van ruim 1.90 meter was Jo Otten een tamelijk 

kwetsbare man, iemand die nogal eens de confrontatie met zijn medemensen zocht om zijn angst, twijfel en verlegen-heid te verbergen. Ook in zijn verhalend werk komen we vaak rusteloze guren tegen die gebukt gaan onder het leven. Mensenschuw was Jo Otten, een bekende van Menno ter Braak (1902-1940), daarentegen allerminst. 

nt i  rs
In 1934 verhuisde Otten via Voorburg naar Den Haag. De vele adressen die hij in de Hofstad had zijn wellicht symptomatisch voor zijn rusteloosheid. Otten woonde achtereenvolgens in de Maliestraat, de Columbusstraat en de Snelliusstraat, om uiteindelijk in 1939 neer te strijken in de Bosbesstraat.Naast de journalistiek was Otten verbonden aan de Haagse afdeling van Instituut Schoevers, waar hij Italiaans doceerde. Na a oop van een werkdag was hij vaak te vinden in de caf s Dijjers en Riche. ‘s Avonds leefde hij zijn culturele belangstelling onder andere uit in de Sociëteit voor Culturele Samenwerking, een Haagse club van kunstenaars en intellectuelen.

-  e in 1901 geboren Jo Otten in februari 193 , wandelend met zijn dochtertje lja bij de evangenenpoort in het centrum van en Haag.  -
 ata  

In de ochtend van 10 mei 1940 verliet Otten op zijn ets zijn woning in de Bosbesstraat, volgens de overlevering om nog snel wat geld van de bank te halen en zijn overige bezittingen in vei-ligheid te brengen. Daarom vermoedde zijn echtgenote Jetty Kattenburg (1 9 -1974) dat hij naar Rotterdam was afge-reisd. Otten was na het luchtalarm die ochtend echter bij joodse vrienden in de Casuariestraat naar binnen gevlucht. En daar viel rond 11 uur die fatale ochtend een Duitse bom.

 p g raagd 
Heeft u Jo Otten meegemaakt, heeft u les van hem gehad, woonde u bij hem in de straat of kent u mensen die wellicht nog iets over hem kunnen vertellen  Belt u dan s.v.p. naar: 075- 17223 . Een e-mail sturen kan vanzelfsprekend ook. Uw medewerking wordt natuurlijk beloond met een eervolle vermelding in de biogra e.

o roenewegen
ro groene egen up mai n

A
i bewi skeuringen 

0 lus, 0 euro   
ezoek uitsluitend op a spraak: 

e  7 -3 27222, ma. t m zat.peldoornselaan , 2  C  Den Haag

www.woningontruimen.nl
WWW.Keestalen.nlWONING-ONTRUIMINGENGehele of gedeeltelijke inboedels. Antiek, mo-dern, schilderijen. Ook CD’s, DVD’s en boeken.Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

Ook ’s-AVONDS 06-53621962/070-3238260
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  in n aag in st r d 

De twee foto’s lijken op het eerste gezicht hetzelfde maar verschillen net iets van elkaar; door ze op een bepaalde manier te projecteren of met een speciaal brilletje te bekijken zie je dan diepte. De foto is gemaakt door Wim Berssenbrugge en is er een van serie die vanaf 5 mei is te zien op een expositie in het Haags Historisch Museum (waarover meer op pagina 3). Deze stereo oto werd genomen enige dagen na het Bezuidenhout bombardement van 3 maart 1945, nabij de hoek van de Wilhelmina-straat en de Theresiastraat en kijkt in de richting van de OLV van Goede Raad kerk.  In het midden is het souterrain nog te onderscheiden van Wilhelminastraat 44 waarin de wasserij ‘Helvetica express’ was gevestigd.
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n in n aag n  

k r ni t  

In 1 4 werd in Den Haag de “Vereni-

ging voor vacantiekolonies” opgericht 

en deze vereniging heeft tot 1970 

goed werk verricht al zal niet iedere 

deelnemer hier ook zo over denken. Het 

aanvankelijke doel was om kinderen 

uit sociaal achtergestelde gezinnen een 

week of zes te laten aansterken in de 

bossen of aan zee, teneinde ze minder 

bevattelijk te maken voor ziektes, zoals 

de gevreesde ziekte tuberculose. 

Het verblijf in zo’n koloniehuis werd 

zeker niet door alle kinderen als een va-

kantie gezien. Orde, fatsoen en hygiëne 

stonden bovenaan de lijst. Soms waren 

de kinderen nog veel te jong om zo lang 

van huis te zijn en in sommige gevallen 

waren de gehanteerde regels verre van 

kindvriendelijk. Zo werden bedplassers 

wel eens met het natte laken om de hals 

voor de groep gezet. Gelukkig ging het 

hier om uitzonderingen. Veelal werd er 

uitstekend werk verricht.

n s a nd n in d’ 

Enkele inwoners van onze stad, kwamen 

in 1905 op het idee om een dergelijke 

kolonie dichtbij huis te stichten:

de ’s Gravenhaagse Stads-Gezondheids-

kolonie. In het eerste Jaarverslag valt te 

lezen wat de voordelen hiervan waren: 

“De kinderen kunnen blijven zoolang 

als ze het noodig hebben, zoolang tot 

dat een terugkeer in het gewone leven 

en op de school geen nadeeligen invloed 

op hen hebben kan. Ook het dagelijksch 

terugkeeren naar hun woning blijkt 

een groot voordeel. De kinderen toch 

vertellen thuis van alles wat ze geleerd 

en gehoord hebben en zonder er zelf 

van bewust te zijn, brengen ze den be-

schavenden invloed der kolonie op hun 

omgeving over.”
Tot 1913 was deze kolonie gehuisvest in 

een villa op het adres: Benoordenhout-

scheweg 27. Het bestuur bestond uit 

drie leden: mejuffrouw A. Kalff, de heer 

Dr. W.J. van Gorkom en jonkvrouwe 

H.J. van anthaleon van Eck.

d  ding n r st

Los van de lessen, die gegeven werden 

in een ruime kamer met uitzicht op het 

Haagse Bos, werden het eten en rusten 

als zeer belangrijk gezien. De kinderen  

arriveerden ’s morgens tegen acht uur en 

kregen dan een uitgebreid ontbijt. Zowel 

tussen de middag als om een uur of half 

zes werd er weer gegeten. Hierbij wordt 

n probleem genoemd: het eten met 

gesloten mond lukte niet erg

Van n tot drie uur werd er  op stro-

matrassen - in twee grote kamers gerust, 

met de ramen wijd open en hierna werd 

er in de tuin gespeeld. Om zes uur keer-

den de kinderen, lachend en zingend, 

arm in arm, naar huis terug. De kinderen 

die ver weg woonden gingen met de 

-  ‘ ij Hagenaar en ieder ander, schraap nu uw gave bij elkander’  staat op de grote bus. e foto is gemaakt in mei 1931

 op de Loosduinseweg bij de start van een stedelijke collecte ten behoeve van Haagse bleekneusjes. )  -

tram naar huis. 
Het succes van het verblijf - in 1905 be-

zochten 72 kinderen deze kolonie - werd 

uitgedrukt in de gewichtstoename van 

het kind en die was vaak opmerkelijk. 

Een goede samenwerking met het gezin 

en het a eggen van huisbezoeken was 

uiteraard ook van groot belang.

it ns
In 1913 is deze stadskolonie verhuisd 

naar een terrein  achter de gevangenis 

in Scheveningen en in 1917 werd de 

naam veranderd in: Herstellingsoord 

De Eerste Nederlandsche Buitenschool. 

Wanneer u door de Doorniksestraat rijdt, 

ziet u op nummer 2  nog steeds een 

groot bord, met als opschrift: Eerste Ne-

derlandse Buitenchool. Achter de bomen 

bevindt zich het schoolgebouw dat rond 

1930 gebouwd is. Haagse bleekneusjes 

 zo die nog bestaan  treft u er echter 

niet meer aan. Op dit moment wordt 

er les gegeven aan kinderen met een 

psychiatrische problematiek. 

Carl Doeke Eisma
ar eisma p anet n

In een goed gevulde kantine van de Haag-

se Scheidsrechters Vereniging (H.S.V.) 

heeft een huldiging plaatsgevonden van 

Wim Nooteboom die kortgeleden 0 jaar 

is geworden en die nog elke week twee 

keer mee traint bij de H.S.V.

In gezelschap van zijn charmante vrouw 

Sietske werd hij vanwege zijn unieke 

voorbeeldfunctie in het zonnetje gezet 

door eter den Breejen en Eric Roeten, 

die het initiatief voor deze avond hadden 

genomen.

tr ng  ar it r

Wim had in 2000 de eerste Scheidsrech-

tersprijs van de Gemeente Den Haag

ontvangen van toenmalig sportwethouder 

Wilbert Stolte, die ook donderdag-

avond 25 maart 2010 aanwezig was.

Jeugdarbiter Nooteboom heeft 34 jaar als 

scheidsrechter opgetreden en daar 

nimmer problemen bij ondervonden, mede 

omdat hij een strenge arbiter was.

Onder uitreiking van de geslaagdenlijst 

van de cursus van 19  van de HVB, 

een kopie van zijn eerste en laatste aan-

stelling, een fraai boeket bloemen voor 

zijn vrouw, kreeg Wim een enveloppe met 

inhoud die door de leden bijeen was

gebracht. Vermoedelijk zal hij in Turkije 

tijdens zijn vakantie dan nog wel even

terugdenken aan een bijzonder geslaagde 

avond voor de man die eigenlijk niet

zo graag in het zonnetje staat.

Op zijn beurt dankte Wim iedereen die had 

bijgedragen en wenste elk gezondheid toe 

om de jne hobby van scheidsrechter te 

kunnen blijven uitoefenen.

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

-  e nestor onder de Haagse arbiters, 

sinds 1932 verenigd in de H.S.V.   -
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Han Ketting zat in Bilthoven onderge-doken toen hij het nieuws kreeg dat zijn oom was overleden. Dat was in Juni 1944. Hij heeft daarna besloten om terug te gaan naar Den Haag. Tot het eind van de oorlog blijft hij ondergedoken bij zijn ouders. Ze richten een kleine schuilruimte in in de kruipruimte onder de vloer van het toilet. Tijdens een razzia in september 1944 maakt Han samen met een buurman succesvol gebruik van die ruimte.

n r g r r rd n Han Ketting’s ouders woonden in Den Haag. Vader was opzichter van het Nederlands Gasbedrijf. Hij werkte ook nachtdiensten. Tijdens die nachtdiensten wist hij bij de haven, waar de schepen met voedsel werden gelost wel eens wat eten mee te krijgen. Op die manier was 

het mogelijk om het karige rantsoen wat aan te vullen. Moeder was gereformeerd en kreeg hulp via de kerk. Omdat haar man niet gereformeerd was kreeg moe-der de helft minder mee dan de anderen. De hulp van de kerk was dus alleen voor haar  
Ook de etstochten naar het Westland kan de heer Ketting zich nog goed herin-neren. Zo heeft hij wel eens een toch ge-maakt naar Maasland voor anderhalf liter melk. Het Maasland is zo’n 24 kilometer vanaf het ouderlijk huis, oftewel 4  km heen en weer. Met zijn vader ging Han op de ets naar Loosduinen om wat eten te halen. Han werd aangehouden door een landwachter. Deze betichtte Han er-van dat hij voedsel had gehaald (zwarte markt was verboden). Han ontkende, op dat moment kwam er iemand anders snel langs etsen. De landwachter verlegde zijn aandacht naar die ander waardoor Han kon ontkomen. 

i g d p n rg
Han gaat na een van de voedseldrop-pingen naar het vliegveld penburg om daar te helpen met het verzamelen van het voedsel. Hij weet niet meer precies hoe hij hierbij kwam, maar waarschijn-

lijk was van mond tot mond rondgegaan dat ze daar mensen nodig hadden. Als hij daar aankomt wordt een landwachter door een Duitse soldaat weggevoerd. De landwachter heeft tijdens de dropping met zijn dubbel loops jachtgeweer op de bommenwerpers geschoten. Dit mag niet van de Duitsers. De landwachter wordt na tips van de Nederlandse omstanders aangehouden. Hoe het ophalen van het voedsel werd geordend weet Han niet. Hij ging met anderen het veld op om het voedsel op te halen. Ze droegen zakken meel en blikken van het vliegveld af en laadden dit op karren. Waar het voedsel daarna bleef weet hij niet.

g r k n t t
Een andere keer ging Han op weg naar vliegveld Valkenburg om daar te helpen met het ophalen van het voedsel. Hij ging op de ets zoals altijd. Onderweg werd hij aangehouden door een land-wachter. Deze wilde zijn ets invor-deren. De landwachter nam Han mee naar een Duitse of cier. De of cier zag blijkbaar aankomen dat het allemaal een a opende zaak aan het worden was voor de Duitsers. De landwachter gaf aan dat Han opgepakt moest worden omdat hij 

een vals ausweis bij zich had (zo kon de landwachter dan zelf vervolgens de ets inpikken). De Duitser woof dit weg en zei dat het ausweis wel goed was en dat Han mocht gaan. Afgeschrikt door dit voorval maakte Han zijn toch naar Valkenbug niet af. 
Van de bevrijding zelf herinnert Han zich met name het moment waarop hij op 5 mei langs het NSB Kringhuis etste op de hoek van de Grote Marktstraat en het Spui in Den Haag. Een menigte had de inventaris buiten op straat gegooid en in de brand gestoken. Voor het pand stond een paal met een afbeelding van Adolf Hitler. Han zette zijn ets tegen een muur om een foto te maken. Een Duitse soldaat riep dat hij weg moest gaan en begon te schieten. Han weet de foto toch te maken - die u in e ud- agenaar nr   an  mei u t unnen ien

an etting
Amersfoort
han goudp aat n

it re aas is door an etting es hi -aar geste d  maar oor hem ges hre en en eerder gepu i eerd op de e site operationmanna se ond or d ar n

-  Voedseldropping van Operatie Manna boven en Haag eind april 19  ( otoburo Thuring). -
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-  Han etting met collega’s bij de Topogra sche ienst in en Haag.  -
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Dit is een tuin waarin kinderen van een naschoolse opvang samen met de bewoners van verzorgingshuizen bloemen en gewassen zaaien, planten, verzorgen, oogsten en consumeren.Ongebruikte grond in de binnensteden kan worden ingezet voor deze tuinen om kinderen kennis te laten maken met de verschillende fasen en aspecten van het groeiproces. Stadskinderen komen zodoende op een leuke manier met groen en de natuur in aanraking. Spelen in het groen is niet alleen leuk, maar ook gezond. Het draagt er bijvoorbeeld aan bij dat kinderen minder snel te dik worden. Een positief neveneffect is dat het isolement wordt doorbroken waar steeds meer ouderen in verzorgingshuizen in terecht komen.
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o antis e ti  in et Z i er ark

 E k   n str ik ist ik t  ind n  aar g n t n ’

n angs as r r arkp p’ in t id rpark  r d  ng r  g n rati  ni t r i  aar aan d  p k  ik  rinn ring n i n n g n r nd d  p ning an t id rpark  t as  t n t d r   r ag  nt rp n park k nd id kr g a s t id rpark  E n stadspark an st   aan g r an as in rst  instanti  n rk rs a ingsprt  r g d st d  ar id is dat g st  
Tot 2007 voetbalde ADO in het Zuider-park. Vele seizoenen met succes kan ik wel zeggen. Vroeger ging mijn oom, een broer van mijn vader, er heel vaak naar toe op zondag. Wij waren niet van het voetballen op zondag maar wel op zaterdag. Het was een serieuze tijd. Zondag was voor de kerk. Hoewel mijn vader altijd even stilstond bij de zondagse wandeling bij de velden van de voetbalvereniging RAVA en dan door de bosjes de bal kon zien rondvliegen. Ik was er bij en verveelde mij stierlijk  Elke zondagmiddag naar dat Zuiderpark met pa en de wandelstok die hij dan sierlijk heen en weer zwierde net als een soort tambour-ma tre dat zou doen.

Ja, het was me wat het Zuiderpark, ik heb het ingedronken. Elke boom en struik wist ik te vinden. Daar begon het leven. Als tiener werd je wel tien keer verliefd als het niet meer was. Dan was het doel altijd het Zuiderpark

 g r r rd  t’Wij kinderen van de nu verdwenen Dr. de Moorsschool en de Zuiderparkmulo hadden er zelfs een naam bij verzonnen ‘de gereformeerde bult’. Dat was het heuveltje achter de sloot van de Vreeswijkstraat. Daar boven op die heuvel, die naar ik meen ‘de Villierskopje’ werd genoemd, verkeerde 

de jeugd van de kerk  zij die dachten dat ze al verkering hadden. Als wij de meisjes thuisbrachten naar hun warme gezinnetjes, dan kwamen we langs het Veluweplein. We keken schuin naar de twee naakte beelden op hun sokkel en wisten eigenlijk niet hoe we kijken moesten.

i ant n i r
Er is een vijver in het Zuiderpark die de olifantenvijver werd genoemd. In 1937 was het circus Sarrasani op bezoek in Sche-veningen. Na a oop op 24 augustus was plotseling de olifant overleden. Het kadaver van het grote dier werd gekocht door het Museum voor het Onderwijs. Daar hadden ze belangstelling voor het skelet. Dat werd schoongemaakt en daarna in een vijver van het Zuiderpark gelegd, zodat de algen de beenderen konden schoon eten. Zo kreeg die vijver zijn naam. Het skelet is overigens 

sinds lang verdwenen
Vroeger vonden we het Zuiderpark erg groot. Nu weten we dat de rondweg precies 2.300 meter is. Ik vind het nog steeds jammer dat het ‘s zomers verlichte gedeelte achter het zwembad nooit meer zo sprookjesachtig mooi is als toen in de jaren vijftig. Weet u het ook nog, die schitterende bomen en beplanting in vele kleuren licht  Het waren romantische tijden  Mijn opa moest altijd naar de rozentuin. Dat vond hij het einde. Het rook zo lekker. Met het zandstenen beeldje lora in het midden, gemaakt in 1945. Een bevrijdings-kind zou je kunnen zeggen. Inmiddels zou mijn opa als hij nog leefde nu naar een zelfde beeldje kunnen kijken maar dan in brons.

t in in t parkIk had in 1949 in het park een schooltuin vol met rabarberstelen en kroppen sla. De komkommers waren ook in grote getale aanwezig, iets te veel. Die tuinen waren genoemd naar Dr. Herweyer. Dat stond met grote letters op het toegangshek. Ook leerde je daar kaas maken en kon je zien hoe de bijen hun best deden om de honing te ver-zamelen. Een mooie tijd. Zwemles kregen we op school in het Zwembad Zuiderpark o.l.v. meneer J.L. Zuyderveldt. Een man 

met gezag, iedereen deed precies wat hij zei. Daar was geen speld tussen te krijgen en ‘sorry’ hoefde je ook niet te zeggen. Dat woord was nog niet eens in gebruik in ons land. 
Het park is tegenwoordig heel anders, maar nog doorzichtig en aantrekkelijk. Al is het alleen al om de treintjes voor de kleinkinde-ren, waar opa trouwens ook van geniet. Ik kom nog steeds in het Zuiderpark en zal er blijven komen, zij het niet voor de popcon-certen. Als je eenmaal het Zuiderpark hebt ingedronken, moet de dorst ernaar steeds weer opnieuw worden gelest.

eter Willemse
wilbo casema.nl

-  Boomaanplanting in 193  in het uiderpark, een jaar voor de of ci le opening. e aanleg van het park verschafte tenminste tijdelijk werk aan velen 

die in de crisisjaren zonder baan zaten ( oto  Schimmelpenningh). -

el 7   

Een betaalbare crematie of begrafenis Al 75 jaar zonder winstoogmerk HVP Thuiszorg kan u, in uw eigen woonsituatie precies die zorg bieden waar u het alleen niet aan kan. We beschikken over goed opgeleide en gemotiveerde eigen medewerkers. Wij hebben geen wachtlijsten, bij ons krijgt u meteen de zorg die u verdient.
Adres: Lau Mazirellaan 470B, 2525 WV Den HaagTel:070-7853092  0619914910

www.hvpzorg.nl

 krant an  s pt r a  in t t k n staan an tr
n  a s  i  dat rinn rt an r g r   ig n i k  dat an a i i   ri nd n  i  dan k

Wat we zoeken zijn verhalen en speciale foto’s uit de albums of schoenendozen. Was het een huwelijk uit liefde, of een ‘moetje’, dat maakt voor de plaatsing niet uit. Ook een huwelijk dat er net niet van kwam is voor ons een trouwverhaal. Het mag over elk aspect gaan, over de kleding en het feest, over het ‘probleem’ vantwee religies op n kussen. Allemaal okay.
Voor adverteerders kan het ook een inte-ressant nummer zijn natuurlijk. Verzorgt u boeketten, foto- en video reportages, verhuurt u feestzalen, oldsmobiles of  bruidskleding, bel met Irene Schaddelee

nst r n
Insturen van verhalen en of foto’s met toelichting, kan naar

redactie deoud-hagenaar.nl of ostbus 2 04 , 2502 GA Den Haag

raag i  aan n  r sp ia  an  s pt r a s
-  ngang Veluweplein met de ‘naakte beelden’  (prentbriefkaart 19 0). -

-  Schooltuinen in 19 0 ( oto  . aeff). -
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Destijds in 1972 duurde het debat, inclusief 

schorsingen, van 14.00 uur tot 03.05 uur. 

Hieruit is een selectie gemaakt van circa 40 

minuten. Geprobeerd is in deze tijdsspanne 

de essentie van de toenmalige discussie 

samen te vatten. 
De guren die door de acteurs zullen 

worden vertolkt zijn de toenmalige minister 

van Justitie Van Agt en de Kamerleden 

Wiebenga ( S ), Goudsmit (D’ ), Wolff 

(C N), De Gaay ortman ( R), De Jong 

(eenmansfractie), Berkhouwer (VVD), Bre-

men (KV ), Voogd ( vdA), Haars (CHU), 

Abma (SG ), Jongeling (G V), Keuning 

(DS ‘70), Van Dam (AR ), Koekoek (Boe-

renpartij), Te as (NM ) en de voorzitter 

Van Thiel (KV ). 

De acteurs zijn Joop Keesmaat, die minister 

Van Agt voor zijn rekening neemt en verder 

Ren  Vernout, Annelies van der Bie, iet 

van der as, Mieke Lelyveld (die ook voor 

de regie van de voorstelling tekende), Ellen 

van Rossum en Margreet Schuemie. 

 
gang

De presentatie van ‘De Drie van Breda’ in 

de Museumnacht zal zes keer plaatsvinden, 

vanaf 20.00 uur telkens op het hele uur. De 

ingang van de Oude Zaal is Binnenhof 1a. 

Neem uw legitimatiebewijs mee.

Aangezien de activiteit in de Tweede 

Kamer onderdeel uitmaakt van de Muse-

umnacht zal het publiek over een passe-

partout moeten beschikken. Deze zijn bij 

alle musea in de voorverkoop verkrijgbaar 

voor  10,--. Ook via Internet te bestellen 

(www.museumnachtdenhaag.nl). Het passe-

partout kost dan  11,50 en wordt thuisge-

stuurd. Tijdens de Museumnacht zelf kost 

het passe-partout  12,50. Overigens is een 

kaartje voor het openbaar vervoer, naar de 

stad en terug naar huis, onderdeel van het 

passe-partout voor de museumnacht.

i r  dri  t  an r da

De Vier van Breda (na 19  de Drie en na 

1979 de Twee van Breda) waren Duitse 

oorlogsmisdadigers die een levenslange 

gevangenisstraf uitzaten, in de koepelge-

vangenis van Breda.

- ranz ischer, hoo d an de i herheits-

dienst in msterdam (1901  19 9);

- erdinand aus der nten, auptsturm-

hrer i  de  (1909  19 9);

- Joseph Kot lla, administrateur in amp 

mers oort  i genaamd de eu  (190   

1979);
- Willy Lages, turm ahn hrer i  de  

(1901  1971)
Lages werd vrijgelaten in 19 , omdat hij 

ernstig ziek was. Maar hij leefde na een 

operatie vervolgens nog bijna vijf jaar in 

vrijheid.
Rond de drie overgebleven gevangenen 

rees in 1972 een con ict tussen de toen-

malige minister van Justitie, Dries van Agt 

en de Tweede Kamer. Van Agt had laten 

doorschemeren dat hij positief wilde rea-

geren op een gratieverzoek van de drie van 

Breda, mede op grond van advisering door 

de Hoge Raad. Maar diens voornemen om 

gratie te verlenen werd na een door Anneke 

Goudsmit van D’   bepleitte hoorzitting 

en een emotioneel kamerdebat afgeblazen, 

na stemming over een daartoe strekkende 

motie van Joop Voogd ( vdA).

In de samenleving leefde emotioneel verzet 

tegen de vrijlating, niet alleen bij vereni-

gingen van oorlogsslachtoffers. In de begin-

periode na de bevrijding werd er opvallend 

weinig gesproken over de jodenvervolging, 

de aandacht was vooral gericht op de 

wederopbouw. Schuldbesef speelde daarbij 

ook een rol, stelden onderzoekers later vast, 

omdat de joden in WO II door veel Neder-

landers aan hun lot waren overgelaten. De 

stellige houding tegen vrijlating van ‘de 

drie van Breda’ was daar een uiting van, zo 

stelde bijvoorbeeld historica Hinke iersma 

vast in haar proefschrift uit 2005, een studie 

naar de achtergrond van het debat.

ri ating
Op 31 juli 1979 overleed Kot lla in de 

Bredase gevangenis. Op 27 januari 19 9 

werden de overgebleven twee vrijgelaten 

op instigatie van minister Korthals Altes. 

De minister werd hierin gesteund door 

negentien prominente Nederlanders, onder 

wie de oud-verzetsman Hans Teengs Ger-

ritsen en andere voormalige tegenstanders 

van vrijlating, die een brief ondertekenden 

waarmee zij instemden met Korthals’ 

voorstel. Ook de schrijver en overlevende 

van Bergen-Belsen Abel Herzberg pleitte 

publiekelijk voor de vrijlating. Herzberg 

was strafrechtdeskundige en nam een stand-

punt in dat geheel tegenovergesteld was aan 

dat van veel Nederlandse Joden in die tijd. 

De opstelling van Joodse tegenstanders van 

de vrijlating noemde hij vol van ‘haat en 

vergelding’ en hij benadrukte dat wraak op 

een dergelijke manier geen zin had.

Zowel Aus der nten als ischer overleden 

trouwens kort na hun vrijlating.

r gra a s na t

Tijdens de eerste Haagse Museumnacht 

wordt er ink uitgepakt, net als in Amster-

dam en Rotterdam, waar zo’n evenement al 

eerder plaatsvond. Diverse musea en gale-

ries, maar ook de Koninklijke Bibliotheek 

openen vanaf 19.30 uur hun deuren en zijn 

tot diep in de nacht geopend. Ieder museum 

heeft een uniek programma samengesteld 

wat past bij het thema van de nacht: Mix it, 

don’t miss it   
De enthousiaste deelnemers aan de Haagse 

Museumnacht, zo’n twintig musea, kunst- 

en cultuurinstellingen, brengen allen een 

inspirerend en prikkelend programma. 

Enkele hoogtepunten: Escher in het aleis 

organiseert aan het Lange Voorhout een 

Bal Mas u , waarbij licht en donker de 

hoofdrol spelen. Het Museum voor Com-

municatie staat in het teken van glamourous 

Hollywood waar acteertalent wordt 

getraind en ontdekt. Op de gevel van het 

Gemeentemuseum kun je genieten van een 

openluchtbioscoop en in het Letterkundig 

Museum en de Koninklijke Bibliotheek 

vindt een heus literair festival plaats. Naast 

toonaangevende nightwriters zijn er onder 

andere tenenlezers en een twitterfontein 

aanwezig. Het Muzee Scheveningen 

organiseert nachtgolfsurfen en Museum de 

Gevangenpoort houdt een fakkeltocht in 

het schemerduister, waarbij het bloedige 

verleden van dit pand wordt blootgelegd. 

Het zeer uiteenlopende programma heeft 

voor ieder wat wils.

Het aanbod van de nacht is groot. Een vol-

ledig overzicht van de deelnemende instel-

lingen, het programma en allerlei extra’s is 

op internet te vinden:

www.museumnachtdenhaag.nl

en dee  an de in ormatie erd ont eend 

aan i ipedia  de ri e n opedie  

http n i ipedia org i i ier an reda 

-  nneke oudsmit van ’  (straks vertolkt door nnelies van der Bie) in gesprek met minister Van gt van Justitie (Joop eesmaat) tijdens het door 

velen op de televisie en de radio gevolgde nachtelijk kamerdebat in 19 2 over de drie van Breda. oto   P. -
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er ie , er oo , getro  in en Haag 

 e e a t t en a e  e  u e i eur en ie aren er n g niet

t rnaa  dd  ind rig aar: risis t k in d p tr n  Er rd n in  ind r 
i k n g s t n dan in 8  g 

a ti d i n dat r r i  
  aar an d  

t ng r r in n s iding indigt  aar n st t d  gr t  dag i r n g 
n it   gaat 
n a ast sa n

n n n kind r n i n k a  k  i d  indt k n it g in s t r  ti d n
Het uitstellen van de grote dag heeft alles te maken met het feit dat men van deze dag ook echt iets bijzonders wil maken. En als ik alleen al naar mijn buren aan beide kan-ten kijk, kloppen deze gegevens helemaal. Mijn buurmeisje van links trouwde vóór de recessie. Ze gaf haar ja-woord aan haar Nederlandse vriend in het bijzijn van hun 1-jarig zoontje. Zij deed dat op een exco-tisch eiland, een uur varen van Hong Kong waar zij tegenwoordig woont, in een jurk van een heuse ontwerper van naam. Welke  Dat ben ik even vergeten.

r ati  rganis r n
Zo een bruiloft organiseren is lang geen si-necure. Je hebt dan ook een creatieve geest en organisatietalent nodig om alle feest-gangers een week lang onder te brengen en bezig te houden. Want dat familie en vrien-den voor n dag naar de andere kant van de wereld komen is natuurlijk ondenkbaar. Maar ook het of ciële deel was tamelijk ingewikkeld. De kerkvader daar was niet lichtgelovig. Hij eiste behalve het of ciële doopbewijs ook of ciële stukken van het bisdom waartoe haar kerk behoort. Hulp van familie in Nederland was onontbeerlijk. Dat alles toch in kannen en kruiken kwam bewezen de foto’s.

Mijn andere buurvrouw, die van de rechter kant dus, trouwt volgend jaar, inderdaad na de recessie, want die is nu immers voorbij, 

zoals de journaallezer vrolijk opmerkt  Al bijna een jaar is ze bezig met de voorberei-ding. De jurk wordt in ortugal gemaakt. “Scheelt enorm in vergelijking met de Nederlandse prijzen ” Iedere week wordt er wel ergens gegeten onder het mom: “We checken even de locatie ”, waardoor zijn beurs omgekeerd evenredig groeit met haar omvang. In september hebben ze hoogst persoonlijk de champagneboeren in rankrijk bezocht en na een zeer gedegen keuring de beste champagne ingeslagen. “Scheelt enorm in vergelijking met de Nederlandse prijzen.” In januari vliegt ze weer naar ortugal om de jurk, die dan inmiddels pasklaar zou moeten zijn, aan een kritische blik te onderwerpen. Met een benauwd gezicht vroeg ze me onlangs of hij nog wel zou passen. Tja, dat zal ze snel genoeg weten.

rink  t g n d  d rki kGeamuseerd luister ik naar al die verhalen. Weer alleen gaan mijn gedachten terug naar 1974, toen ik zelf trouwde. Wat ging alles simpel, stress voor de grote dag was er absoluut niet.
Op een zaterdagmiddag kocht ik in een boetiekje mijn ‘trouwjurk’, zo maar, heel toevallig. Mijn moeder keek wel wat sip toen ik met het ding thuiskwam. Weg droom om gezellig samen een trouwjurk 

uit te zoeken  Bij nader inzien scheen hij iets te veel door. “Geen probleem hoor, ik naai er wel even een voerinkje in ”, riep ik enthousiast. Dat mocht ik inderdaad z lf doen, terwijl mijn moeder coupeuse was  Mijn haar zou ik ook zelf doen want goede ervaringen met kappers had ik niet. Dat waren altijd van die personen die veel te graag knipten
’s Avonds gingen mijn vriend en ik rond de tafel zitten en bedachten wat er nodig zou zijn: ’s morgens ontvangst thuis, dus kof e met gebak, auto’s om op het stadhuis te komen, een locatie voor de receptie en het diner en o ja, een fotograaf erbij is ook wel leuk.

Als hulpmiddel gebruikten we de ‘Gouden Gids’. Van een ‘Huwelijksbeurs’ of tegenwoordig ook wel ‘Love and Marriage’ beurs geheten had in die tijd niemand nog ooit gehoord. Alleen de Huishoud- en de ostzegelbeurs waren bekende begrippen. En n, de Gouden Gids volstond als vraag-baak. We vonden een of ciële stadhuisfo-tograaf.

 r d  a astraatTegenwoordig kan men trouwen waar men wil. De enige keuze die wij hadden, anno 1974, was of het nieuwe stadhuis aan het Burgemeester De Monchyplein of het oude aan de Javastraat.
Om nog enig cachet aan onze dag te geven kozen wij voor het oude stadhuis.Dit pand, nr. 2 , werd gebouwd tussen 1 2-1 4 en de zes herenhuizen aan weerszijden in1 5, in opdracht van J.W. Arnold die als miljonair was teruggekeerd uit Nederlands-Indië. Tussen 1 91 en 1 97 was hier de ’s-Gravenhaagsche ension Maatschappij gevestigd. Van 1 97-1902 was mr. W.H. de Beaufort eigenaar, die het huis als minister van Buitenlandse Zaken bewoonde. In 1902 kwam het in bezit van W.R.A.C. graaf van Rechteren Limburg die het op zijn beurt in 1910 aan de gemeente verkocht. Van 1912 tot 1972 vonden hier de vergaderingen van de gemeenteraad plaats. Tevens deed het pand toen ook al dienst als trouwzaal. Niet alleen de buitenkant is indrukwekkend, ook de interieurs in verschillende neostijlen naar ontwerp van architect H.A. Reus te Dordrecht (1902) mogen er zijn.

n rd pr
In het statige trappenhuis hadden mijn leerlingen  ik was toen onderwijzeres 

 zich met bloemenbogen geïnstalleerd. De trouwzaal met hoge spiegels boven marmeren schoorsteenmantels was zo indrukwekkend dat iedereen vanzelf stil werd. Geen ordeprobleem dus  Wel zo prettig in aanwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand  Wat de goede man allemaal heeft gezegd of gevraagd weet ik niet meer, maar mijn belofte van trouw ben ik niet vergeten.
De dag werd afgesloten met een receptie, waar nog volop gerookt werd getuige het kostenpostje ‘rookartikelen  f 24,-‘ op de nota van ‘Chalet Ockenburgh’. Het woord chalet doet chi uer klinken dan dat het er in werkelijkheid uitzag. Zeker nu ik de foto’s terugzie; onmiskenbaar jaren 70 behang  bruin met oranje ornamenten

Na het diner reden mijn kersverse man en ik met mijn broer, die wel een auto bezat en wij niet, naar Brabant. Daar betrokken we een atje. De wittebroodsweek  tevens mijn paasvakantie  hebben we al etsend doorgebracht. We vonden het nog leuk ook  ja, kei-gaaf

Magda Verhagen- van der Biepierre erhagen hotmai om

( eraadp eegde iteratuur  r hite tuur-gids an en aag -
 osen erg o a

-  Pierre Verhagen en Magda van der Bie trouwden op 1  april 19  aan de Javastraat, het huwelijk baarde twee prachtzoons  uido (19 0) en Sjors 

(19 1). Bijgaande foto stuurden ze als bedankje aan de gasten  Mede door uw belangstelling is onze trouwdag voor ons overgetelijk geworden
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ADO Den Haags beste aankoop ooit toont 

zijn klasse nog steeds regelmatig. Dick 

Advocaat beschouwt hem als een van de 

grootste spelers van ADO en C Den Haag 

ooit. Lex Schoenmaker noemt hem een 

fantastische voetballer. In Noorwegen werd 

hij uitgeroepen tot beste speler van de 20ste 

eeuw.
In de vier seizoenen dat Harald Berg uit-

kwam voor ADO en C Den Haag (19 9-

1973), maakte hij een onuitwisbare indruk. 

Dat de club in die tijd niet veel onderdeed 

voor de Europa Cup-houders Ajax en ey-

enoord, was mede aan de grote inbreng van 

de Noorse aankoop te danken. “We hadden 

toen een erg goed team”, herinnert Berg 

zich zijn tijd in het Zuiderpark. “Zo hadden 

we een erg goede keeper, Ton Thie, Aad 

Mansveld en Lex Schoenmaker. De meeste 

spelers haalden een hoog niveau. Alleen 

misten we net dat beetje extra dat Ajax en 

eyenoord wel hadden.”

rp tt r nd

Dat ADO’s eerste buitenlandse aankoop 

een bijzondere voetballer was, wisten de 

vertegenwoordigers van de club die hem 

in 19 9 in het Europa Cup-toernooi voor 

bekerwinnaars twee keer tegen Barcelona 

zagen spelen. “Ik was in december al in 

Den Haag op bezoek geweest, maar de club 

wilde me eerst nog in actie zien.” De twee 

Europa Cup-ontmoetingen van Bergs club 

i-og ot a u en n met Barcelona, 

in verband met de onbespeelbaarheid van 

de velden in Noorwegen allebei in Barce-

lona gespeeld,  boden daarvoor de eerste 

gelegenheid. Zowel op ADO als Barcelona 

maakte Berg als regisseur veel indruk. “We 

hadden Barcelona zelfs kunnen verslaan en 

de halve nale kunnen halen. In de eerste 

wedstrijd scoorde ik en verloren wij met 

3-2. In de tweede wedstrijd stonden wij 

na 50 minuten met 2-0 voor, maar kwam 

Barcelona nog terug tot 2-2.” 

Zo mogelijk nog indrukwekkender was 

Bergs Eredivisiedebuut voor ADO. Op 

een bloedhete zondagmiddag in augustus 

ontving ADO in het Zuiderpark C Twente, 

het vorige seizoen lang een serieuze 

titelpretendent. Met Berg als uitblinker liep 

ADO de Tukkers onder de voet. Met een 

fantastisch afstandsschot in de kruising met 

links, een geweldige uithaal in de verste 

hoek met rechts en een beheerste intikker 

uit een voorzet van Schoenmaker luisterde 

Berg zijn debuut op met een onvervalste 

hat-trick. Berg beschouwt de eerste treffer 

nog steeds als zijn mooiste in Haagse 

dienst. “Ik hoorde iemand “shoot” roepen 

en schoot toen raak van zo’n 25 meter.” 

Met in totaal 17 Eredivisietreffers werd 

Berg clubtopscorer.

an k p
In Bergs tweede Haagse seizoen stond 

ADO tot na de winterstop aan kop van de 

Eredivisie. “Ik was toen lang geblesseerd”, 

weet Berg nog. Bij zijn rentree halverwege 

oktober in een uitwedstrijd tegen NEC was 

hij met twee passes op Schoenmaker (het 

werd 1-2) direct beslissend. Met 9 goals en 

 assists droeg Berg zijn steentje bij aan de 

uiteindelijke derde plaats.  

Na de fusie tussen ADO en Holland Sport 

eindigde Berg in de twee volgende sei-

zoenen met C Den Haag als vijfde. “Het 

derde seizoen was mijn beste in Den Haag”, 

vindt Berg. “Ik heb toch twee seizoenen 

nodig gehad om op een hoger niveau te 

komen. In Noorwegen trainden we vier 

keer per week, bij ADO twee keer per dag.” 

In het bekertoernooi bereikte de fusieclub 

in 1972 de nale in De Kuip tegen Ajax. 

Voor de Noor is dat zijn meest memorabele 

wedstrijd. “Dat wij uiteindelijk met 3-2 

verloren, was niet onterecht. Maar ik had 

ook het gevoel dat wij er meer uit hadden 

kunnen halen.” 

ra tig  ti d

In vier seizoenen kwam Harald Berg tot 

1  wedstrijden en 57 treffers voor ADO 

en C Den Haag.  Onvergetelijk was onder 

meer een weergaloze slalom langs zes 

tegenstanders waarmee Berg een uitwed-

strijd tegen DWS in het Olympisch Stadion 

besliste (0-1). “Ik kon de bal niet kwijt 

aan een medespeler, dus ik bleef ‘m maar 

bij me houden en toen stond ik plotseling 

alleen voor de keeper.” Hij kijkt ook met 

veel plezier terug op zijn jaren als inwoner 

van de Residentie. “Ik vertel mijn vrienden 

altijd dat ik in Den Haag een prachtige 

tijd had. Mede dankzij de mensen om ons 

heen heeft mijn hele gezin er een jne tijd 

gehad.” In Noorwegen was Berg nog tot 

zijn 40ste actief voor zijn eerste club Bod  

Glimt, dat hij ook nog een jaar als trainer 

onder zijn hoede nam. Inmiddels geniet hij 

van zijn oude dag. “Dat kan ik ook omdat 

ik altijd goed voor mezelf heb gezorgd. Ik 

trap nog steeds drie keer per week een bal-

letje met vrienden. Dat doen we in de zaal, 

want hoewel we hier nu overal kunstgras 

hebben, speel ik met onze temperaturen 

liever niet buiten.”  

 
Roeland Gelink 
reda tie deoud-hagenaar n

-  Harald Berg voltooit in het seizoen ‘ 9  ‘ 0 zijn hattrick in de wedstrijd van O tegen C Twente ( OTO  Piet van der looster). 
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-  Selectie C en Haag in ‘ 2  ‘ 3  Harald Berg, rechts staand naast de in 199  overleden oud-

speler en trainer Rinus Loof ( oto  Marja van Leent).
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stand dat t n n’  rd n  aar int n i t d n stand
Sinterklaas is de hoofd guur van het jaarlijkse kinderfeest dat op 5 december in Nederland en op  december (de eigenlijke katholieke naamdag van Sint Nicolaas) in België en in enkele (voormalige) Neder-landse koloniën wordt gevierd. In Suriname wordt het Sinterklaasfeest ‘Kinderdag’ genoemd.

Sinterklaas en zijn helper, Zwarte iet, komen volgens de overlevering in de nacht van 5 december in Nederland en  december in België langs de schoorsteen naar binnen om in alle huizen geschenken te brengen voor de kinderen die er wonen. Deze moderne traditie van Sinterklaas als kinderfeest komt waarschijnlijk voort uit 

het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht (1 50) van de onderwijzer Jan Schenkman (1 0  - 1 3).
eesten met veel overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen, worden op kleine schaal in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, rankrijk, Duitsland, olen, Hongarije, Oekraïne, Indonesië, Slovenië, Roemenië, Tsjechië en Slowakije gevierd.

rst an  anta a sDe Kerstman is een afstammeling van Sinterklaas en wordt ook in verband gebracht met kabouters (Nisse of Tomte), zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop 
van Myra, teruggaat. Het Sinterklaasge-bruik is meegenomen door emigranten naar Amerika. In Amerika werd Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak, maar hij is inmiddels ontdaan van alle religieuze symboliek.

a a r a
De Kerstman ontstond in de ons bekende vorm in de Verenigde Staten, eind negen-tiende eeuw en raakte door de reclame van Coca-Cola wereldwijd verspreid. Zo kan het zijn dat in beeltenissen de Kerstman nog een groen pak droeg, terwijl de Amerikaanse Santa Claus tegenwoordig uitsluitend rode met witte kleding draagt (zoals het logo van Coca Cola). Santa Claus 

heeft nog wel een (vliegende) arrenslee ge-trokken door rendieren en wordt geholpen door elfjes op de Noordpool.

 ar s
Het Brits-Nederlandse oliebedrijf Shell is volgens het Amerikaanse zakenblad or-tune, ua omzet, de grootste onderneming ter wereld. Als vrijwel elke giga-multina-tional trouwens, maakt zo’n bedrijf ‘vuile handen’, in de olie-industrie is dat vaak bovendien erg opzichtig. Shell heeft het wat dat betreft de afgelopen tien jaar vooral zwaar te stellen gehad met z’n bedfrijbeleid in Nigeria. Corruptie, milieubederf en on-geïnteresseerdheid in de funeste gevolgen voor de volksgezondheid van de plaatse-lijke bevolking, waren de kernbegrippen in de media. Om het even heel platsisch te schetsen: op sommige plekken verbruiken Nigeriaanse vissers grote hoeveelheden ‘Omo’ (u welbekend als biologisch inweek-middel voor de was), om de vis een beetje vrij van de olie te krijgen, alvorens hij kan worden geroosterd. Dat je met zo’n dieet nooit de eerbeedwaardige leeftijd van de (trouwens onsterfelijke) Sinterklaas bereikt, dat moge duidelijk zijn. Je kunt er kanker van krijgen. 

Veel bedrijven uit de top 500 van ortune, hebben een ‘sociaal programma’, een soort permanente ‘Sinterklaas-afdeling’ dus. De 

jaarbudget ervan is doorgaans aanzienlijk, het zijn bijna ondernemingen op zichzelf - al bestaan de verdiensten ‘slechts’ uit herwonnen goodwill door verbetering van het imago. Bij Shell heet heet de afdeling die zich ermee bezig houdt he  Cares  Om de drie jaar wordt een sociaal maatschappe-lijk project gekozen ter ondersteuning, met geld en managementexpertise.

ds app n s s 
In de periode 2007  2010 was de publieke partner van he  Cares in Nederland het Nationaal Ouderenfonds. Gezamenlijk werd het iniatief voor de ‘Boodschappen-lusBus’ in tal van steden vorm gegeven, om het ouderen mogelijk te maken zelf uit winkelen te blijven gaan. Maar ook om ouderen met elkaar in contact te brengen en samen uitstapjes te ondernemen, teneinde vereenzaming te voorkomen. 

Nu een jaar geleden brachten al die Bood-schappen lusBussen met Sinterklaas zo’n 300 ouderen naar Shell in Rijswijk voor een Sinterklaas feestmaal. CEO eter de Wit van Shell Nederland ontving ze samen met de Goedheiligman. Daar werd enorm van genoten. Zie de foto’s van deze voor velen onvergetelijke avond.

rans M. Hoynck van apendrecht ho n deoud-hagenaar n

-  aags voor de of ci le Sint icolaas-viering van  december in 2009 dineerde de oedheiligman in het bedrijfsrestaurant van het Shell onderzoeks-

kantoor in Rijswijk met zo’n driehonderd eenzame ouderen uit het hele land. n de Pieten dansten met hen. ( oto  rans Hoynck) -
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-  Vertel jij maar eens meisje, ben je braaf geweest  ( oto  HvP) -

omsonlaan 11
25    Den Haag  0 0-  1  0

Tweede artikel voor de halve prijs

Modehuis Marijke heet u van harte Welkom

iet in isselbaar tegen contanten  a imaal n modec e ue per lant  eldig van 1 t m 1  december 2010  i  open u graag eens te ver el omene of e staat voor u klaar

i  bieden een collectie voor o el de lassie e als de moderne ge lede vrou  De e modec e ue  biedt u 

een aantre eli  modevoordeel  
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Het ging er rumoerig toe tijdens de discus-

sie en de persoon met het grootste geluids-

volume werd de eerste voorzitter, namelijk 

iet Minderman, meneer mijn vader. 

Onder dit groepje oprichters van de club 

(er waren geen dames aanwezig) bevonden 

zich verder Geert Kuipers, Geert Drese, Ad 

Brouwer, Klaas Mulder en Jan Minderman. 

Maar dames hadden ze wel nodig om hun 

eerste twaalftal te vormen en dat werden: 

Jet Sonneveldt, Marie Coenraads, Nel Mul-

der, Riek en Jeanne Stooker en Mien Krens. 

Om lid te kunnen worden moest je een 

verklaring ondertekenen dat je geen alcohol 

zou nuttigen, net als bij de K.G.O.B..

 
d  k n 

Ziezo een twaalftal hadden ze bij elkaar, nu 

nog een veldje om op te spelen  Dat vonden 

ze helemaal aan de buitenkant van de stad, 

tegen de duinen aan. Van koddebeier boer 

Van der Made konden ze een stukje weiland 

huren, niet exclusief, want soms graasden 

de koeien erop. De prijs die in rekening 

werd gebracht was ks: 100 gulden per 

jaar. De meisjes mochten zich verkleden in 

de mooie kamer, terwijl de jongens de stal 

aangeboden kregen. Het volgende probleem 

was een clubhuis. Een lening van 00 

gulden werd afgesloten als bouwkapitaal 

en onder leiding van een vader-timmerman 

werd alles door de leden gedaan. Alleen 

voor het slaan van de pomp werd een 

vakman ingeroepen. 

d r ands ka pi n

Alles verliep voorspoedig. Na een paar 

oefenwedstrijden werd ‘t twaalftal tot 

de eerste klas van de H.K.B. toegelaten. 

Landelijk succes volgde en in 1923 pro-

moveerde ons Eibernest tot de eerste klas 

van de K.N.B., culminerend tot kampioen 

van Nederland in 1927. In de dertiger jaren 

volgde een enorme groei door het werven 

van nieuwe, heel jonge, leden, waarin 

Gerrit Hos een grote rol speelde. iet Carol, 

die als zoveel anderen in de jaren dertig, 

een overvloed aan vrijetijd had, stortte 

zich met hart en ziel in de training van de 

jeugd met veel succes. Het feit dat in een 

korfbalteam de beide sekses samenspelen 

heeft natuurlijk wel gevolgen gehad. Zo 

ontstonden in Ons Eibernest, wat je noemt, 

korfbaldynastieën: de Mulders, de Brassers, 

de Berends, de Clasons, de Muns(ters), de 

Schoonhovens et al.

Mijn familie, De Mindermannen, kwamen 

wel niet tot een dynastie, maar toch ... .  

Het was Zondag 2  januari 1934, Jeanne 

Minderman-Stooker was door haar man 

iet naar de Emmakliniek gebracht, want 

de geboorte van hun eerste kind was im-

minent. “Ga jij alsjeblieft spelen, want ‘t 

is een belangrijke wedstrijd”, zei Jeanne 

tegen iet. Het was tijdens de wedstrijd, zo 

vertelde m’n vader mij later, dat hij opeens 

een heuse eiber over het veld zag vliegen, 

die mij kwam brengen. Een waar ‘eiberpro-

duct’ was ik

Drude Connelly - Minderman 
Schotland
drude onne tinternet om

 

 an ari in i s i k: 
n rt nk akk n 

ie wil genieten van een rachtige 

mu ikale middag in ussische sfeer mag 

dit ieuw aarsconcert niet missen. et 

concertre ertoire van het onko akken-

koor ederland is voor een belangri k 

deel vernieuwd. et ubliek al, naast de 

bekende werken, ook ruim tien liederen 

te horen kri gen die lange ti d niet of nog 

nooit ubliekeli k i n uitgevoerd. en 

rimeur dus.

Het bekende, Russisch Oekraïense instru-

mentale trio, Otrada, begeleidt het koor bij 

een aantal volksliederen. Terwijl de sopraan 

Hannie Slngerland samen met het koor 

enkele Russische liederen ten gehore zal 

brengen. 
De uitvoering vindt plaats in de mooie 

Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 

7 in Rijswijk. Aanvang: 14.30 uur. Na 

a oop van het concert wordt een drankje 

aangeboden. Kaarten zijn te bestellen 

via: www.donkozakkenkoor.nl  De prijs 

bedraagt 13 euro per persoon. 

Het koor heeft trouwens plaats voor nieuwe 

zangers. Vooral tenoren, maar ook bassen 

en baritons zijn welkom. Ze krijgen een 

mentor, iemand die hen op weg helpt met 

de muziek en de uitspraak. Info bij Wim 

Hartman: 0252-220270

-  Het eerste team van Ons ibernest, geportretteerd op 9 juni 192 . k heb niet alle namen. Maar wat ik wel weet  achterste rij v.l.n.r.  scheidsrechter 

( ),  d Brouwer, Piet Minderman (mijn Pa), Riek Stooker,  , el Mulder, Cas Minderman. n op de voorste rij v.l.n.r. Marie Coenraads, Jeanne 

Stooker, , Jet Sonneveldt, , . eet u wel wie de ’s waren, laat het weten  - 
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Een betaalbare crematie of begrafenis 

Al 75 jaar zonder winstoogmerk 
www.woningontruiming.nl

KEES TALEN

WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. 

Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

www.keestalen.nl

Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

n oedels  woningon ruiming
-  e clubleden op het ‘dure’’  veld voor ons eerste clubhuis. - 

4E  E
og nooi  was er oveel eu e i  de

rommo iels e ialis  voor roo  en aag

Ook voor rijopleidingen

u o edri f  v

ichtenburglaan 2, Den Haag

Tel. 2 1

www.au ohou wi .nl
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ab boo ers staan oor nie e it aging 

 t g d n p  in d  nd n ind  g r n  aar n  in :

p  an ari ngstd n rd n d  rst  a rs’   gaan ana  n  assaa  t  n 
p nsi n  n i  aar ti d n r g ns t ntraa  an
r a  n a  i n p ss rs i k n in d r and  aar a  d  n i  t n

dig  an rk n  t a s d  rgs t r   a rs staan in n ig n n k 
r n ni  itdaging:  pak  t aan a s p nsi nad ’   

De ‘babyboom’ duidt op de geboortegolf die in Europa en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog optrad. In 194  was de piek meteen het hoogste, maar ook in de  twintig jaar erna werden aanzienlijk meer kinderen geboren dan in de perioden ervoor en erna. Sommigen beperken de term ‘babyboomer’ voor mensen die in de eerste tien jaar na de bevrijding werden geboren, omdat ze cultureel veel met elkaar gemeen hebben. Ze genoten als eersten van de sterk stijgende naoorlogse welvaart en gingen in de roerige jaren zestig naar school en studeren.
Maar feitelijk horen ook de mensen die tussen 1955 en 19 5 werden geboren nog tot de babyboomgeneratie. as daarna ‘normaliseerde de geboortecijfers weer. 

Dat gebeurde trouwens mede door de intro-ductie van de anticonceptiepil, die na z’n introductie in 19 2 in Nederland snel po-pulariteit won. Traditionele gezinsvorming was bovendien in de jaren zestig niet meer vanzelfsprekend voor iedereen, en ook de (steeds beter opgeleide) vrouwen begonnen zich buitenshuis te ontplooien. Kinderen krijgen was niet meer voor ieder de grote opdracht in het leven. De oplages van ‘Dr. Spock’ en de Heilige Schrift daalden.  

i  rt n
im ortuyn (194  - 2002) was een zeer uitgesproken man en een markante baby-boomer, vooral door de kritiek die hij had op z’n eigen generatie. Die vatte hij samen 

in zijn in 199  verschenen boek met de titel  ‘Babyboomers’ (ISBN: 90 1129419). ortuyn schetste zijn generatie, als zijnde er een van verwende kinderen, met een gouden lepel in de mond geboren en de wind in de rug. Zij pro teerden als eerste van democratisering en nieuwe vrijheden ( ua studie, beroepskeuze en sexualiteit bijvoorbeeld); ze konden zich een eigen koophuis veroorloven, het vliegtuig nemen om in verre oorden vakantie te genieten, en hadden bovendien de ‘sociale zekerheid’ om op terug te vallen als het eens even een tijdje tegen zat.
Maar met de touwtjes eenmaal strak in han-den, op allerlei terrein in de samenleving, bakten zijn generatiegenoten er vaak maar weinig van, vond ortuyn. “Met een schijn van democratie en inspraak introduceerden ze de gesloten regentencultuur opnieuw. Tot schade van maatschappij en economie en bovenal tot schade van de nieuwkomers, die behendig zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden,” schreef hij. “In het bedrijfsleven, met name in de beursgeno-teerde onderneming, vindt momenteel door optieregelingen een schaamteloze verrijking plaats en het zijn weer de babyboomers die daar in stilte, schaamteloos van pro teren. Deze hele graai- en grijpcultuur is geïn-troduceerd en ontwikkeld - en dit alles op decente wijze - door de babyboomers.”

ank i k id
De babyboomers staan nu op de drempel van een nieuwe fase in hun leven, waarin het niet meer vanzelfsprekend allemaal zal meezitten. Ze moeten leren omgaan met een toenemende afhankelijkheid, op allerlei vlak, met kwaaltjes en aandoeningen die het leven echt moeilijk maken. Bijna n op elke vijf babyboomers zal, volgens de Amerikaanse heimer sso iation, in z’n leven een vorm van dementie ontwikkelen. Daar maakt men zich in Amerika, politiek en in de media (als de e  or  imes) trouwens erg druk om - begrijpelijk, wetend dat er in de USA de komende 19 jaar elke dag ( ) zo’n tienduizend 5-plussers zullen bijkomen, berekende het e  esear h 

Center onlangs. “En veel babyboomers hebben er nog geen zin in, of het nou met tnesstraining of Botox moet, om aan an-deren af te staan wat ze als hun rechtmatig eigendom beschouwen: jeugd ” Aldus de e  or  imes op nieuwjaarsdag.Zou het in Nederland heel anders liggen  Menigeen hier, met kersverse ‘pensionado’ status, gezond van leden en geest, blaast de trompet over dingen waar nu eindelijk eens tijd voor is. Hoeveel tijd nog
Volgens het Centraal lanbureau leven we hier, in Nederland, na ons 5ste gemiddeld nog 22,5 jaar.

rans Hoynck van apendrechtho n deoud-hagenaar n

-  Scheveningen 19  r wordt gewerkt aan de wederopbouw van de boulevard en omgeving.
Hier zijn werklui bezig met de gevel van een nieuw caf -restaurant in de urhausgalerij ( oto  riezer). - 
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-  Scheveningen 19  oek en fruit zonder bon  ( oto  emeente en Haag). - 

-  en Haag 19  de bekende ‘schoenenpoets neger’  op het Stationsplein ( otoburo Meyer).

Kunstgebitten specialist•  Klikprothese uit basisverzekering• Onbezorgd functioneren
•  Weer normaal kunnen lachen, eten en pijnvrij• Een gratis consult
•  Eventueel GRATIS halen & brengen• Tandarts heeft nog plaats voor nieuwe patiënten

www.multidental.nl

Meer 
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Karen zegt er zelf over: “Vanaf het moment 

dat mijn hoop op leven de nitief werd 

weggenomen verdween mijn toekomst-

beeld. Op mijn veertigste was ik daar niet 

rijp voor. Het klopte niet. Toch leverde 

het ook een rust op in vergelijking met de 

zenuwslopende onzekerheid die ik had toen 

ik nog niet was opgegeven.”

i ts is r t d

“Een ding is zeker: sinds mijn ziekte is 

niets meer hetzelfde. Toen ik hoorde dat 

ik mijn agenda maar zes maanden schoon 

moest vegen besloot ik niet alleen maar 

patiënt te worden. Ik wilde een missie heb-

ben om a eiding te hebben van de ellende 

die komen ging. Dit type reportage past bij 

mijn werk en de dingen die ik doe. Nu ik 

zelf onderwerp werd, hoefde ik alleen maar 

toestemming aan mijzelf te vragen. Dat 

was dus eenvoudig. Ik kreeg van mijzelf 

de volledige vrijheid. Een buitenkansje 

voor mij als fotograaf. Een foto zegt veel 

meer dan woorden. Ik weet zeker dat het 

voor veel mensen vaak moeilijk is om over 

kanker te praten. Ik hoop dat mijn beeld en 

mijn openheid anderen helpt opener te zijn 

over hun situatie. Er is expres niet zoveel 

begeleidende tekst bij de tentoonstelling, 

van 17 maart tot 17 april straks in Gallerie 

Melkweg in Amsterdam.“ (Lees er meer 

over aan het slot van het vervolgverhaal op 

de middenpagina van deze krant).  

“Voordat ik kanker kreeg was mijn leven 

goed,” aldus Karen. “Maar er  is voor mij 

niets leuks of positiefs aan kanker te ont-

dekken. En zeker met de complexe vorm 

die ik heb en de vele daarbij behorende 

behandelingen staat alles in het teken van 

die kanker. Kanker ontneemt je je vrije 

leven. Hierover krijgt u van mij geen opti-

mistische uote.”

t i gra is  d nt

Voor Karen’s echtgenoot, Arthur Janssen, 

is het ook heel erg moeilijk. Soms kan het 

niet anders dan dat hij de camera van Karen 

pakt om belangrijke momenten vast te 

leggen. “Bijna onnatuurlijk afstandelijk is 

het soms om te fotograferen als Karen ligt 

te lijden, Als partner van een kankerpatiënt 

ben je echter toch al veroordeeld tot de 

zijlijn. Maar fotograferen is haar vak en 

vreugde en dat ik haar er blij mee maak 

door mee te werken aan haar reportage, dat 

is ook veel waard. Er onstaat zo toch een 

prachtig autobiogra sch document, iets 

waardevols dat blijft. Als Karen er straks 

niet meer is, zal het ook mij helpen vrede 

te krijgen met de pech. We halen er tot de 

laatste dag samen alles uit en zitten niet te 

kniezen in een hoekje.”

Exp siti  in st rda  

Karen is in Tilburg geboren, maar heeft 

haar hele jeugd in Drenthe gewoond. Haar 

ouders zijn allebei echte Hagenaars. Haar 

vader is overleden, maar haar moeder heeft 

in Den Haag een appartement waar zij nog 

regelmatig vertoeft.

Op aanraden van een schoolvriendin is 

Karen fotogra e gaan studeren aan de 

otoacedemie in Den Haag, toen nog als 

onderdeel van de Koninklijke Academie 

van Beeldende Kunsten (KABK) in een 

zelfstandig gebouw aan de Tarwekamp 

gevestigd. Ze studeerde er af in 1993 en 

bleef nadien in Den Haag wonen. In 1999 

ontmoette ze haar man Arthur, een rasechte 

Hagenaar met ouders en grootouders uit het 

Zeeheldenkwartier. 

Dat haar expositie ‘In de wachtkamer van 

de dood’ plaatsvindt in de gerenommeerde 

Amsterdamse fotogallerie Melkweg past bij 

haar professionaliteit, maar het is jammer 

dat er in Den Haag (nog) geen goede plek 

voor lijkt te zijn. Misschien komt dat nog.

Een selectie van Karen’s fotologboek KL 

15050  en haar verhaal erbij vind u op de 

middenpagina van deze krant.
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 n at daar  sa n angt .

ubliciste Marjoleine de Vos zal die avond 

als speciale gast ook haar kijk op God ge-

ven. Zij is bekend door haar dichtbundels, 

artikelen over kunst en koken, columns 

over allerlei, en veelal levensbeschouwelijk 

getinte thema’s in NRC-Handelsblad, waar-

van zij redacteur is. Zij schrijft ook over 

die onderwerpen n bladen als Volzin en 

Happinez. Zij heeft zich vaak en in allerlei 

verbanden over religie uitgelaten, altijd met 

een mengeling van sympathie en distantie.

 apri : st ag r an

In dezelfde sfeer vindt op 12 april zo’n 

tweegesprek plaats tussen Johan Goud en 

de schrijver Joost Zwagerman, schrijver 

van romans, poëzie essauys en kritieken. 

Hij was lante tijd vaste gast in de ‘late 

night show’ van Barend en Van Dorp en 

presenteerde bij de V RO zomergasten.. 

Hij interesseert zich in het bijzonder voor 

de problemen van het multi-cultureel 

samenleven en schreef daarover o.a. Hitler 

in de polder  Vrij van God.

De bijeenkomst op dinsdag 15 maart met 

Marjoleine de Vos begint om 20.00 uur, net 

als die met Joost Zwagerman op 12 april. 

Op beide avonden bedraagt de toegangs-

prijs  7,50
Voor verdere informatie telefoon: 070-

3250779 (ma. t m vr. van 9-12 uur) of

e-mail naar: remondenhaag hetnet.nl

-  Liefde is een ernstige vorm van krankzinnigheid,  aldus Plato - op het shirt van rthur. en gelukkige vorm van gekte, vindt aren. -
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Hagenaar ersterkte konink i k a oor  

idst ni s  akk r rd ar  nt ang n p stdi k

n  akk r  aar as  rd i  g raagd  t g id t  rst rk n i  t 
i k an kr nprins s iana n rn ard  di  kaar p  an ari  in d  a sk rk t a rd ga n  

t p an n d r akk r g
aakt  i r n n n idspr k r k n d r t  p i k it n g d rd n g gd at r inn n ti d ns d  i ksing ning p aats nd  n nd t pra tig  

De jonge Bakker had sinds 1929 zijn eigen Geluids Technisch Bureau aan het Thomsonplein, waar de ambitieuze pionier het geluid wist vast te leggen op de plaat en tevens te versterken.
In een eerder verschenen artikel in de Oud-Hagenaar (‘GTB’s platenstudio in Benoordenhout’, DOH 2  december 2010) werd reeds aandacht besteed aan de pionerende geluidstechnicus die in 1910 te Makassar (Nederlands-Indië) was geboren. Een wat onderbelicht genie, die zichzelf gemakkelijk wegcijferde en bezig was met zijn hobby die ook zijn voornaamste inkomstenbron zou worden. Van de techni-sche diensten van de introverte G  Bakker werd op paleis Soestdijk dankbaar gebruik gemaakt, toen prins Bernhard in 1949 de merendeels dienstplichtige jongens in Indië wilde toespreken. De strijd was nagenoeg 

voorbij en de dappere soldaten, die voor Koningin en Vaderland ruim drie jaar van hun kostbare -vaak jonge- leven hadden opgeofferd, keerden langzaam terug uit het verre grote Indië. 

t g id is t  aat’ 
De GTB-studio werd gevraagd het geluid op te nemen. Het olygoon zou voor de beelden zorgen en vervolgens werden de componenten geluid en beeld door de GTB-studio in Den Haag samengesmeed. Een heel karwei.

G  Bakker toog met zijn ord V-  naar het paleis om de zaak te klaren. Onderweg kreeg de wagen een lekke band en deze moest vervangen worden. Het leverde vertraging op en wat gevreesd werd, werd bewaarheid: hij kwam te laat bij de rins.Eenmaal uit zijn wagen gestapt werd hij naar de vertrekken van de rins gestuurd, die grapte: “Het geluid is te laat.”Waarop Bakker repliceerde: “Ja, Konink-lijke Hoogheid, wij hebben niet allemaal zulke goede auto’s als U hebt”. Bernhard lachte om de gevatheid van de in zich zelfgekeerde Bakker en liet hem zijn werk doen.
angst ing kind r n

De technische vakman was met een hele e uipe gekomen, die de nodige kabels aan-legde, waarmee het geluid via microfoon 

naar de opnametafel werd gebracht. De jonge technicus Jan de Bie was Bakkers rechterhand, die druk bezig was met het uitvoeren van de opdrachten van zijn baas. Bernhard liep rond in zijn uniform en oefende grondig op zijn toespraak. Omdat de opnamen werden gerealiseerd in het huisgedeelte van het paleis, kwamen dochters Irene en Beatrix ook even kijken. Ze genoten zichtbaar van het gebeuren en liepen amusant rond tussen de cameralie-den en geluidstechnici. Nadat de hond ook kwispelend van zijn aanwezigheid blijk 

had doen geven, werd het wel erg druk. De kinderen vroegen Bakker honderduit over de vreemde dingen die ze allemaal zagen gebeuren. G  gaf rustig antwoord, maar gaf de dames op een gegeven moment wel de raad om rustig buiten te gaan spelen.

iana as aardig
Toen hoorde hij een stem achter zich: “Ik kan merken dat hier een vader spreekt ”. Het was Juliana, die even polshoogte kwam nemen. Ze spraken vriendelijke woorden met elkaar over hun wederzijdse kinderen en de Koningin wenste hem alle goeds. Ondertussen waren de voorbereidingen gepleegd en kon de rins zijn toespraak eindelijk houden.

Of de rede in een keer goed ging, dat weet Evert-Jan (194 ), zoon van G  Bakker, niet uit de mond van zijn vader te hebben vernomen, maar dat is niet waarschijnlijk. Een dergelijke opname vergde doorgaans enkele pogingen, net zoals bij het opnemen van een grammofoonplaat. In ieder geval gingen beide partijen tevreden uiteen en vond Bernhard het prima dat G  nog enkele foto’s maakte van hemzelf en de ontspan-nen spelende kinderen die op het bord aan het krijten waren.    

.J.A.M. van der Helm 
he mhuis iggo n

dd ’s g t r r g d nt r nd n
t aanta  t is n nd  ns n t d nti  gr it  st rk  
k in n aag n daar i  dd  t rk i ts aan d n  

Buddyzorg bieden aan cliënten die in een vroeg stadium geconfronteerd worden met dementie. Maar ook willen we er zijn voor de mantelzorger. Doet u mee  Meldt U dan nog vandaag aan als vrijwilliger.Buddy’s geven o.m. steun bij bij het omgaan met de ziekte; in het contact met artsen en hulpverleners; en ze ondernemen samen activiteiten, als uitgaan en wandelen. 
apa it it n 

Een goede buddy kan goed luisteren en de juiste vragen stellen, moet stabiel zijn en kritiek kunnen incasseren. Belangrijk is ook dat hij of zij grenzen durft te stellen. Het tijdsbeslag is tenminste 1 dagdeel per week. In praktijk blijkt het makkelijk te zijn als de buddy over een auto beschikt. En natuurlijk helpt het als iemand al enige ervaring heeft met dementerenden.

r in  n aan dingBel voor meer informatie en aanmelding met 070-3 49500 of kijk hiervoor op de website:
www.budd netwerk.nl

-   Bakker mocht rustig wat foto’s maken op die dag in 19 9. Prins Bernhard hier vlak voor de opname. an het schoolbord prinses rene.  -  
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-  e ord V-  van de TB-studio uit en Haag bij paleis Soestdijk. -  

-  Prins Bernhard achter de door  Bakker zelf gefabriceerde microfoon. -  
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In De Mussen kon de jeugd deelnemen aan 

allerlei activiteiten. In het oude schoolge-

bouw aan de Rijswijksestraat waren lokalen 

ingericht voor timmeren, schilderen, 

gymen, toneelspelen en nog veel meer. In 

de loop der jaren was het Clubhuis niet 

alleen ’s avonds opgegaan voor jongens 

tussen de 14 en 27 jaar, maar waren ook de 

jongens onder de 14 welkom, mochten er 

meisjes op het Clubhuis komen en waren 

er overdag allerlei activiteiten, zoals een 

kleuterklas en dagwerk voor werklozen. 

rank as ta

Vanaf 1937 kon de jeugd in de zomer 

terecht op het kampeerterrein dat het Club-

huis had aangekocht in Otterlo, midden op 

de Veluwe. Hier vertelde Meester De Bruin 

over de plantenwereld, werden er lange 

wandeltochten georganiseerd en zong men 

’s avonds liederen. Voor de kinderen uit de 

Schilderswijk, en ook voor hun ouders, was 

dit ongekend: men ging nooit op vakantie, 

en velen kwamen zelfs nooit buiten de 

eigen, vertrouwde wijk. n ding kon men 

niet krijgen op het Clubhuis en dat was 

alcohol. Het alcoholisme, dat voor zoveel 

problemen zorgde in de arme volkswijken, 

werd (en wordt) met succes geweerd uit De 

Mussen, en ook uit het kamp op Otterlo. 

iskant  p i ati

Meester De Bruin had vanaf het begin ge-

probeerd om de oudere jongens die op het 

Clubhuis kwamen klaar te stomen om zelf 

ook de activiteiten te begeleiden. Dit bleek 

bijzonder succesvol, want aan het einde van 

de jaren dertig was een behoorlijk deel van 

de leiding afkomstig uit eigen gelederen. 

Je zou kunnen zeggen dat De Mussen aan 

de vooravond van de oorlog een volwas-

sen Clubhuis was geworden. Er kwamen 

dagelijks honderden jongeren, van alle leef-

tijden, er werden talloze mooie werkstuk-

ken gemaakt die verkocht konden worden, 

en in de zomer konden honderden jongeren 

een week op kamp naar Otterlo. 

En toen kwam de oorlog. Het was onzeker 

of het Clubhuis open kon blijven, zeker 

toen de Bruin duidelijk had gemaakt zich 

niet voor het karretje te laten spannen van 

de Duitse bezetter. Hij was het niet eens 

met de ideeën het nationaalsocialisme, zo 

schreef hij in 1941 in een (openbaar ) Le-

vensbericht, het periodiek van De Mussen:

“ a  o  i  ons er  oort mogen etten  

moeten i  a a hten   houd er geen 

a hterdeurt es op na om te uisteren  

edereen an pre ies te eten omen  at 

e aan mi  he en  i n anti-mi itaristis he 

e enso ertuiging is ster er dan ooit en i  

an mi  niet ereenigingen met de houding 

an het ationaa - o ia isme tegeno er 

de oden  aarmede i  eeu en he en 

samenge oond  s i  daarom met een 

i s o- arret e moeten gaan oopen en s 

inters sneeu  s heppen  dan etreur i  

dat niet oor me e  ant i  en ie i  

en  aar i  i n geen struis oge s  oo  

geen oop ui in o ertuigingen  i  i en 

ernstig ou en en hard er en ”

Ondanks de bovenstaande tekst mocht het 

Clubhuis toch open blijven. Maar dit ging 

niet gemakkelijk, en naarmate de oorlogsja-

ren verstreken werden de omstandigheden 

steeds moeilijker.
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In zes hoorcolleges komen de professoren 

Herman Amersfoort, eter Romijn, Hein 

Klemann, Johannes Houwink ten Cate, 

Marjan Schwegman en Hans Blom aan het 

woord.

r t a s r d r grip

rof. Marjan Schwegman stelt dat onder 

‘het verzet’ veel meer moet worden ver-

staan dan Lou de Jong deed in zijn 14-deli-

ge geschiedschrijving (Het Koninkriojk der 

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog). 

Hij erkende alleen geheime en georgani-

seerde acties. Maar Schwegman ziet ook 

het betuigen van steun aan het Koningshuis 

en kleinschalige hulp aan onderduikers als 

verzetdaden. Honderdduizenden mensen 

deden hieraan mee. En volgens Herman 

Amersfoort lag het zwaartepunt van de 

Duitse aanval niet bij de Grebbeberg, maar 

in Noord-Brabant. Juist daar stortte het 

Nederlandse leger als een kaartenhuis in. 

Verder schetst Hein Klemann een verras-

send beeld over de Nederlandse economie 

in oorlogstijd. Hij concludeert dat de eco-

nomie in de eerste jaren van de bezetting 

bloeide dankzij opdrachten uit Duitsland. 

En dat er in Nederland geen sprake was van 

voedselgebrek, tot aan de Hongerwinter. 

Zie voor bestelinformatie de advertentie 

van Veen Magazines op pagina 10 of op 

internet www.veenmaga ines.nl

-  Oudervereniging Voor de Mussen (V M) bezig met het opzetten van een actie. Links Meester e Bruin. aarschijnlijk niet lang na bevrijding. -
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e eat es gingen aan en Haag oorbi
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r ang n d r i  i  ti d ns n p rsn r nti  in n aa  an a r sta rant r s ng in i g  aar g n n aag   

Juist vanwege die reputatie op het gebied van popmuziek had impresario Ben Essing gekozen voor twee optredens in Houtrust. Azing Moltmaker, Nederlands bekendste verzamelaar van Beatles-memorabilia, heeft zelfs het contract en een toegangs-kaartje voor Houtrust in zijn bezit. Dat het niet zover is gekomen is te wijten aan een angstig voorgevoel bij politie en gemeentebestuur dat het in Den Haag wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Dat dit niet geheel koudwatervrees was bewees het roemruchte optreden van The Rolling Stones op  augustus van datzelfde jaar in het Kurhaus waar de fans al na een paar nummers in de kroonluchters hingen.Overigens was die angst voor een concert dat desastreuze gevolgen zou kunnen heb-

ben ongeveer het omgekeerde van wat er in werkelijkheid gebeurde in de Verenigde Staten toen The Beatles op  februari 19 4 voor het eerst in de Ed Sullivan Show op-traden. De uitzending werd door 73 miljoen Amerikanen bekeken, een record, en naar verluidt is het misdaadcijfer in de VS nooit zo laag geweest als op het moment dat John, aul, George en Ringo twee nummers  ‘All My Loving’ en ‘Till There Was ou’  in de tv-show speelden. 

anda d  r t s
Dat Houtrust een dergelijk spektakel mis-liep, was niet alleen spijtig voor Den Haag, maar ook voor de fans die nu moesten afreizen naar een troosteloze veilinghal in het Noord-Hollandse Blokker waar de zaal niet eens volliep. Voor een superact als The Beatles was Blokker natuurlijk een uitermate merkwaardig podium, maar niet voor Essing wiens vader burgemeester van Blokker was en waar een vergunning dus makkelijker was te regelen. Bovendien kon een blind paard er geen schade aanrichten. (Helemaal onbekend in de muziekwereld was Blokker niet, want in 195  traden Louis Armstrong en Benny Goodman er op. De laatste vertrok meteen na a oop naar Brussel om daar de wereldtentoonstelling 

met een concert te openen.)
Toch was er een pikant Haags aspect aan het optreden van The Beatles in Noord-Holland. In het voorprogramma stond de Haagse zangeres Wanda de retes, die een populair repertoire had opgebouwd met bekende covers uit het pre-Beatles-tijdperk met hitjes als ‘In okohama’ ‘The Locomo-tion’en ‘Let’s Twist Again’. 

In 200  zocht ik haar op in het kader van een verhalenserie voor AD Haagsche Courant in haar huidige woonplaats Los Angeles waar ze vertelde over haar jeugd in Indië en Den Haag. Ook het optreden in Blokker kwam ter sprake. Hoe was het om The Beatles te zien en in dezelfde kleedka-mer te zitten, vroeg ik haar. “Ik heb ze niet gezien, want voordat The Beatles op het podium stonden, was ik alweer vertrokken. Een journalist dacht dat ik niet wilde blij-ven, omdat zij meer succes hadden dan ik. Onzin natuurlijk. Ik was bang, het publiek drong steeds verder naar voren. Bovendien moest ik nog huiswerk maken.” 
Toch had de band uit Liverpool invloed op haar carri re, zij het in negatieve zin. Halverwege de jaren ‘ 0 scoorde ze geen nieuwe successen meer. “Na de opkomst van The Beatles stapte de rockwereld over op de Engelse beat. Dat lag ons minder.”

 tar ig t rs
Een geheel andere, nog onverwachtere, link tussen The Beatles en Den Haag, voert naar Australië waar ik  ook voor AD HC  Harry van den Berg interviewde. Met Robbie van Leeuwen is hij waarschijnlijk de succesvolste Haagse rockmuzikant, al zullen weinig Hagenaars hem kennen. Zelfs zijn artiestennaam Harry Vanda, zal voor de meesten dit raadsel niet oplossen. Harry van den Berg woonde tot het begin van de jaren zestig in het Bezuidenhout waar hij gitarist was in het bandje The Star ghters. Zijn roem begon na de emigratie van zijn ouders naar Australië waar hij samen met andere immigrantenzonen The Easybeats oprichtte die in 19  een wereldhit hadden met ‘ riday on my mind’. Twee  waren ze opnieuw succesvol met ‘Hello how are you’. Harry is een man vol verrassingen. Niet alleen had hij nog een tweede carri re met de studiogroep lash and the an (grootste hit ‘Hey, Saint eter’), hij schreef samen met bandgenoot George oung hits voor anderen. ‘Love is in the air’ van John aul oung is daarvan de bekendste. Daar-naast produceerde hij ook de albums van de Australische hardrockgroep AC DC.De eerste jaren van The Easybeats in Aus-tralië waren tumultueus.

‘ riday on my mind’ was nog niet eens geschreven, maar down under heerste de Easyfever, die niet onderdeed voor Bea-tlemania. Dat er een verschil in status was ondervond de groep aan den lijve toen de leden in 19  besloten om naar Engeland te verhuizen. Het eerste optreden in Londen zou Harry nooit vergeten: “Ik keek door een kier in het gordijn de zaal in en zag The Beatles zitten en wat verderop zaten Mick Jagger en Charlie Watts. We durfden bijna niet meer op te treden. Later hebben we nog met The our Tops en The Stones getourd.” Tegenwoordig heeft Harry van den Berg in Sydney zijn befaamde lash-point Studio waar hij met zijn zoon muziek produceert. 

t k a  g d
Met de Houtrusthallen als poptempel is het helemaal goed gekomen, Onder anderen The Kinks en The Rolling Stones waren er te zien en op 13 juni 19 0 waren de hallen het podium voor de befaamde Haagse Beat-nach, een re nieconcert van de bekendste Haagse bands uit de jaren zestig met 5 als grootste trekker.

Casper ostmaa
postmaa iggo n

-  iet in de Houtrusthallen, maar in het estfriese groentenveilinggehucht Blokker. B  van en Haag vreesden voor een chaos. -
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Ik ben 91 jaar nu en een merkwaardig soort 

oud-Hagenaar. Ik heb in de jaren 1953  

19 0 in Den Haag gewoond en vervolgens 

 jaar op Cura ao. Maar in 19  zijn we 

teruggekomen en sindsdien wonen we hier, 

dus ik ben ook een nu-Hagenaar. Mijn 

jeugd bracht ik door in Gorkum (ook wel 

Gorinchem), toen een stadje met 14.000 

inwoners, met tegen het einde van de jaren 

‘30 de befaamde Louis van Rappard als 

burgemeester.

 i  ar n  ni t 

Het zaterdagse bad toen ging uiteraard niet 

vol met 50 liter, zo vuil waren we niet. Ik 

herinner mij niet in welke volgorde we 

baadden, en het zal ook niet met allemaal 

in hetzelfde water zijn gebeurd. We waren 

met vijf kinderen, telkens twee jaar ertus-

sen. Een ander verschil met tegenwoordig 

is dat we nauwelijks gebruik maakten van 

een douche. Het water werd verwarmd met 

een geyser op gas. De uitlaat, een vier-

duims pijp, liep vanuit de badkamer door 

een gangetje via de fabriek waar we naast 

woonden door een venster naar buiten; we 

zijn dus nooit gestikt of door koolmo-

noxyde aan ons einde gekomen. Dat curi-

euze gangetje was zo gemaakt omdat de 

fabriekseigenaar ook eigenaar van ons huis 

was. Het venster was wat groter geweest, 

het diende  voor althans enige verlichting 

in die halfweg de verdieping tussen twee 

slaapkamers gelegen badkamer; toen we 

daar in 192  gingen wonen moest elektrici-

teit er nog aangelegd worden

 gas a ri k

Het gas werd gemaakt in de plaatselijke 

gasfabriek, een oefenschool voor uit te 

zenden personeel van de Oostindische 

Gasmaatschappij die hier en daar fabrieken 

had in Nederlandsch Oost Indië. Vanwege 

die opleidingstaak waren alle onderdelen 

hier aanwezig: twee kleine kamerretorten 

en de gebruikelijke verdere apparatuur 

om het gas te reinigen: daar kwam dus 

ook teer, ‘lichte olie’ en ammoniakwater 

uit, die als zodanig verkocht werden voor 

verdere verwerking. En van tijd tot tijd een 

hoeveelheid gebruikt ijzeroxyde, groten-

deels omgezet in sul de en of zwavel. De 

grondstof, bitumineuze kolen, kwam per 

schip en werd met een kraan met grijpers 

op de wal gebracht. Ik heb ooit een lading 

kolen vanuit de hoogste stand omlaag zien 

vallen toen de kraanman op een verkeerd 

knopje drukte zodat de grijper open ging, 

wat een tamelijke stofboel gaf. Ook diende 

het personeel om in de stad het distributie-

stelsel in orde te houden; apparatuur kon 

via loodgieters of ijzerwinkels verkregen 

worden, maar het leidingstelsel was de 

verantwoordelijkheid van de fabriek.

 
s kraan at r 

Water kwam, hoe was het mogelijk, uit de 

waterkraan. Gorkum had  eigen grond-

water, met als bijzonderheid een hoog 

mangaangehalte. Er werd dus belucht, 

waarbij het zeer donkere mangaandioxyde 

wordt gevormd, dat er met zand lters 

werd uitge lterd, onder toezicht van de 

scheikundeleraar als gemeente-chemicus. 

Aan besparing dacht men, ten aanzien van 

water, eigenlijk niet; stoepjes moesten toch 

minstens wekelijks worden geschrobd. 

Waterclosets waren er in 192  nog nauwe-

lijks; ons toilet  bestond toen uit een plank 

met deksel, met afvoer in een putje dat 

a iep naar een sloot (de Schuttersgracht) 

die via enkele ondergrondse delen uitliep 

op een stroom (de Schelluinse Vliet) naar 

de Giessen bij Giessendam; dan was het 

water op die route langs natuurlijke weg 

gereinigd en kon het gewoon in de Giessen 

stromen. Die verbinding heeft tot 1934 

bestaan; pas toen is er rioolwaterzuivering 

gekomen. Kort na 192  zijn in ons huis 

twee complete WC’s geïnstalleerd, dus met 

waterspoeling.
Elektriciteit kwam uit Dordrecht, waar in 

diezelfde tijd een centrale in gebruik werd 

genomen, die weleens geen stroom leverde; 

het verhaal ging dat er een muis in de ge-

nerator was gaan zitten, maar terugdenkend 

was de stroomleverantie erg goed. Mijn 

vader liep nogal vaak hier en daar licht 

uit te draaien; blijkbaar was stroom niet 

goedkoop, want anderzijds was hij er erg 

op gebrand dat we goed licht hadden, “om 

onze ogen niet te bederven”. Zijn vader 

had als architect een oog verloren “op het 

werk”, door tegen een uitstekend stuk hout 

op te lopen.
Gas als bron voor verlichting heb ik nog 

wel gekend, o.a. in de laagste klas op 

school in 192 ,  waarbij het te weinig licht 

gaf, zodat het een uurtje voorlezen werd, 

zeer tot ons genoegen, maar thuis niet. 

Ooit probeerde mijn vader een ballonnetje 

ermee op te blazen, maar dat is niet gelukt; 

daarvoor was de gasdruk te laag.

Zo te zien heb ik weinig over zuinigheid 

geschreven; we dachten er vooralsnog nau-

welijks aan, en milieu was nog decennia 

geen onderwerp. Het kreeg ook pas minis-

terieële overheidsaandacht vanaf 19 2. 

assi k  t stand n

Gorkum was daarop geen uitzondering, 

we leefden er, niet alleen door die Schel-

luinse Vliet,  tamelijk lang in enigszins 

klassieke toestanden.  Nog zie ik (in 1935) 

een nieuwe lerares verbaasd opkijken toen 

naast de school de stadsomroeper zijn 

boodschap kwam roepen. Dat was op het 

Stedelijk Gymnasium, dat omstreeks 1930 

maar dertig leerlingen had - op 15 leraren 

- en dat toch niet werd opgeheven door het 

gemeentebestuur. Nu zijn er maar liefst 

00 leerlingen. Het was daar vroeger in 

Gorkum zoals ierre van aassen schreef 

in zijn boek ‘De dagen onzer jaren’: we 

leefden gezellig op ons bovenhuis.

W.C. Mulder
mu der mo e n

it is een i drage n a  het mi ieupro e t 
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ie oo  www.een l oendru el .nl

-   ruppels waar we er ook deze zomer teveel van hebben. oto van Jac ues Meijer uit 19 , op de Loosduinseweg ter hoogte van Capitool  l 

rijdend pakte ik mijn Leica onder mijn stoel vandaan. ie lag daar altijd paraat. k hoefde zelfs niet uit te stappen. roen licht en weer doorrijden.
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De zoektocht van Hugo Wapperom leidde tot het opmerkelijke boek ‘De Spinvlieg’. Hugo had altijd geweten dat zijn vader, iet Wapperom, tijdens de oorlog ‘iets’ had gedaan, maar terwijl hij opgroeide werd hij daar maar weinig wijzer over. Veel later, toen zijn vader niet meer leefde, wees zijn broer hem op een bijzondere nalatenschap. Bij die broer stond een grote kist vol brieven en andere documenten. Het was het begin van die lange zoektocht.
De brieven en dagboeken waren bijna alle-maal geschreven in naoorlogse gevangen-kampen, waaronder twee in Den Haag: de 

Cellenbarakken en Kamp Duindorp. Daar werden na de bevrijding vooral NBS’ers en andere collaborateurs opgesloten, in afwachting van hun berechting. iet Wap-perom was letterlijk en  guurlijk een witte raaf tussen deze ‘zwarten’, maar het heeft hem, zijn vrouw en zijn advocaat bloed, zweet en tranen gekost om dat aan justitie duidelijk te maken.
Dat verhaal, en alles wat eraan voorafging, is het onderwerp van ‘De spinvlieg’. Hugo Wapperom maakte er een roman van, omdat dat hem de kans bood het verhaal te vertellen vanuit het perspectief van n persoon. ‘Die ene persoon zorgt voor samenhang,’ legt hij uit.

 
rraad

iet Wapperom werd tijdens de oorlog lid van een Haagse communistische verzets-groep rond het blad ‘De Vonk’. Aanvan-kelijk ontwikkelde die zich tot een van de belangrijkste verzetsgroepen van ons land, die niet terugdeinsde voor de hardste middelen: li uidaties van hoge Duitse func-tionarissen. Enkele ervan beschrijft Hugo Wapperom in detail, zoals de moordaanslag op SS-generaal Hendrik Seyffardt aan de Van Necklaan in Duinzigt. Idem de dubbele moordaanslag op de NSB-secretaris-gene-raal van volksvoorlichting Reichskommis-

sar Hermannus Reydon en diens vrouw in Voorschoten.

k nd  na n
Met de groep waren enkele zeer bekende namen van verzets  guren verbonden: Ger-rit Kastein, Gerben Wagenaar  en ook An-ton van der Waals. Wie iets weet van oorlog en verzet, beseft bij het zien van die laatste naam meteen dat er rottigheid dreigde. Van der Waals was de meest beruchte ‘dubbel-spion’ en verrader binnen het Nederlandse verzet. Ook bij De Vonk speelde hij die dubbelrol, gebruikmakend van een van zijn vele schuilnamen, ‘Luc’. Hij lekte geheime afspraken van de verzetsgroep naar de Duitsers en mogelijk heeft dat geleid tot de arrestatie van iet Wapperom, in februari 1943. De Duitsers gebruikten hem vervol-gens als lokaas, waarna meer leden werden opgepakt. Het had dramatische gevolgen. Toen ook Gerrit Kastein werd aangehouden en naar het Binnenhof werd overgebracht, verkoos hij daar zelf de dood. Hij sprong uit een raam. Meer leden van De Vonk werden door de Duitsers omgebracht, maar iet Wapperom overleefde de oorlog. Zijn reputatie daarentegen niet.

ees verder o  agina 

-   itty apperom (leunend op haar linkerhand) was voorzitter communistische jeugdbeweging. ij was getrouwd met Piet en werd in de oorlog ook 

gevangen gezet. oon Hugo baseerde zijn boek mede op brieven van zijn moeder aan zijn vader. - 
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sta rati  an d  agistraat’ i  t  g n d r t p i k 
p dinsdag  s pt r a s  start t aags ist ris  s  in aan ig id an rg st r an arts n d  r sta rati  an t andnd  s i d ri   agistraat nt angt i i r n an d  s tt ri  p d  int astiaansd n

De restauratie van dit magistraatsportret uit 1 1  is live te volgen voor museum-bezoekers en duurt tot en met december a.s. Het schilderij van Van Ravesteyn maakt deel uit van een unieke serie van zes grote groepsportretten van Haagse stadsbestuurders uit de 17de en 1 de eeuw. Het museum is blij dat het, dankzij een belangrijke bijdrage van de Gemeente Den Haag, de noodzakelijke restauratie van 

dit schilderij kan uitvoeren. Tegelijkertijd wil het museum hiermee laten zien hoe noodzakelijk de restauratie van de overige werken uit de serie is, waarvoor zij nog  nanciële ondersteuning zoekt.

p rkdag n
De restauratie in het Haags Historisch Museum is vanaf september t m december 2011 tijdens werkdagen te volgen. Bezoe-kers kunnen de restauratie van dichtbij zien en met de restauratoren in contact treden. Om het project te  nancieren trekt het Haags Historisch Museum gezamenlijk op met het Sebastiaan Genootschap, een groep Haagse bedrijven die het museum helpt bij het verwerven, behouden en presenteren van het Haagse erfgoed.

deoud-hagenaar.nl

Online winkelen bij de krantmeer dan 800 artikelen voor 50 plussers

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheidvoor lezers en non-profit instellingenom gratis op de site te adverteren 

-  e omslag van het boek e Spinvlieg, verschenen bij uitgeverij spekt. -

Dinsdag 18 oktober 2011 - Jaargang 3, nr. 21

Oplage: 60.000 ex.

oor  o  on e o  geen sterie eer    aags  rna ist st d  raads s p n t t ns tt  aan i  d  dad r 

p  n r  

rd d  pr stit  

i a i ans g

rgd p d in t 

d rka rt  an 

aar p s pand aan 

d  i  a n in d  

aags  inn nstad  

 aak rd n it 

pg st  aar 

g ns rna ist asp r 

st aa  t t 

d  r nsis  t

ni k an andaag n 

p s i  i n  d  

dad r aan t  i n: 

d  n  8 arig  rard 

 di  an i n  g

ni t in n d r n

ning ak i  n aag

Casper ostmaa (oud-redacteur van de 

Haagsche Courant en medewerker van 

het weekblad Den Haag Centraal) hield 

zich sinds 2003 regelmatig bezig met de 

onopgeloste moord op Blonde Dolly. Hij 

bestudeerde nauwgezet de oude politiedos-

siers over de zaak en ging praten met tal 

van betrokkenen van destijds, voor zover 

nog in leven. Rechercheurs, oude buren en 

klanten van Blonde Dolly.  

Het afgelopen jaar intensiveerde ostmaa 

zijn naspeuringen, werkend aan de tot-

standkoming van het boek ‘Napels zien... 

zes verhalen met een einde’, waarvan 

het eerste verhaal, ‘Afscheid van Blonde 

Dolly’, het voorlopig laatste woord over de 

moordzaak moest worden. Het boek, dat is 

geschreven in opdracht van de collectieve 

uitvaartvereniging De Volharding, ter gele-

genheid van het 75 jarig bestaan, ligt nu in 

de boekhandel. 

t a  k

Dat de moord op Blonde Dolly altijd zo tot 

de verbeelding heeft gesproken komt mede 

door haar dubbelleven. Een ‘tientjeshoer’ 

met veel klanten, welgeteld de condooms 

door de politie 34 op haar laatste avond; 

maar ook een ambitieuze vrouw die zich 

makkelijk in de hogere kringen bewoog, en 

die bij het Leger des Heils en in bejaarden-

huizen zong voor de mensen en gedichten 

declameerde. Guido Gezelle en de Genestet 

waren haar favorieten. 

Veelbesproken in de verslaggeving over de 

moord destijds was het ‘blauwe boekje’ van 

Blonde Dolly, waar de politie geheimzinnig 

over deed en waarvan men dacht dat namen 

en bijzonderheden zouden staan over hoog 

geplaatste Nederlanders die tot haar betere 

cliëntele zouden hebben behoord. Namen 

die circuleerden waren bijvoorbeeld die 

van KV -minister Joseph Luns en politiek 

leider prof. ieter Oud van de VVD.

ostmaa, die in 2003 toestemming kreeg 

om ook het blauwe boekje te bestuderen, 

vertelt dat er weinig opzienbarende namen 

in staan, een paar welgestelde Hagenaars 

daargelaten, als de accountant Docters van 

Leeuwen. Wat professor Oud betreft is er 

echter nog een andere bron, schrijft ost-

maa, die aannemelijk maakt dat hij Blonde 

Dolly inderdaad bezocht. 

In de publieke opinie vestigde zich in elk 

geval de verdenking dat deze moord maar 

niet werd opgelost, omdat er lieden van 

rang en stand werden beschermd. Zelfs 

de CDA-politicus Hans Gualth rie van 

Weezel, zoon van de toenmalige Haagse 

hoofdcommissaris van politie (alias ‘Jan 

Hak’), droeg na de dood van zijn vader in 

19 2 nog bij aan deze mysti catie, door te 

beweren dat hij een envelop had nagelaten: 

‘De Zaak-Niemans - Vernietigen’. En dat 

had hij gedaan, zonder de inhoud te lezen. 

i  d  dad r aan d  d r

De echte dader, zo maakt ostmaa met 

kracht van argumenten duidelijk was ge-

woon de hoofdverdachte, de jaloerse, niet 

helemaal goed sporende vriend van Blonde 

Dolly, de toen 30-jarige schrijfmachinere-

parateur Gerard V. uit de alckstraat. De 

politie was daar uiteindelijk ook volstrekt 

van overtuigd, aldus oud-commissaris Hans 

van Driel, met wie ostmaa de zaak tot 

in details besprak. Alleen kreeg men het 

bewijs tegen hem nooit rond. En hij bleef 

ontkennen. In 1977 verjaarde de zaak en 

sindsdien riskeert V. geen straf meer.

De geweldige apotheose van ostmaa’s 

reconstructie van de gebeurtenissen is de 

manier waarop hij Gerard V. uiteindelijk 

vorig jaar wist te localiseren en opzocht. 

“Nadat ik heb aangebeld doet hij onmidde-

lijk open. Voor me staat een boom van een 

man.” Maar hij is het nog steeds niet van 

plan, om schoon schip te maken en over de 

zaak te praten.  
et he e erhaa  o n  pagina s met 

i ustraties is te e en in ape s ien  

te este en op deoud-hagenaar n  o  te 

oop  in de oe in e s an an to um  

e e  en aagman  ri s   

-   Sebilla iemans, zoals Blonde olly in 192  in msterdam werd geboren, stond volgens auteur Casper Postmaa bekend als een kille persoonlijk-

heid. at niet wegnam dat ze met ‘professionele hartelijkheid’  bejaardentehuizen bezocht om te zingen en po zie voor te dragen. -
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-  en van de foto’s die Blonde olly had laten 

maken om een carri re als manne uin op 

gang te brengen. Het kwam er niet van. -

-   oto van het lichaam van Blonde olly zoals dat op 2 november 19 9 door de politie werd 

aangetroffen in het zolderkamertje van het witgepleisterde pandje aan de ieuwe Haven 9 . - 
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KEES TALEN
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Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. Ook 
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www.keestalen.nl
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ei s e ts e  b r it i re e ons ge in  

44: ra ia’s an  n r s rd n i d  p an d  dinsdag’  

p d  dinsdag’  
  s pt r 44  

tt n  its
g ind  d r and rs in pani k g it t 

st n an ns and  
t g r t ging dat d  g a i rd n  di  
t id n a  nd r 
ntr  kr g n  n  
k sn  i r d n i n  E n t ri t as d  r aak an d  k rt  p p 

n sn  ri ding an  d r and  n  n aag ag r t r  n g  nd  in t rs i t  a s d  raia p  n r
Toen na ‘dolle dinsdag’ de geallieerde aan-val op Arnhem, op 17 september, niet tot die snelle overwinning leidde waarop men hoopte, was alle illusie dat onze bevrijding nog voor het begin van de komende winter een feit zou zijn, radicaal vervlogen. Het voedseltekort, mede het gevolg van de spoorwegstaking en de blokkades, werd al vlug merkbaar. 

De bezetter, die de uiteindelijke neder-laag voelde aankomen, werd steeds meer onberekenbaar, brutaler en minder tolerant. Het was begin van de maand november dat er hier in Den Haag geruchten de ronde deden dat er, geheel onverwachts en praktisch onaangekondigd, op 10 november een razzia in Rotterdam had plaatsgevon-den. Huizen zouden op brute wijze zijn doorzocht. Volgens de berichten zouden duizenden mannen tussen de 1  en 40 jaar naar Duitsland zijn afgevoerd om daar in de oorlogsindustrie te gaan werken. Ook voor andere grote steden in het westen zouden er al plannen klaar liggen om der-gelijke razzia’s te organiseren. Den Haag zou de dans niet kunnen ontspringen. Rotterdam was geheel onvoorbereid door die razzia’s overvallen maar wij, in den Haag, waren gewaarschuwd en konden ons beter prepareren op wat ons te wachten zou kunnen staan. 

i p kk n
Verschillende schuilplekken werden in allerijl bedacht en of in orde gemaakt waarin de bedreigde mannen zich konden verstoppen in de hoop dat ze zo vernuftig waren, dat de Duitsers ze bij huiszoeking niet zouden ontdekken. 

Toch leefde bij menigeen nog de hoop dat ons de ellende bespaard zou blijven, een hoop die op de ochtend van de 23 novem-ber een illusie bleek te zijn. Met het veel spektakel werden straten door veel Duitse militairen afgesloten. De waarschuwingen en bedreigingen, die met geluidswagens werden omgeroepen logen er evenmin om. En het onderstaande bevel dat in de brie-venbussen werd gedaan beloofde eveneens niet veel goeds.

 in d  ri n s
“Op bevel der Duitse weermacht moeten alle mannen in de leeftijd van 17 tot en met 40 jaar zich voor de arbeidsinzet aan-melden. Hiervoor moeten alle mannen van deze leeftijd onmiddellijk na ontvangst van dit bevel met de voorgeschreven uitrusting op straat gaan staan. Alle andere bewoners, ook vrouwen en kinderen, moeten in de huizen blijven totdat de actie ten einde is. De mannen van de genoemde jaargangen, die bij een huiszoeking nog in huis worden 

aangetroffen, worden gestraft waarbij hun particulier eigendom wordt aangesproken. Bewijzen van vrijstelling van burger- of militaire instanties moeten ter controle worden meegebracht. Voor deugdelijke kleding slaap- en eetgerei moet worden gezorgd. De dagelijkse voeding bestaat uit goede kost, rookartikelen en vijf gulden. Voor de achterblijvende familie zal worden gezorgd. Het is aan alle bewoners der gemeente verboden hun woonplaats te verlaten. O  H N DIE OGEN TE ONT-VLUCHTEN O  WEERSTAND BIEDEN, ZAL WORDEN GESCHOTEN.” 

ad r i k’ in d
Ook de Honthorststraat, waar wij woonden, was plotseling zowel aan de kant van de v.d. Vennestraat als aan de kant van de de Heemstraat hermetisch door gewapende soldaten afgesloten. Het bovenstaande bevel lag ook bij ons in de brievenbus.Mijn vader, met valse papieren, als afge-keurd in Duitsland en nog voorzien van een bevestiging daarvan door de huisarts, lag ‘ziek’in bed. 

Zijn broer, ondergedoken bij ons in huis, ging ervan uit dat hij, bij een huiszoeking onvindbaar zou zijn, door zich te verstop-pen in een strobaal die in een uitbouw lag naast een hok met konijnen. Zelf was ik 

gelukkig pas 1  jaar en behoorde dus nog net niet tot de doelgroep waarop men het gemunt had.

E n r  i  it r
Onze bovenbuurvrouw, die door dezelfde deur en over dezelfde trap als wij naar haar huis moest, bood aan, indien nodig open te maken. Haar man werkte toch al in Duitsland. Maar wat ze nog belangrijker vond, ze kon, doordat ze Oostenrijkse was en daardoor of cieel “Rijksduitse”, de militairen in vloeiend Duits en min of meer als gelijke te woord staan.

Het wachten duurde lang terwijl de angst en de spanning bij ons te snijden was. Niemand durfde naar buiten te kijken om maar vooral niet de aandacht op ons te vestigen. Nooit ben ik banger geweest als toen plotsklaps hevig op de voordeur werd gebonkt. “Aufmachen schnell”.
Onze buurvrouw trok de deur open.Twee soldaten stormden naar binnen maar bleven verrast half op de trap staan toen ze in accentloos Duits met een ferm “Heil Hitler”werden begroet. Voor onze tus-sendeur op de eerste etage werden ze haast uisterend door tante Mitzi, zoals onze buurvrouw door ons werd genoemd, toege-sproken en besloten toen eerst haar etage te inspecteren. Boven ons hoofd hoorden we 

ze door de kamers lopen terwijl het gesprek rustig door haar op gang werd gehouden. afgedankt.
Toen dit gezelschap na enige tijd weer beneden bij ons voor de tussendeur stond en tante Mitzi zachtjes op de deur klopte met het verzoek de deur open te maken omdat de soldaten even in ons huis wilden kijken, stonden onze zenuwen op springen. “ iet, deze soldaten willen even je papieren inzien” De overhandigde papieren werden nogal vluchtig bekeken terwijl tante Mitzi rustig in het Duits tegen de soldaten door bleef praten om de ernst van de “ziekte” van mijn vader toe te lichten. Ook met mijn persoonsbewijs werd genoegen genomen. “In Ordnung”.  Aan de rest van het huis werd, wonder boven wonder, geen enkele aandacht meer geschonken. Na een weer knallend “Heil Hitler” vertrokken ze.Zonder de hulp van Mitzi deze razzia voor ons fataal zou zijn afgelopen. Na 5 mei, hebben wij, als kleine tegenprestatie zo’n 14 dagen lang voor haar de boodschappen gedaan, omdat zij op straat, met haar Duits accent voor ‘mof n’ zou kunnen worden aangezien met alle onaangename gevolgen van die tijd.

J.W. Arts
arts asema n

-   iet alleen SB’ers namen massaal de benen op ‘dolle dinsdag’ in en Haag. Ook veel uitsers pakten uit angst voor de geallieerde opmars hun 

‘fahrrad’ om veiliger oorden op te zoeken. Hier zetten ze de pedalen aan op de Schenkkade in en Haag. ( oto  d van ijk) -
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art  s i  

In het boek staan biogra  etjes van ruim 

300 artiesten en gezelschappen. Wat na-

men: De Amboina Serenaders, Joop Am-

man, Eddy Christiani, Eddy Doorenbos, 

Leo uld, Dorus Haring, Johnny Jordaan, 

meisjeskoor De Haagse Ooievaartjes, 

Truus Koopmans, rans optie, Annie de 

Reuver, Henk en Teddy Scholten en De 

Windhappers. 
Internet heeft Marinus maar mond-

jesmaat gebruikt bij het vergaren van 

informatie. “Daar moet je enorm mee uit-

kijken want iedereen kan daar maar wat 

op zetten. Op internet worden mensen 

doodverklaard die nog gewoon blijken te 

leven, en andersom. Jaartallen kloppen 

ook vaak niet.”
Marinus heeft het wereldwijde web 

vooral gebruikt om te achterhalen waar 

hij oudere artiesten of hun nabestaanden 

zou kunnen vinden. Hij heeft heel wat 

huisbezoeken afgelegd. Wat nog een hele 

toer was, zonder rijbewijs, met het open-

baar vervoer, vanuit Den Helder. Maar 

in de loop der jaren is het hem gelukt om 

ruim 150 interviews af te nemen.

 n  ar n t p

Voor het vergaren van informatie over 

Nederlandse artiesten uit de jaren vijftig 

heeft Marinus een soort drie sporen-

beleid gevoerd: naast eigen interviews 

en correspondentie waren er allerlei 

gedrukte media, en archieven. Zo heeft 

hij veel gehad aan het Instituut voor 

Beeld en Geluid in Hilversum, en aan 

oude kranten en tijdschriften. Denk aan: 

Tuney Tunes, Muziek Expres, Muziek 

arade, Avro-bode, Vara-gids en het blad 

van de KRO.
Marinus: “De Avro en de KRO hebben 

het meest betekent voor de lichte muziek 

in de jaren vijftig. De Vara ook nog wel, 

maar die heeft ook heel wat geboycot. 

Onder andere het Johnny Jordaan-reper-

toire. Dat werd niet gedraaid. Dat was 

niet cultureel genoeg.”
En: “De KRO publiceerde eind jaren 

veertig al een hitparade. De KRO is ook 

de eerste landelijke omroep die een hit-

parade uitzond. Op de zondagavond. De 

eerste nummer 1 hit daarin was van de 

Kilima’s: Er hangt een paardenhoofdstel 

aan de muur. Een pastoor van de omroep 

werd er zo horendol van dat dat nummer 

iedere zondag weer werd gedraaid, dat ie 

zei: Ik hoop dat dat ding een keer van de 

muur  ikkert.”
Wat Nederlandse dagbladen betreft 

kon Vermooten terugvallen op vaste 

rubrieken. Nogal wat kranten hadden 

wekelijkse rubrieken waarin artiesten en 

nieuwe platen werden besproken. Door 

al dat soort informatie naast elkaar te 

leggen kon Marinus feiten, namen en 

jaartallen checken. Bescheiden: “Ik wil 

niet zeggen dat mijn boek nu honderd 

procent vlekkeloos is, maar ik heb mijn 

best gedaan om te achterhalen of het cor-

rect is wat er staat.” 
De artiesten in het boek van Vermooten 

staan voor een tijdperk dat voorbij is. De 

jaren vijftig. De radiojaren. Het vari t . 

Het schnabbelcircuit. Kort daarna, in de 

jaren zestig, ging het roer om, met de 

opkomst van de televisie en de beatmu-

ziek die hoorde bij de jongerencultuur. 

Veel van die Nederlandse zangers en 

zangeressen die jarenlang feestavonden 

en radio-uitzendingen hadden verleven-

digd, werden vrij plotseling weggezet als 

‘ouderwets’, als belegen.
Maar inmiddels denken nogal wat 

‘ouderen’ met een zekere weemoed terug 

aan die jaren van gezellige, verstaanbare 

liedjes.

d r ng aak 

Voor Marinus Vermooten, opgegroeid 

in de jaren vijftig, is het de muziek van 

vroeger thuis. “Mijn ouders hadden altijd 

de radio aan staan. Mijn moeder kwam 

uit de Jordaan, in Amsterdam. Ze was zelf 

ook een beetje zangeres, vroeger, en ze 

zong vaak mee met de radio. Daar is mijn 

belangstelling voor muziek begonnen. 

Ik kende ook al die programma’s van de 

radio als Negen heit de klok, Mimoza, 

Mastklimmen, De amilie Doorsnee, 

Arbeidsvitaminen.”
En de kleine Marinus begon met 

verzamelen.”Van mijn weinige spaargeld 

vroeger kocht ik plaatjes. Ik vond dat 

prachtig, muziek.” Een fascinatie die 

nooit is opgehouden.
Toch heeft het nog vrij lang geduurd 

voordat Marinus zelf is gaan schrijven 

over de muziek uit zijn jeugd. Hij noemt 

zichzelf een laatbloeier. Heeft lang als 

bouwvakker gewerkt, is na jaren in de 

avonduren de havo gaan doen, en tegelijk 

begonnen aan zijn eerste boek, over Ne-

derlandse spoorwegstations. Van slapen 

kwam soms weinig. 
“De bouw dat was indertijd een zwaar 

beroep. Trappetje op, trappetje af, stenen 

sjouwen. Als het ging regenen tijdens 

het werk was ik blij. Dan gingen al die 

lui in de schaftkeet zitten klaverjassen. 

Maar ik zocht ergens een droge nis op en 

ging brieven schrijven naar archieven en 

spoorwegmensen. Elke week gingen er 

vijftig brieven de deur uit. Daar kwam 

een hoop op terug, een hoop gegevens, 

en aan de hand daarvan schreef ik dan 

vaak in het weekend artikelen. In de 

zomermaanden ging ik al die stationnetjes 

fotograferen. En ik ging naar archieven 

toe.”
Zo Heeft Marinus inmiddels een heel 

rijtje boeken bij elkaar geschreven. Over 

stations, over Den Helder, en nu over 

Nederlandse artiesten uit de jaren vijftig.

Waarom allemaal  Marinus: “Ik doe 

het niet voor het geld. Sommige boeken 

kosten me alleen maar geld. Het is een 

hobby, en een verslaving. Ik doe het 

omdat ik het leuk vind, ik vind het leuk 

om archieven te bezoeken en mensen te 

ontmoeten, maar ik doe het ook omdat ik 

er niet buiten kan. Al zou ik alleen op de 

wereld zijn, dan had ik het ook allemaal 

gedaan.“

Roland Vonk
ro and on te ort n

e e de arte s hi  te t  pagina s en 

ost in de oe hande    erme dt i  

este ing  

-   Het meisjeskoor de Haagse Ooievaartjes dat bestond tussen 19 3 en 19 1 en iedere week oefende in de altonschool Helen Parkhurst  

in de Baambruggestraat in en Haag. e ‘kleppers’ die de meisjes vasthouden was een vast muzikaal attribuut.-
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Hei ige e en an et Haagse s aakbor      

ning n  d  aags  i r nt in  t  d  itt  r g  d  an p kstraat  d   n 

n t atri  an t aags  stad is as rig  k ind i k 
r ns n i  gr t s aaksi taan sp ktak  t  n  dat rinn ring n 
n ra t aan d  g ndaris  s an

s an d  ar n  n  a s i   aan d  r t  arktstraat  aar d  sp ia  r ati  an d  stad t t nink i k  sp  t t n g  d r  n ind r  ap n it n  
 tr ts p t  i n    

Ten eerste is er de oudste vereniging van Nederland: het Koninklijk Haags Schaakge-nootschap is endo is imus. Meestal kort en krachtig als DD aangeduid, opgericht in december 1 52 en dit najaar dus al 1 0 jaar oud. Nog immer de beste club in Den Haag e.o. trouwens, spelend op dinsdag- en donderdagavond en zaterdagmiddag in het (eigen) Nationaal Schaakgebouw, een groot herenhuis, met de onbetaalbare inwonende conciërge Ted Nooijen en z’n ega Lucik die de keuken bestiert op de Van Speykstraat 1. 

ak r at an d  E
Met dat herenhuis in het Zeeheldenkwartier 

is iets bijzonders aan de hand. Het was lange tijd het woon- en werkadres van de advocaat  en sterke amateurschaker mr. Alexander Rueb (1 2 - 1959), die in 1924 met anderen in arijs de d ration nternationa e des he s oprichtte, waar hij zelf 25 jaar lang de eerste president van bleef. Het kantoor van de wereldschaak-bond IDE bracht mr. Rueb onder in het herenhuis aan de Van Speykstraat, waar hij ook zorgde voor de nodige administratieve ondersteuning. Later stelde hij het hele pand voor z’n geliefde sport beschikbaar.

r tst  s aak i i t kEen ander voor de schaakhistorie groot feit, is dat zich hier in de Koninklijke Biblio-theek, een van de twee allergrootste col-lecties schaakboeken ter wereld bevindt, de i iothe a an der inde- iemei erana  met meer dan 30.000 titels. Bijna net zo omvangrijk als de collectie van de C e e-and u i  i rar  in Amerika.De basis van de collectie werd in 194  aan de KB geschonken door s haa pro eem-omponist Meindert Niemeijer (1902 - 19 7), in de verzekeringswereld vooral ook bekend als oud-topman van ationa e e-der anden  Hij verzamelde al schaakboeken sinds zijn 22ste, en wist onder veel meer de hand te leggen op sommige zeer zeldzame antieke en kostbare handschriften.De collectie wordt nog steeds geactuali-seerd, ook met nieuwe boeken. De Haagse boekhandel Van Stockum, die vroeger ook het werk van Max Euwe uitgaf, speelt daar  een rol in. Het is nog zo’n Haags schaak-fenomeen, met aan de Herengracht 0 een complete verdieping ( ) met alleen maar schaakboeken en aanverwante artikelen.

’s in  n 48
Hele mooie dagen op de historsche schaak-kalender van Den Haag waren 10, 11, 27 oktober, 24 november en  december 

1935 toen dr. Max Euwe in het vermaarde Haagse Hotel de Witte Brug een aantal van zijn partijen afwerkte in de WK-tweekamp tegen de Rus Alexander Aljechin. Euwe - later nog net als mr. Rueb IDE-president - won met 15  - 14  en werd zo de eerste (en tot nu toe enige) Nederlandse wereld-kampioen. In 194  deed Max Euwe echter slechtere ervaringen op in Den Haag, toen hij op het podium van de grote zaal in de Haagse Dierentuin opnieuw om de hoogste titel streed, met de grootmeesters Michael Botwinnik, aul Keres, Vasili Smyslov en Samuel Rechevsky. Tijdens het toernooi, 

waarvan het tweede deel in Moskou werd gespeeld, bleef Euwe steken op een catas-trofale score van 4 uit 20 en werd laatste. Hij trok er de les uit geen professional te worden en zich weer hoofdzakelijk aan de wiskunde te wijden.
Voor Den Haag kon Euwe echter toch al niet meer stuk, sinds hij in 1923 tijdens het internationale toernooi van Scheveningen tegen de Hongaar G za Maróczy een vari-ant in de Siciliaanse opening introduceerde die vandaag de dag nog steeds wereldwijd bekend staat als ‘de Scheveninger’.eer op pagina 

-   e ‘patriarch’ van het naoorlogse Russische schaak, meervoudig wereldkampioen Michael Botwinnik (1911 - 199 ), nam het in oktober 19 2

tijdens een drukbezochte simultaan in de kantine van emeentewerken op tegen de spelers van de Haagse ambtenarenschaakclub SH P . -
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-  ragment van een nog veel grotere staatsiefoto die genomen werd tijdens het schaaktoernooi 
van Scheveningen 190 .  an het tafeltje o.m. Oskam en Loman, de legendarische merikaan 

rank Marshall en zijn vrouw. chter hen o.a. Rudolf Spielmann. rote namen van weleer  -

-  Beeld van de de -  nale 19  in de grote zaal van de Haagse ierentuin op de hoek van de 
Benoordenhoutseweg. Het tweede deel van de  nale werd later in Moskou gespeeld.  -

aat u  belasting aangi te  geen belasting  voor u i nompleet ver orgd tegen eer vriendeli e tarieven vana  0 --Oo  uisbe oe  tegen toeslag is mogeli  voor meer in ormatie   surf naar www.deryas.nl of www.invullenbelastingaangifte.nl a spraa  ma en  el  0 0- 2
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Jan Baesjou (1927) is de nestor van 

Baracuda. Bepakt en bezakt met zijn dui-

kuitrusting het open water in gaan doet 

hij niet meer. Maar z’n dochter Marianne, 

door hem met het onderwatervirus aange-

stoken, wel. En de kleinkinderen ook een 

tijdje. Toch etst Jan nog elke week, op 

de zon- en donderdagavonden, van z’n 

huis aan de Veenendaalkade ‘s avonds 

naar het sportfondsenbad in Delft, waar 

hij meedoet aan de pittige conditie- en 

instructietrainingen van Baracuda. Terug 

op de ets naar huis en z’n vrouw Tiny, 

houdt hij meestal een tussenstop in het 

Overvoordebos, op de grens van Rijswijk 

en Den Haag. Daar is ‘de Bunker’, een 

oude Duitse munitieopslagplaats uit WO 

II die Baracuda al sinds jaar dag pacht als 

clubhuis. Het is de plek waar de theorie-

lessen worden gegeven, waar de bar is en 

waar de clubfeesten plaatsvinden.

Het Haagse Baracuda, opgericht in 1953, 

is de een na oudste duikvereniging van 

Nederland. En nog steeds een van de 

grootste (met zo’n 1 0 leden) en meest 

vermaarde. Er is een enorme kennis en 

ervaring opgebouwd. Menige senior aan 

boord, als Arie Visser (1941), herinnert 

zich nog goed hoe je je duikpak destijds 

zelf in elkaar moest plakken en naaien, 

terwijl je ook nog nergens terecht om een 

betaalbare onderwaterlamp te kopen. Zelf 

maken dan maar. Hij en andere senioren 

bij Baracuda waren pioniers van het 

sportduiken in Nederland, in navolging 

van grote voorbeelden als Jean-Jac ues 

Cousteau en Hans Hass. Wie iemand als 

Arie Visser aan de bar in ‘de Bunker’ 

vraagt naar z’n ervaringen kan maar beter 

de volgende dag vrij nemen. 

raks r n

Arie Visser hoort tot een categorie 

seniore duikers die ook wel eens met een 

kwinkslag de ‘wraksmurfen’ worden ge-

noemd. Hij heeft in z’n leven onderwater 

menig patrijspoortje van een scheeps-

wrak gedemonteerd en thuis opgepoetst. 

Wrakduiken, met  als grote initiator 

het seniore lid Cor Wauben (193 ), 

ondernemer met een prachtig en groot 

metaalconstructiebedrijf op Kerketuinen. 

Wie de verhalen van hem, ook over grote 

mislukkingen als het opduiken van een 

Duitse kist uit WO II met witte fosfor 

hoort, die loopt al gauw de tranen van het 

lachen uit de ogen. Erge dingen, die fout 

hadden kunnen a open - maar dat toch 

niet deden, verworden in de loop der tijd 

nu eenmaal tot smakelijke anecdotes.

nd r at r k

Op Baracuda is Cor Wauben trouwens 

een van de oudste leden die nog steeds 

met groot enthousiasme deelneemt aan 

het onderwaterhockey. Een onbekende, 

maar krankzinnige en leuke wedstrijd-

sport, die heel veel conditie vereist. Of 

opbouwt als je ermee begint, hoe je het 

maar wilt zien. Op de bodem van het 

zwembad spelen twee teams van zes 

spelers, om de puck in de doelbak van de 

ander te krijgen, met een kleine houten 

stick. Zonder perslucht, ze moeten steeds 

naar boven om te ademen.

nt g s ap

Er gaapt een gat van meer dan 70 jaar  in 

leeftijd tussen de jongste en oudste leden 

van Baracuda. Of eigenlijk: dat gat gaapt 

helemaal niet  De fascinatie voor zeekat-

ten (sepia’s) en zeldzame zeepaardjes in 

onze Oosterschelde, net zo goed als voor 

hamerhaaien en andere wondere verschij-

ningen in binnen- en buitenlands water, 

verbindt de leden van jong tot oud. 

Zeer ervaren docenten, als voor de 

theorie iemand als Hans Grootscholten 

(194 ), de toegwijde ‘schoolmeester’ 

van Baracuda, en iemand als Jan Korbee 

(1949), een topinstructeur te water, zijn 

coryfeeën van de vereniging. Ze geven 

duidelijk en gemotiveerd les aan begin-

ners, of die nou nog op de middelbare 

school zitten of al 50-plus zijn. Maar ook 

gevorderden leren nog veel van hen. 

Mooi is ook dat je bij Baracuda een bont 

pluimage vindt van mannen en vrouwen. 

Uit de bouw, uit de kunstwereld, de ge-

zondheidszorg, de politie, de tuinderij, de 

ambtenarij en de wetenschap, enz..

rans M. Hoynck van apendrecht 

ho n deoud-hagenaar n  

ees erder op pagina  en 

-   0-plusser rie Visser, duiker van het eerste uur. an zijn linkerpink de ring die hij lang geleden vond tijdens een wrakduik. ( oto  rans Hoynck) -
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-  en grote baracuda, ook wel zoutwatersnoek genoemd, die voorkomt in de rote-, tlantische- 

en de ndische oceaan. aamgever van de vereniging. ( oto  illem Pont)  -
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te n en aar ering oor e ri i igers 

ats n i k  ns n a s t d r i t ink ga n d  rg r n g rtr n in d  p iti k  
t t rtr n in p iti i is t d r dag n ni t st g
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 rs aa t i r p rs n i k  rinn

ring n p aan d  r ink’

Met weemoed kijk ik terug op de tijd dat de heer Vink wethouder was in Den Haag, 1  jaar van 1970 tot en met 19 . Het was een man die werkelijk grote belangstel-ling had voor mensen die als vrijwilliger actief waren. Hij maakte geen onderscheid tussen arm en rijk; en hij had een hekel aan gesjoemel met geld.
Als jong broekje van net 20 jaar werd ik in 19 7 gevraagd om secretaris te worden van de Wijkvereniging Eenheid door Vriend-schap in de Schilderswijk. Als zodanig werd ik afgevaardigd om de vergadering bij te wonen van de ederatie Haagse Wijk-verenigingen. Toen ik daar de eerste keer kwam, het was mijn kennismaking met de heer Vink, werd ik tot mijn schrik meteen gevraagd of ik het secretarisschap van de ederatie op mij wilde nemen, dat vacant was. De heer Vink laste een korte pauze in om met mij te praten over de functie en hij zegde mij alvast alle steun toe als ik het zou doen. 

Een paar dagen later spraken we er op zijn kamer in het stadhuis over verder. Ik leerde een hartelijke man kennen met wie het di-rect goed klikte. Indien ik ook maar ergens mee zat, kon ik hem direct benaderen, zei hij. Maar ik had niet gedacht dat ik hem inderdaad spoedig voor een aantal dingen om hulp zou moeten vragen.

i tk sti
In ons clubhuis aan de Rochussestraat, op de hoek met de aralelweg, zijn twee kleine zalen, een beneden zaaltje en een zaaltje op de eerste verdieping. Voordat onze wijkver-eniging erin kwam kon je hier bruiloften vieren. Beneden was een urinoir waar man-nen terecht konden voor een plas en verder moest iedereen naar de eerste verdieping. Vooral voor de ouderen dus een groot pro-bleem. Ik legde dit voor aan de heer Vink die direct beloofde een paar mensen langs te sturen om de situatie te klaren. Maar toen er inderdaad een paar ambtenaren versche-nen kreeg ik meteen te horen dat zij niet van plan waren om nog iets te vertimmeren 

aan ons clubhuis. Dus belde ik weer de heer Vink. De volgende dag stonden de mannen weer en de deur, en zeiden in koor dat zij er nog een nachtje over hadden geslapen en nu wel een normaal toilet zouden plaatsen op de benedenverdieping. Een paar dagen later werd het urinoir gesloopt, en wat bleek  Het urinoir had nooit aangesloten gezeten op de riolering. Toen snapten we waarom er ‘s zomers een vervelende lucht hing. De houten bielsen in de kelder waren er totaal door verrot en moesten nu geheel worden vervangen. Een onverwacht duur grapje voor de gemeente Den Haag.

r  n ri k  i k n 
Elke wijkvereniging moest voor een bijdrage in de kosten van de Koningin-nedagviering, een aanvraag indienen bij het Algemeen Haags Comit . Als secretaris van de ederatie hoorde ik in de wandel-gangen mompelen dat het geld niet eerlijk verdeeld zou worden. Hierop vroeg ik alle wijkverenigingen om een kopie van de brief waarop de toezegging van het AHC werd vermeld. Dat werd braaf gedaan, en wat bleek  Alle wijkverengingen in onze stad kregen hooguit 150 gulden, maar aan een hele rijke wijk was maar liefst 1.500 gulden toegezegd. Ik zocht het nader uit en kwam erachter dat de voorzitter van deze 

wijkvereniging ook toevallig bestuurslid was het AHC.  

nt r nti  t d r
Ik ging met deze informatie naar wethouder de heer Vink, die direct in alle staten was. Hij vroeg mij het AHC uit te nodigen voor de volgende ederatievergadering, met het verzoek om in algemeenheid uitleg te komen geven over hun werkwijze en de ondersteuning van activiteiten. Het AHC bestuur antwoordde verheugd  dat zij dat graag zouden komen doen. Toen het zover was vertelden zij enthousiast een prachtig verhaal. Vervolgens konden we vragen stellen, wat mij gelegenheid gaf om die kwestie aan te snijden van die 150 gulden versus die ene wijk die voor Koninginnedag het tienvoudige kreeg toegekend. Mijn 

aantijging werd meteen ontkend, maar ik kon de kopieën van de brieven voor leggen. Op dat moment mengde de heer Vink zich in de discussie en sprak de vertegenwoordi-gers van het AHC ernstig toe, met de eis dat de verenigingen uit arme en rijke wijken op eenzelfde manier behandeld dienden te worden. Het tekende weer eens wat een prachtig mens deze wethouder was, met grote betekenis voor de stad. 
In de ‘ iet Vink Sporthal’ in penburg hangt een schitterende afbeelding van de voormalige wethouder. Iedere keer als ik wekelijks mijn kleinzoon ophaal in de sporthal kijk ik ernaar, trots dat ik hem persoonlijk heb mogen meemaken. 

Leo Olffers
o ers iggo n

-   Of ci le opening in 200  van het multifunctionele Centrum Piet Vink aan de Plesmanlaan 21  in penburg. Oud-wethouder Pierre Heijnen in 

gesprek met Piet Vink’s echtgenote waantje Vink-Brouwer bij een geschilderd portret van haar man. ( oto  strid bbing). -

 k a
•De notaris 

over hulp bij 
echtscheiding

     
  Pag 5

• tadspenning 
voor acteur 
Rein Edzard       

  Pag  7

•Julius over de 
troep in de  
badkamer

    - Pag 1

•Politiekinder
eesten in het 
uiderpark

    Pag 8  9

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJELoosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02www.juwelierhetmolentje.nl

€ 210 ontvangen?
Kijk dan snel op:
www.devolhardinguitvaartzorg.nl

-  ls locoburgemeester met ambtsketen in de oude raadszaal aan de roenmarkt. - 

kunst, boeken, cd’s

VEEGSCHOON
OPLEVEREN

antieke meubelen

antieke klokken

schilderijen

www.keestalen.nl06 53 62 19 62 • 070 323 82 60Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

www.woningontruimen.nlinboedels en woningontruimen
• antiek • koperwerk • modern • boek/CD/DVD • klokken • schilderijen• kristal glaswerken

• vrijblijvende prijsopgaaf• gratis taxatie

KEES TALEN
KOOPT ALLES
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n d  gr nt n aak 

an a  d  raa

Thans is daar Hans Anders gevestigd. 

Ik herinner me nog goed de glibberige 

blauw-geglazuurde straattegels en veel 

stoepen hadden een ruitvormige zwarte 

dropjeskleur, die thans af en toe nog ergens 

voorkomt. De ahrenheitstraat (te moeilijk 

om uit te spreken, ik zei altijd “ aderheit-

straat”) eindigde bij de Nachtegaallaan; het 

laatste stuk was een onbebouwd grasland 

met een gracht: een souvenir uit de oorlog 

toen de Bezetter i.v.m. een mogelijke 

invasie een onbebouwde strook met een 

tankgracht creëerde.Vergeleken met nu 

ademde alles rust in; eens in de week kwam 

er een scharensliep langs die middels een 

zeer ingewikkeld apparaat messen van 

hun botheid afhielp. Door de zeer weinige 

auto’s (zie het kleine fotootje uit 1952) was 

de ahrenheitstraat nog speelterrein voor 

de jeugd. Ook herinner ik me nog goed 

het standbeeld op het Thomsonplein, dat 

we steeds wilden beklimmen. Mijn oudere 

broertje kwam altijd iets hoger uit  

as inati  r tra s 

Vaak nam onze Moeder ons mee naar 

het strand; dat was een langdurige mooie 

wandeling door de Nachtegaallaan en de 

Bosjes van oot. Af en toe, “als het er aan 

zat” werd de tram lijn 12 genomen tot het 

eindpunt bij het Markenseplein. Dat was 

in n opzicht fascinerend: het eindpunt 

van lijn 12 was spoortechnisch een cht 

eindpunt: de rails hielden gewoon op. De 

tram kwam met hoofdwagen en bijwagen 

aan en moest op dezelfde wijze weer terug. 

Hiervoor waren er tussen beide sporen wis-

sels aangebracht met behulp daarvan door 

een ingewikkelde navigatie de tram voor de 

terugrit klaargestoomd werd. Van dit gebeu-

ren konden we nooit genoeg krijgen 

Mede door het ontbreken van huidige 

alternatieve vervoersmogelijkheden leefde 

de HTM duidelijk m r. Echt karakteristiek 

als startpunt voor die trams was de Turf-

markt, waar thans niets meer van over is. Ik 

weet nog dat  Den Haag gele trams, de 15 

tramlijnen 1 t m 15 had (ik weet nu nog de 

trajecten). Voorts bestonden er vier tramlij-

nen met trams die een maat groter waren. 

Je had 1.1 t m 1.4: naar Leiden,  Wassenaar, 

Delft en Voorburg. Die waren toen al oud: 

ik herinner me nog goed de bordjes: “niet 

spuwen”, waarvan ik later begrepen heb dat 

dat sloeg op het vóór de oorlog blijkbaar 

gebruikelijke “pruimen” van tabak.

Over de tramlijn 4 is nog n interessant 

d tail te vermelden: deze lijn eindigde bij 

de gemeentegrens van Wassenaar. Voor 

de bezoekers van het dierenpark aldaar 

was er een lijn 4A in het leven geroepen 

en in brede kring werd geklaagd over 

het allemachtig vele geld dat er voor dit 

kleine stukje bijbetaald moest worden. Tja, 

verschil moest er blijkbaar toen al zijn: als 

je naar Wassenaar wilde, zou je het weten 

ook

aar d  stad

Af en toe gingen we naar “de stad”, altijd 

met tramlijn 3. De “stad” was altijd bijzon-

der voor ons; allereerst: d r waren stop-

lichten   Voorts imponeerde ons dat Haagse 

Courant-gebouw met die bewegende 

lichtreclame. Mooi karakteristiek vond ik 

altijd die torenspits van de St. Jacobskerk 

met de  gietijzeren ‘hoed’. Ik vond het niet 

leuk toen die verdween. Ook de schoonheid 

van de Haagse assage is me altijd bijge-

bleven. Voorts was er het Rijswijkseplein, 

waar toen al een verkeerchaos heerste, 

geen herinrichting veranderde dat. De vele 

lichtreclames, waarvan ik me duidelijk de 

“Studebaker” herinner, spraken mij ook 

aan. Bijzonder was óók de Cineac. Er was 

nog geen TV met een journaal, dus was er 

enkel deze instantie; in circa 50 minuten 

(doorlopend, steeds herhaald)  kon je voor 

veertig cent aldaar de wereld aanschouwen 

via olygoon, met vergeleken met het hui-

dige TV-journaal v l over “royalty”.

Op het programma stonden ook altijd een 

documentaire en een teken  lm, dan wel   

komische  lms met Charley Chaplin of 

“de dikke en de dunne” (Laurel en Hardy). 

Voor ons kinderen was dat een feest: in drie 

lange rijen werd voor de ingang gewacht 

en verlangend naar de uitgang gekeken: als 

d r wat uitstapte konden er weer wat in.

r g it st rda

Na 1  jaar in de schitterende Amsterdamse 

binnenstad gewoond te hebben, kwam 

ik in 1970 na ons trouwen weer terug in 

de Haagse regio, althans in Rijswijk, dat 

inmiddels van een echt dorp door de vele 

nieuwbouw (niet de ure, maar toch wel de 

a to) feitelijk bij Den Haag hoort.

Ofschoon verwend met de Amsterdamse 

binnenstad, is me toen een daadwerkelijke 

geheel ander fraai stadsgezicht in Den 

Haag opgevallen. Goed, zou Den Haag in 

1970 de grootste saneringsgebieden van 

Nederland hebben (aan de Schilderswijk 

en Transvaalbuurt konden de Amsterdamse 

“ ijp” en het Oude Westen van Rotterdam 

niet tippen ), op een geheel andere wijze 

is er de schoonheid van met name het 

Sweelinckplein, en ook  Duinoord en het 

Statenkwartier. Over het Indische element 

hier hebben we in de jaren zeventig vorige 

eeuw nog de nasmaak geproefd; ja, Den 

Haag was toen zeker “de weduwe van In-

dië”. De beste Rijsstafels ter wereld waren 

niet in Jakarta, maar bij Garoeda en Tampat 

Senang  Ook het vele groen, n de duinen 

en strand vormen toch een duidelijke pr  

voor Den Haag
De vele hoogbouw de laatste jaren vind ik 

niet leuk; voor mij zijn het enkel prestige-

objecten om mee te kunnen doen met de 

grotere broertjes Rotterdam en Amsterdam, 

maar ja, dat zal komen door niet meer bij 

deze tijd te horen. Zo heb ik bijvoorbeeld 

moeite met het “verpeste” uitzicht over het 

Binnenhof vanuit de Kneuterdijk.

Het is echter aan de jongere generaties 

om aan die moderne hoogbouw een goede 

invulling te geven. Uiteindelijk was de 

eerdere bebouwing die nu plaats maakt óók 

een keer nieuw.
Als zodanig geloof ik in een uitspraak van 

de schrijver Godfried Bomans: “Ook deze 

tijd zal eens de goede oude tijd worden”.

Harry van der Stap sr.
i s i

stap iggo n

-   Oude modellen bus (geel met groen) dak en tram (geel) passeren elkaar op het ieken in 19 . e tram is op weg naar de Turfmarkt. 

e HTM leefde toen duidelijk meer bij de mensen en voor kinderen waren vooral de trams nog fascinerende vervoermiddelen. ( oto  erard Stolk) -
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este s ing o bo ire t na e oor og

 i rs  t d  aags  k ank n an ia k n Edd  r n s

n ni 4  ri tt   d  naar 
8  sa n t i n t  aar d r  r r 

 t i rs ind rdaad: naars’  art t p   and r  t  d n ar n pianist p at n n ang r s ann  a   sti  an t ns
 as ra  g as rd p d  sta atrit s n d  s ing an d  in di  ar n ra nd p p air  t  d  ran  t ang  

in ardt p gitaar n t p an  rapp i p i

Sanny Day (1921-200 ), die ik in 2004 in Almere interviewde, omschreef die stijl als volgt: ‘In feite waren we een ritmesectie die muziek maakte. Dat was onvertoond  In het begin vroegen veel mensen zich af: “Wat willen die nu eigenlijk ” Maar wat wij deden was precies waar het publiek voor kwam: ritme, swing en spontaniteit.’Een geheel eigen klankkleur verkreeg de band nadat violist Jan Doedel en vibrafonist Coen van Nassou zich bij het viertal hadden aangesloten.

t di  an  akk r
De Haagse invloed op de band is groot geweest. Die begon in 1945, toen het sextet op 1  maart zijn eerste plaatopna-men maakte in de GTB-studio van G  Bakker, toen nog op het Thomsonplein in Den Haag. Met kaarslicht en klandestiene stroom moest dat nog, in die dagenEen maand later trad ia Beck (1925-2009), geboren op de Haagse Beeklaan, toe tot het sextet en gaf de muziek nieuw lan met haar boogie-stijl op de piano en haar samenzang met Sanny Day. In 200  herin-nerde ia zich haar kennismaking met ‘The Millers’, zoals de band al gauw werd aan-geduid, nog goed: ‘Mijn jazz-periode begon eigenlijk pas bij The Millers. Ik hoorde ze voor het eerst in Diligentia  in Den Haag, 

maar ze speelden ook vaak in St. Reges, op de hoek van de Thomsonlaan en de Ieplaan. Daar ging ik altijd naar ze luisteren en ik vond ze geweldig. Sanny Day, de vocaliste  van de band, was een beeldschone vrouw en een geweldige zangeres. Begin 1945 vroeg Ab de Molenaar mij of ik als pianiste en vocaliste  de plaats in wilde nemen van Joop Maten. Ik hoefde niet lang na te denken: spelen bij The Millers, denk je eens in  Ab was de muzikale leider van de band. Hij koos de nummers uit en speelde ze voor aan de anderen. Hij had de zaak goed onder de duim. Violist Jan Doedel was de man die de stemming er in hield en de band cachet en een speciale sound gaf. En Sanny en ik samen, dat was uniek. Get up those stairs, mademoiselle, hoe we dat deden, dat was ongeloo ijk. Toen Eddy Doorenbos er in 

194  bij kwam werd het weer een beetje beter, vooral met de meerstemmige zang. Ik hield me vooral bezig met het arrangeren.’ 

t ds rk st
Met Eddy Doorenbos (1921) is de derde be-langrijke Haagse invloed genoemd. Samen met aul Schwippert (bas) debuteerde hij op 1 januari 1947 bij de Millers als gitarist en zanger. Als vocalist viel hij op door zijn vederlichte dictie, uitgekiende timing en zijn aanleg voor het vertolken van Engels-talige songs. Ook in de samenzang blonk hij uit. Geïnspireerd door Mel Torm ’s ‘Mel-tones’ hadden The Millers uit eigen gelederen een harmony-groep geformeerd, ‘The Mellow Mills’. Sanny Day, ia Beck, aul Schwippert en Eddy Doorenbos  leverden de fraai op elkaar afgestemde partijen.  Een hoogtepunt beleefde dit kwartet in 194 , tijdens een engagement van zes weken in Zweden. Eddy Doorenbos dacht daar in 2011 nog met genoegen aan terug: ‘In de National, een grote dancing in Stockholm, hebben we als Mellow Mills een 7 -toerenplaat opgenomen met het orkest van Seymour stervall. Op de ene kant stond And so to bed, op de andere kant ia’s compositie Gone. Het was voor ons heel bijzonder met een groot orkest te werken.’

nt ap n nd ris
Niet toevallig is ‘Gone’ als titel gekozen voor een schitterend muzikaal overzicht van The Millers op cd. Het nummer Gone behoort immers tot de hoogtepunten uit het oeuvre van de band en het woord ‘gone’ zou er op kunnen duiden dat The Millers en met hen misschien wel het hele tijdperk van de mainstream-jazz en swing voorbij zijn. De liefhebbers van het genre zijn oud of overleden en dat betekent dat een nieuw publiek The Millers zou moeten herontdek-ken. En waarom zou dat niet kunnen  Anno 2012 klinkt de muziek van de Millers nog altijd ontwapenend fris. 

Het jazztijdschrift Doctor Jazz gaf de cd uit, Harry Coster restaureerde de geluidsbron-nen en Skip Voogd verrichtte research, stelde de cd samen en beschreef de geschiedenis van The Millers voor het cd-boekje. Alles wat je maar weten wilt over deze bijzondere band komt daarin voorbij, in detail en in welgekozen bewoordingen: de begintijd, het engagement in Zweden, de optredens in België en Duitsland, de vervanging van Sanny Day door Suzy M ller in 1954, de entree van de muzikale aanwinsten Herman Schoonderwalt (klari-net, altsax) en Cees See (drums) in 195 , de oprichting van een eigen club in Rotterdam, De Wieck, in 1957, de ophef ng van de 

band in 19 1 en de re nies op de plaat (voor het eerst in ‘ ) en op het toneel (North Sea Jazz in 19 1).

ri d  4   
De nummers op de cd beslaan de periode 1945-19 1, te beginnen met de GTB-sessie van 1945 (Wenn der weisse lieder wieder bl ht en Angelina), de eerste Decca-opnamen van 194 , opnamen voor de VARA-radio, een opname voor de Nederlandse strijdkrachten, opnamen voor Telefunken in M nchen en Amsterdam, EMI-opnamen in Amsterdam en Rotterdam (De Wieck), een K-opname in Hilversum en als bonus-track het schitterende Gone, op 9 maart 194  in Stockholm opgenomen voor het Sonora-label. Gone. Maar hopelijk niet voorgoed.

Cor Gout
orgout e ta e n

e ellen en ronnen
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-   Stichting octor Jazz presenteerde in april de C  ‘ one’ met 2  digitaal gerestaureerde opnamen van The Millers,  . -
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Het waren stimulerende jaren, zeker 

wat de zorg voor ouderen betreft. Onder 

de bezielende leiding van de inmiddels 

overleden Dr. A.K.C. Burger  iedereen 

kent hem onder de 3 voorletters, maar Ad 

was de voornaam van deze ex-huisarts  en 

Gerrit-Jan van Otterloo, zijn adjunct en 

later Tweede Kamerlid, was een grootscha-

lige nieuwbouw gestart van gemeentelijke 

bejaardenoorden. Het zorgcomplex aan 

de Beeklaan was evenwel bijzonder. Een 

experiment. Ik was toen wethouder. Mijn 

werkzaam leven was ik begonnen bij het 

Ministerie van CRM, waar ik me bezig 

hield met bejaardenbeleid. Ik was ervan 

overtuigd dat vernieuwing nodig was. De 

oudere mensen moesten zo lang mogelijk 

op eigen benen blijven staan. Niet opgeslo-

ten of zielig gemaakt. 

s rt n r 

Ik woonde een stukje verderop aan de 

Beeklaan en heb alles ook als buurtbewoner 

van nabij gevolgd. Leuk was ook dat het 

huis zich openstelde naar de buurt. Bijzon-

der destijds waren de Sinterklaasfeesten. 

Eerst in het zorghuis maar later ook in de 

woonhuizen aan de Beeklaan. Ook werden 

daarvoor de bewoners van het Dreeshuis 

uitgenodigd. Niet alleen nieuwe woon-

vormen maar ook het actief in de buurt 

opnemen van de ouderen die er woonden 

maakte zodoende dat het inspirerende jaren 

waren. Het zorghuis dr. W. Drees was ook 

werkelijk een compleet huis voor de buurt-

bewoners. Wat ik altijd mooi gevonden heb 

is dat onze buurvrouw van schuin boven, 

Christine la outre (Beeklaan 45 ) toen ze 

alleen was komen te staan, en zelfstandig 

wonen ook met hulp van buiten niet meer 

kom, in het Dreeshuis terecht kon. Zo 

kon zij haar leven zo goed als het ging en 

met behoud van de buurtcontacten verder 

voortzetten.

k in k in  ding n 

De zorg staat wellicht wat onder druk door 

alle maatregelen van de overheid en soms 

lijkt het wel of jongere generaties worden 

opgezet tegen de oudere, maar in mijn ogen 

is het Dreeshuis nog steeds een modern huis 

waar door HWW Zorg een goed zorgpro-

duct wordt neergezet. En, niet onbelangrijk: 

ze hebben een geweldige keuken  

Ik woon nu aan het Koningsplein, niet ver 

weg van de Beeklaan. Ik ben bijna aan mijn 

pensioen toe, maar als het zover komt dat 

ik wat bescherming en ondersteuning nodig 

heb, dan wil ik graag in dit zorghuis gaan 

wonen, dat ik 25 jaar geleden tezamen met 

de toenmalige minister Elco Brinkman heb 

geopend. 
Het Dreeshuis is een mooi onderdeel van de 

hele keten van zorg op maat. Als voorzitter 

van de HSBG ( Humanistische Stichting 

Beschut Wonen) weet ik dat geluk voor 

ouderen, die een steuntje in de rug nodig 

hebben, in kleine dingen  zit. Erkenning 

van de zelfstandigheid en het mogelijk 

maken om zo veel mogelijk met anderen te 

praten en anderen te ontmoeten, vormt een 

basis voor een mooie tijd. Het Dreeshuis 

is gemaakt om bij te dragen (en draagt nog 

steeds bij) aan het geluk van  mensen.

Constant Martini 
martini martininet n

orghuis dr   rees is onderdee  an 

aagse i - en oon org 

ie op internet  h org n

-  Huize ranenburg in september 19 , een paar maanden later werd dit gemeentelijk verzorgingstehuis gesloopt

 om plaats te maken voor het nieuwe orghuis dr. illem rees, genoemd naar de beroemde buurtgenoot en politicus.  -

 k 

• ethouder op 
de bres voor  
hulp in huis         

- Pag 3

•Dierenarts 
eezer over 

vuurwerk     

 - Pag 7

•Ju  Pasgeld en 

de brie jes van 

thuis   

    - Pag 1

• . . de ruin 
eindelijk eens 
beter belicht

     - Pag 8  9

-  Minister Brinkman (links met schep) en wethouder Martini (midden met schep) planten een

 boom bij de opening van het orghuis illem rees  op 3 december 19 . - 
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-  Jaren ‘ 0 aan de Beeklaan  minister presi-

dent dr. . rees verlaat zijn woning. - 

-  n 100 jaar verandert veel. Boerderij ranenburg aan de Beeklaan in de winter van 190 , later 

herinnerd in de naam van Huize ranenburg, voorloper van het orghuis dr. illem rees. - 
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In 1922 ging de e gemeentelijke HBS 

van start. Aanvankelijk op het adres Van 

den Eijndestraat 54 en later in de aulus 

Buijsstraat op nummer 51. In 192  werd 

er voor deze HBS op de Nieuwe Duinweg 

een prachtige nieuwe school gebouwd. 

In 194  werd deze school genoemd naar 

de landsadvocaat en raadpensionaris van 

Holland Johan de Witt (1 25 tot 1 72) en 

in 1957 werd de naam veranderd in: Johan 

de Witt Lyceum. Nu spreken we van de 

Johan de Witt Scholengroep en een deel 

hiervan  het Media College  bevindt 

zich nog steeds op de Nieuwe Duinweg, 

en wel op nummer 10. Zowel het VWO, 

als de HAVO, als het VMBO vinden hier 

onderdak, waarbij vooral de creatieve vak-

ken, als tekenen, muziek en theater aan bod 

komen. Een uniek onderwijsaanbod, zo lees 

ik in een folder.

t k in  s i d ri

Johannes Jacobus van Heel  is op 27 juli 

1 9  in Rotterdam geboren. Hij volgde 

de opleiding aan de kweekschool en werd 

onderwijzer in zijn geboortestad. 

’s Avonds studeerde hij aan de Acade-

mie van Beeldende Kunsten aldaar en in 

1925 behaalde hij de acte MO tekenen. In 

datzelfde jaar werd hij leraar tekenen op de 

Johan de Witt HBS in onze stad. Bovendien 

gaf hij van 1947 tot 1954 les op de Vrije 

Academie. Zijn eerste opvallende publieke 

werk waren in 1941 muurschilderingen 

voor de Openbare Leeszaal in Den Haag. 

Daarnaast maakte hij een groot aantal 

schilderijen, opvallend vaak met een clown 

als onderwerp trouwens. 

W. Jos de Gruyter  de bekende kunstcri-

ticus, die onder andere hoofdconservator 

Moderne Kunst van het Gemeentemuseum 

was, schreef over hem: “Jan van Heel 

begon als expressionist, zwaar van vorm-

geving en donker van palet. Omstreeks het 

begin van de Tweede Wereldoorlog ontdek-

te hij z’n ware aard: het kleine schilderij,  

dat meer suggereert dan uitbeeldt, met een 

raf nement van kleur en sfeer.”

Hij was medeoprichter van een twee groe-

pen van kunstenaars, die zich met elkaar 

verbonden voelden, Verve (1951 tot 1957) 

en ugare (19 0 tot 19 7). 

at i rig i t

Later is men van de Nieuwe Haagse School 

gaan spreken, in navolging van de Haagse 

School. Een andere bekende Haagse 

kunstenaar uit die tijd, Theo Bitter, heeft 

duidelijk gemaakt waarom juist in Den 

Haag de naoorlogse opbloei van de kunst 

opmerkelijk was -we kunnen zelfs van de 

tegenhanger van Cobra spreken : “Den 

Haag heeft een goed klimaat voor schilders, 

onder andere door de ligging van de stad te 

midden van weiden, bossen, duinen en de 

zee met dat zilverig licht.”

Jan van Heel heeft vele prijzen ontvangen 

voor zijn werk waaronder in 1954 en 19 5 

de Jacob Marisprijs. Hij is op 5 oktober 

1990 in Den Haag overleden.

E n  r

Begin jaren ’50 heb ik hem leren kennen. 

Wanneer je voor het eerst les van hem 

kreeg, liet hij je een tekening maken. Was 

hij van mening, dat je enige aanleg had, 

dan wilde hij je wel verder helpen, anders 

bemoeide hij zich nauwelijks met je. Ik zie 

hem nog lopen, vaak met een hoed schuin 

op z’n achterhoofd. Kennelijk was ik in de 

prijzen gevallen, want ik mocht zelfs op z’n 

atelier komen en dat was een hele eer. Daar 

hoefde je overigens niet ver voor te lopen, 

want dit atelier bevond zich ergens boven 

in het schoolgebouw. Hier was hij vaak sa-

men met z’n vriend, de leraar Nederlands, 

Van Sas te vinden. Deze laatste droeg naar 

mijn bescheiden mening  zeker voor die 

tijd  uiterst fraaie kleren. Als ik later groot 

ben, wil ik ook zulke kleren, nam ik me 

voor, maar daar is weinig van terechtgeko-

men en met die aanleg heb ik ook niet zo 

heel veel gedaan.

 
r t n

Mocht u meer willen weten, maar vooral 

ook zien, met betrekking tot Jan van Heel, 

dan kan ik u het prachtig vormgegeven 

boek: Nieuwe Haagse School, geschreven 

door Ton Knoester en Roelie Knoester-

enninkhof aanraden. ( ISBN 90 07  

7 17 ) Hierin worden vrijwel alle Haagse 

kunstenaars uit die periode beschreven en 

bovendien staat het vol met afbeeldingen 

van hun werk. 

Carl Doeke Eisma 
ar eisma p anet n

-  n 19  ontving Jan van Heel voor de eerste keer de Jacob Marisprijs. Hier krijgt  Van Heel (links) de prijs uitgereikt door de Haagse wethouder 

Van wijndregt. n 19  won Van Heel de prijs nog een keer, toen voor zijn hele oeuvre ( oto  riezer).
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Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJE

Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02

www.juwelierhetmolentje.nl

-  Het schilderij uiven in Sneeuw uit 19 , dat nu onderdeel uitmaakt van de collectie van het 

roninger Museum ( oto  Henk oudsma) 

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN

WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. Ook 

CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

www.keestalen.nl

Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

n oedels  woningon ruiming
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e kra t an aans o e i k on er i s 

d ag naar r  a t r in : ni  diast r in d  

 t i n n 
rand rd  is n st ds t r gk r nd  in in d   ai s di  i n r r  a

t r in  dag i ks nt angt  i  is n 
d ag naar  di  4  aar a s g raar 

t g d rd aan t a a u ett  
n titute  e n g  

 in d   n an d  st pr stigi  t nis  ni rsit it n t r r d  i n 
g s p t r  i e e  aakt n 

 n st r  nd rd d r i  at s
Een paar weken voordat mijn broer Walter in mei j.l. met emiritaat ging verscheen zijn boek ‘ or the Love of hysics’. Bill Gates van Microsoft, die Walter al eerder een persoonlijke brief stuurde om hem te be-danken wordt erover geciteerd op de grote boekensite Amazon.com: “Het boek getuigt van Lewin’s buitengewone intellect, zijn passie voor natuurkunde en zijn briljant-heid als leraar. Ik hoop dat hiermee nog meer mensen binnen het bereik komen van deze buitengewone wetenschapper.”

In ‘Voor de liefde van Natuurkunde’ laat mijn broer ruiken aan zijn unieke wijze van doceren. Maar er zijn ook biogra sche pas-sages in te vinden, over ons gezin vroeger in Den Haag bijvoorbeeld.
De colleges van Walter trokken nogal belangstelling, ook onder eerstejaars stu-denten uit andere vakgebieden. De colleges gaan niet uit van wiskundige formules, maar van herkenbare verschijnselen uit het leven van alledag. Nieuw was de andere manier van kijken naar de dingen. Walter’s 

manier van lesgeven was bovendien vol humor en tamelijk spectaculair door zijn artistiek optreden en de demonstraties. 
nt rn t g s  

Het sprak zich rond tot buiten de campus van het MIT, dat behulpzaam was om 94 colleges op video te zetten voor gebruik aan andere universiteiten. Een volgende stap was het openbaar maken van de colle-ges op internet, via MIT penCourse are (ocw.mit.edu). Een hoofdartikel in de New ork Times deed daarna de rest. En ou u e natuurlijk. Een webstar was geborenWalter’s colleges worden inmiddels meer dan twee miljoen keer per jaar bekeken, en er wordt dagelijks per e-mail uit alle delen van de wereld op gereageerd. Zelfs uit Iran en Afghanistan, waar men nu niet zo direct pro Amerikaans is. “Ik haatte de VS, maar dank zij uw colleges kijk ik met andere ogen” is een veelzeggend compliment.Wat was nou zo bijzonder aan de colleges van professor Walter Lewin  Zijn kleding was opvallend. Kleurrijke overhemden altijd met een modern sieraad op zijn borst. Verschillend gekleurde sokken, maar dat kon het niet zijn. Een perfecte voorbe-reiding van zijn colleges met voldoende rustpauzes en samenvattingen.
Walter’s taalgebruik maakte indruk. Helder 

en direct, to the point. Maar het meest opvallend was de wisselwerking met zijn gehoor. En hoe groter de schare toehoor-ders hoe meer de professor op dreef was. Uit onderzoek is gebleken dat de keuze van studenten voor natuurkunde aan de lage kant is. En dit geldt zeker voor meisjes. De voornaamste oorzaak is het idee dat natuur-kunde moeilijk te begrijpen is door de vele wiskundige formules. Uit de enthousiaste reacties van studenten en mensen thuis, die de colleges hebben gevolgd, blijkt dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn.

part  ani r an ki k nWalter’s manier van kijken en de aanschou-welijke presentatie, maken iets spannends van de leerstof die bij anderen dor blijft.Mijn broer maakt een vergelijking met het kijken naar kunst. Dat moet je ook leren en gaat niet vanzelf. Een fraai voorbeeld zijn de schilderijen van Vincent van Gogh. Hij keek op een andere manier naar de dingen en gaf daar vorm en kleur aan. Het duurde jaren eer de mensen net zo leerden kijken en nu vinden we dat heel gewoon. Zijn zonnebloemen zijn nu iconen, maar werden vroeger verguisd. Eenzelfde verandering zien we in de natuurkunde. Ook hier zijn pioniers die het i en hebben veranderd. De moderne natuurkunde (kwantum me-

chanica) is niet te vergelijken met de ons vertrouwde klassieke natuurkunde. Zelfs Albert Einstein had daar problemen mee. 
E n sts r
‘ or the Love of hysics’ is in de VS al een bestseller; er zijn al afspraken voor dertien vertalingen. Een Nederlandse versie is er helaas nog niet. De vertaling in het Duits is nogal een kwestie geworden, omdat er  in het boek ook wordt stil gestaan bij de trieste geschiedenis van mijn grootouders en andere familieleden, die door de Nazi’s in concentratiekampen zijn vermoord. De Duitse uitgever wilde diverse passages daarover weggelaten. Schandalig, vind ik, want de historie mag niet door hen worden verzwegen of herschreven.

Als u internet heeft en kort kennis wilt maken met een beroemd oud-Hagenaar, zoek dan op ou u e naar “some of Walter Lewins best lines”.
Zeer funny. “Een kunststukje om nooit te vergeten,” aldus zijn fan Bill Gates. 

Bea Bloksma - Lewin 
o sma e in hetnet n

 
or the o e o  h si s   -

 an orden este d ia on e  oo shop op www.deoud-hagenaar.nl

-   Onlangs ging Prof. alter H. . Lewin met emeritaat. Op 1  mei gaf hij zijn afscheidscollege aan het M T. Jong en oud liepen te hoop om een 

plaatsje te bemachtigen, velen met een e emplaar van zijn laatste boek ‘ or the Love of Physics’ bij zich, om het te laten signeren. ( oto  M T)
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Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJELoosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02www.juwelierhetmolentje.nl

-  e kracht van aanschouwelijk onderwijs. e colleges van Lewin (die ook op ou Tube zijn te 
zien) zijn doorspekt met soms circusachtige demonstraties. Je onthoudt de les zo beter. 

Gaslaan 34-40 - 2562 LJ Den Haag - Telefoon (070) 363 75 50 - 360 33

r  rp  . . .  r g  r ga   a     r  j

 E   
ij keuren m GR TI  bij een grote beurt’Gaslaan 4 bij oosduinseweg   2 2 J Den HaagTele oon        a t p nn k n

ewoon adver eren...
o  ouderwe s a ier  

el me  rene haddelee
  

f o h www.deoud-hagenaar.nl

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 364 48 30

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip

(Bezoek aan huis mogelijk)
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Vaak kwam de toiletjuffrouw trouwens 

naar buiten om ons weg te jagen, omdat 

we lawaaioverlast bezorgden. Ook bij De 

Wite was het spannend, want daar liep een 

bewaker rond met een hond die ons daar 

niet wilde hebben. We maakten er hutten 

van onkruid dat kindhoog groeide, ontdek-

ten een bunker uit WO II en hadden er heel 

veel plezier. In mijn herinnering was het 

in de zomer altijd mooi weer en gingen we 

elke dag naar het strand. 

 
ist rs n sn p r p

Omdat de straat wat naar beneden liep, vlo-

gen we  met onze rolschaatsen ondergebon-

den of op de step regelmatig uit de bocht bij 

de Gevers Deynootweg, waar een mevrouw 

op de hoek ons opving met pleisters en 

een snoepje  Het dochtertje van de Indiase 

ambassadeur op nummer 20 viel een keer 

op de ets met haar kin in de tramrails en 

werd ook door deze dame vertroeteld.. 

Ook speelden we met de grotere jongens 

een spel dat kasti heet, een soort honkbal 

tussen de lantaarnpalen. In de winter lag er 

vaak sneeuw en gingen we sleeën van de 

heuvels naar de boulevard of achter auto’s 

aan.
Ik was ontzettend verdrietig toen we gingen 

verhuizen naar de Stevinstraat, naar het eni-

ge portiek daar. In mijn beleving van toen 

was dat een ontzettend eind weg van m’n 

oude buurt. Maar ook in de Stevinstraat 

maakte ik nieuwe vrienden en vriendinnen 

en, dat was een voordeel, het was dichterbij 

m’n lagere school. M’n oma woonde om 

de hoek in de Neptunusstraat,  tussen de 

middag kon ik vaak bij haar terecht voor 

een boterham.
Aan de overkant van de straat was de Mulo 

en daar zaten jongens op van de Golden 

Earrings, in die tijd nog met een ‘s’ op het 

eind; vanuit mijn kamerraam keken m’n 

vriendjes, vriendinnen en ik vaak of ze al 

de school uitkwamen. In mijn tienertijd 

heb ik ook heel wat tijd met vriendjes 

doorgebracht  op ons portiek  . Weer later, 

na mijn schooltijd was het enerverende 

uitgaansgebied van Scheveningen heel 

dichtbij, met de bowling, de am am, 

Tiffany’s en nog meer leuke tenten. Vrien-

dinnen bleven dan ook graag bij mij slapen 

in het weekend.

n aanstraat

Toen ik mijn man leerde kennen ben ik 

vrij snel getrouwd en kwam terecht in de 

Renbaanstraat boven de slijterij van Jan 

de Mos. Erg handig als er onverwacht 

vrienden langskwamen. Het was ook om de 

hoek bij mijn ouders, bijna elke dag ging 

ik nog bij hen langs voor een kop kof e of 

een drankje toen ik was getrouwd. Het was 

gewoon een leuke tijd en nog steeds dicht 

bij het strand.

t rs k rg nst nd

Vier jaar later kregen we een atje in 

Morgenstond, en ik was toen vrij snel in 

verwachting. Wat een cultuurshock was 

dat daar. De vrouwen deden allemaal op 

maandag de was, en op vrijdag gaven ze 

hun huis een grote beurt. Ik zat er lange 

dagen tussenin, want omdat ik een baby 

kreeg moest ik mijn baan opgeven. Dat 

waren geen jne jaren.

Na een woningruil kwamen we in de 

Velpsestraat terecht op een 2e etage, daar 

was het beter, maar op straat spelen was 

voor mijn dochter wat lastig. Daarom zijn 

we al drie jaar later opnieuw verhuisd, na 

34 jaar van m’n leven weg uit Den Haag.  

Naar Zoetermeer, want daar kon je nog 

betrekkelijk makkelijk en betaalbaar een 

huis huren met een tuin.

In het begin was ik heel tevreden, de buurt 

was rustig en mijn dochter kon makkelijk 

naar buiten en zelf naar school lopen. Na 

mijn scheiding ben ik naar een at gegaan 

in Meerzicht, daar heb ik vijf jaar gewoond. 

Omdat m’n dochter de tuin zo miste, werd 

het vervolgens weer een huis in De Leyens. 

Na vier jaar daar ging ze het huis uit om 

met haar vriend samen te wonen, terwijl ik 

er nog tien jaar bleef, met plezier. Maar het 

huis was eigenlijk te groot en te duur voor 

mij alleen, het kostte me ook teveel moeite 

om de tuin bij te houden en steeds het 

gereis tussen Zoetermeer en Den Haag, om 

naar de lm of het theater te gaan, beviel 

me ook met het jaar minder.

Via de woonkrant vond ik onverwacht heel 

snel een huisje met een tuin in de Archi-

pelbuurt in een hofje. Geweldig om weer 

terug te zijn in Den Haag, met de zee en het 

centrum op etsafstand.

 
r g in ig n rt

Maar ja, mijn dochter woonde nog in 

Zoetermeer. Een collega van haar woonde 

al een tijd op Scheveningen met haar 

vriendin, maar zij wilde haar huis verkopen 

omdat ze een kinderwens had. Toen ik 

vroeg aan mijn dochter waar het huisje was, 

antwoordde zij dat ze dat niet wist, maar we 

spraken af om samen te gaan kijken.

Wat schetst mijn verbazing: het huisje was 

een parterrewoning in de Neptunusstraat, 

en het bleek vlak naast het pand te liggen 

waar mijn oma jarenlang een sigarenwinkel 

had en mijn opa een schildersbedrijf. Het 

raam van de kamer waar ik als kind altijd 

logeerde, ligt naast haar voordeur  In de 

tuin kijkt ze uit op het schildersbedrijf 

dat er nog steeds is, en ze kijkt aan de 

andere kant uit op het huis waar ik tot mijn 

trouwen met mijn ouders heb gewoond in 

de Stevinstraat.

k r d  k kk n r

Aan de overkant is nu het Muzee Scheve-

ningen gevestigd in de oude Mulo. Is dit 

nu toeval of speelt de voorzienigheid een 

beetje mee
Als ik bij mijn dochter op bezoek ben kom 

ik helemaal terug in de tijd, de klokken van 

de katholieke kerk die ik altijd hoorde in 

mijn slaapkamer, hoor ik nu als ik bij mijn 

dochter in de tuin aan het werk ben. Ik heb 

hele mooie herinneringen aan Den Haag en 

Scheveningen. Ik wil hier nooit meer weg

Lonneke asschier
lonpasschier hotmail.com

-  19  ee, strand, boulevard en terassen voor de toeristen en dagjeslui op Scheveningen, gefotografeerd door d van ijk. Het was er druk, maar 

met het autoverkeer viel het gelukkig nog wel mee in die tijd. inderen konden nog velig buitenspelen. lle herrie was gezellig van aard.  -

el 7   

Een betaalbare crematie of begrafenis 

Al 75 jaar zonder winstoogmerk 

HVP Thuiszorg kan u, in uw eigen 

woonsituatie precies die zorg bieden 

waar u het alleen niet aan kan. We 

beschikken over goed opgeleide en 

gemotiveerde eigen medewerkers. Wij 

hebben geen wachtlijsten, bij ons krijgt u meteen de 

zorg die u verdient.

Adres: Lau Mazirellaan 470B, 2525 WV Den Haag

Tel:070-7853092  0619914910

www.hvpzorg.nl

-  Slijterij ‘t nker van J. de Mos in de 

Renbaanstraat ( oto 19 9). -
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 itt in 

De moord op de gebroeders De Witt op 

20 augustus 1 72 is op vele manieren 

overgeleverd. Naast diverse beschrijvingen 

in dichtvorm zijn er meerdere tekeningen 

en prenten overgeleverd die in vreselijke 

beelden laten zien wat er met de gebroeders 

De Witt in het rampjaar gebeurde. Schil-

derijen met de moord als onderwerp zijn 

echter zeldzaam. 
Van dinsdag 2  augustus tot en met zondag 

1  september is in Museum de Gevan-

genpoort het unieke schilderij de Moord 

op de gebroeders De Witt van de hand 

van de 17de-eeuwse schilder ieter rits 

te zien. Het schilderij is in bezit van het 

Haags Historisch Museum en is recentelijk 

gerestaureerd, door het restauratieatelier 

Redivivus, ge nancierd door het Haagse 

advocatenkantoor Wladimiroff. Daarbij is 

een opzienbarende ontdekking gedaan.

rt strip r aa

Het unieke Haagse schilderij toonde voor 

de restauratie de gruwelijke moord op de 

gebroeders Johan en Cornelis De Witt in 

drie fasen. Een verhalende manier van 

afbeelden, die doet denken aan stripverha-

len van tegenwoordig. Maar het werd op 

deze manier vroeger vaker gedaan. Bij de 

restauratie van het schilderij bleek dat er 

oorspronkelijk nog een vierde fase van de 

moordpartij was afgebeeld.

ase 1: Links is te zien hoe de broers uit de 

Gevangenpoort worden gevoerd, nadat de 

deur is geforceerd. 
ase 2: In het midden is te zien hoe Johan 

wordt doodgeschoten en Cornelis wordt 

uitgekleed. 
ase 3: Rechtsboven zien we het Haagse 

‘Groene Zoodje’, waarop de lichamen van 

de broers uiteindelijk zouden eindigen. 

Tijdens de restauratie bleek dat er onder het 

Groene Zoodje aan de rechterzijde van het 

schilderij oorspronkelijk iets ander te zien 

is geweest; op de plek waar eerst een kanon 

werd voorgetrokken bleek de schilder rits 

de twee dode lichamen te hebben afgebeeld, 

terwijl de omstanders bij de broers hun 

vingers, tenen en tong afsneden.

En dat was dus de later verdoezelde fase 4 

in het beeldverhaal. 

rr ti  in d  d  

De gruwelijke oorspronkelijke beelden blij-

ken na onderzoek van de verwijderde verf 

in de 19de eeuw te zijn overgeschilderd. 

Met deze restauratie is het schilderij weer 

in zijn oorspronkelijke staat hersteld en zijn 

letterlijk enkele opzienbarende onthullingen 

omtrent de moord op de gebroeders De 

Witt weer blootgelegd. De waarheid bleek 

hier het daglicht niet te kunnen verdragen. 

Het weer ongekuiste schilderij toont ons in 

olieverf wat wij tot nu toe alleen in prenten 

konden zien en in oude geschriften konden 

lezen. 

aadsp nsi nariss n

Een van de twee gebroeders De Witt was 

‘raadspensionaris’. De titel doet misschien 

anders vermoeden, maar zo iemand was in 

de 17de en 1 de de machtigste man in Hol-

land - en in de ‘Gouden Eeuw’ praktisch 

gesproken misschien wel van Europa. Naast 

Johan de Witt waren van naam nog steeds 

bekende Hollandse raadspensionarissen 

Johan van Oldebarnevelt (na een politiek 

proces, op instigatie van rins Maurits van 

Oranje, in 1 19 met het zwaard onthoofd 

op het Binnenhof), Aert van der Goes, 

Anthonie Heinsius, Anthonie van der Heim, 

en Jacob Cats. Veel mensen kennen ze nu 

vooral uit straatnamen.

Raadpensionaris was ook de titel van Rut-

ger Jan Schimmelpenninck, die in de jaren 

1 05 en 1 0  staatshoofd van het Bataafs 

Gemenebest was. Deze functie had echter 

een andere inhoud.

p si   s pt r

De Republiek der Verenigde Nederlanden 

wordt vaak vergeleken met het huidige 

Europa. Wat zijn de verschillen en overeen-

komsten  En wat kunnen wij daar nu nog 

van leren  
Op zaterdag 29 september is dat aan 

de orde tijdens een symposium in het 

Nationaal Archief in Den Haag ( rins 

Willem-Alexanderhof 20, nabij Den Haag 

Centraal Station) over de rol die raadpensi-

onarissen hebben gespeeld in de Republiek. 

Dit symposium wordt georganiseerd 

door de vereniging “Vrienden van de 

Witt” in samenwerking met het Nationaal 

Archief. Op het symposium zal een aantal 

gerenommeerde sprekers laten zien hoe de 

raadpensionaris in moeilijke tijden (de oor-

logen met Spanje, Engeland en rankrijk) 

hun invloed en gezag aanwendden om tot 

oplossingen en besluiten te komen. Met 

hun grote inzet hebben Van Oldenbarnevelt 

en De Witt Nederland als economische 

grootmacht weten op te stoten in de vaart 

der volkeren. 
Speciale aandacht is er ook voor Anthonie 

Heinsius. Hij was de spil in het web van de 

internationale politiek gedurende de Negen-

jarige Oorlog (1 -1 97) en de Spaanse 

Successieoorlog (1702-1713).

ri nd n and itt n

De kosten voor deelname aan het sympo-

sium bedragen 10 euro voor “Vrienden 

van de Witt” en “Vrienden van de KB” 

en 12 euro voor ieder ander. Aanmelding 

geschiedt per e-mail:

afsprakenbureau nationaalarchief.nl

Uw aanmelding wordt de nitief na over-

making van genoemd bedrag, uiterlijk 20 

september 2012, naar rekeningnummer 

141 .70.34  t.n.v. Vrienden van de Witt te 

Utrecht.

-  Het schilderij uit de zeventiende eeuw van Pieter rits, dat in fasen (als een soort stripverhaal) de moord laat zien op Johan en Cornelis de itt. Het 

verstopte element dat weer tevoorschijn kwam is helemaal rechts te zien. r was een kanon overheen geschilderd. -
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-  Hetzelfde fragment als rechts, v r de 

restauratie. Overschilderd met een kanon. -

-  Het onthulde fragment, waarop is te zien hoe 

de broers werden geslacht. -

Dansen op de muziek 

van een echte Big Band !

V.a. zo. 16 sept. van 16.00 - 19.00 uur:

Bill Baker’s Big Band met de 

maandelijkse dans-middag op 

het ss Rotterdam. 

Reserveren op www.

ssrotterdam.nl/uitgaan of 

per telefoon: 010 – 2056533. 

Toegangsprijs: € 15 p.p. 

Adres: 3e Katendrechtse Hoofd, Rotterdam.
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Na de oorlog is de tuin nog open geweest en zouden er nog twee beren in een beren-kuil gezeten hebben, die door de stad Bern in Zwitserland geschonken zouden zijn. Ik heb alleen die lege berenkuil gezien, verder was er niets.
Wel was er nog het dierentuingebouw, zoals ik me iets uit “Duizend en n nacht” voorstelde, dus oosters sprookjes-achtig met twee koepeltorentjes bezijden de hoofd dakkoepel en kantachtige randversieringen. Maar helaas, zoals dat wordt genoemd: “het gebouw sneuvelde onder de slopershamer”. Eeuwig zonde, onvervangbaar n onvergee  ijk. Er werd 

zoveel gedaan in het dierentuingebouw. Allerlei examens. Bijeenkomsten en ook een jaarlijks bal door dansschool Constandse en ik denk ook wel van andere dansscholen. Zelf deed ik er eens mee aan een grote sportdemonstratie van de grote Rijswijkse sportvereniging Excelsior. Ons onderdeel was ritmische gymnastiek, met een blauwe bal, met houten hoepels en met knotsen
Er was na de oorlog echter nog in de buurt dierentuin Wassenaar aan de Rijksstraat-weg, waar men met openbaar vervoer heen kon. Uit Spoorwijk was dat lijn 4, 

die reed tot aan het toen gele viaduct op de grens van Den Haag en Wassenaar. Dan moest je, voor een kind nog een heel eind, lopen naar de dierentuin. Wat was die dierentuin mooi groen, dat was het eerste wat opviel. Het was er zo natuurlijk. De dieren waren allemaal heel bijzonder en ze hadden een  inke loopruimte buiten bij hun hokken. Er liepen kamelen en lama’s en zoveel andere dieren.

r ng n d
Later in de zomer van 19  ging ik er met twee kleine nichtjes heen. Dat was een hele belevenis voor de bijna 4 en 5 jari-gen. Aan het begin van de wandeling door de tuin was een lynx in zijn omheinde uitloop. Die lynx leek op een grote bij-zondere kat met pluimpjes aan zijn oren. Maar, daar dichtbij was een piepklein wit huisje neergezet van 40 x 40 cm. Ik vertelde de meisjes, dat er kleine mensjes in woonden met kleine kindertjes, die naar school waren en de vader naar zijn werk. Het vrouwtje kwam wel eens naar buiten om bij voorbeeld de ramen te zemen of de matten te kloppen. Het jongste nichtje wil-de dat wonder aanschouwen en ze wilde wachten. Wat ik ook zei over de apen en de speeltuin, ze was niet weg te krijgen. Toen dat tenslotte lukte kwamen we langs 

velerlei dieren. Dat maakte indruk en toen ze met de apen kennismaakten, vonden ze dat zo leuk dat ze ook d r wel wilden bijblijven. rachtig vonden ze dat, n t als lle kinderen n de grote mensen

ss n d  g s
Tenslotte was daar ook nog de speeltuin, wat ook al een feest voor ze was en dan nog limonade aan een tafeltje buiten.Toen we de dierentuin verlieten, ging we nog even naar dat kleine witte huisje kij-ken. Alles was er stil, het vrouwtje kwam misschien een volgende keer buiten  De dierentuin heeft daarna nog grote hoge 

glazen kassen laten zetten, met tropische plantengroei en bomen. De bezoekers liepen zo door die kassen en de tropische vogels vlogen vrij rond en ik dacht óók tropische vlinders. Helaas is ook die dierentuin gesloten. Men ondernam nog pogingen om de dierentuin te behouden. Maar dat is op niets uitgelopen. Het was uiteindelijk een de  nitief einde van een mooie dierentuin, ditmaal de Wassenaarse dierentuin.

Liesbeth Hoogduin
Leidschendam
phoogduin h net n

-  Op de hoek van de oningskade en de uidhollandlaan (vroeger Benoordenhoutseweg), naast het Malieveld, op de plek waar nu het provinciehuis 

van uid-Holland staat, lag sinds 1 3 de Haagse dierentuin. e bezetter sloopte hem goeddeels voor de tlantikwall. ( LM-foto 192 ).  -
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-  n het sprookjesachtige gebouw van de Haagse ierentuin werd van alles gedaan, van concerten 
tot rijtheorie-e amens. ebouwen als dat en wijlen Houtrust mist de stad thans ontzettend. -

-  Prentbriefkaart van ierenpark assenaar dat van 193  tot 19  bestond, het was een liefheb-
berij van de auto-importeurs familie Louwman. u hebben ze een automuseum (zie pag. 12)  -
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LP’S & SINGLES
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06-22200785
www.lpenzo.nl
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d  rt pikt dat ni t

Theater De Regentes moet mogelijk zijn 

deuren sluiten. De ommissie irs h a -

in, met de taak om de nanciering van de 

cultuursector in Den Haag tegen het licht 

te houden, adviseerde eind april om geen 

subsidie meer te geven. Sinds het advies 

et u turee  apitaa  an en aag is 

aangeboden aan wethouder Marjolein De 

Jong (cultuur), is de onrust groot in de 

cultuursector. Bijna 10 miljoen (zo’n 20 

procent) moet er jaarlijks worden bezuinigd 

op de vierjarige subsidies. Oud-minister 

Ernst Hirsch Ballin  c.s. kregen het verzoek 

scherpe keuzes te maken. De commisie 

adviseert dan ook om 41 van de 109 subsi-

dieaanvragen niet te honereren, waaronder 

die van De Regentes.

rt is  stadsp di

“We konden kiezen, een veredeld buurt-

huis zijn of een kwalitatief hoogwaardig 

podiumaanbod bieden.” Wim van Stam, 

directeur van Theater De Regentes, geeft 

ruimschoots toe dat zijn theater stadsam-

bities heeft. “Wij krijgen cultuursubsidie 

en worden niet betaald uit een sociaal 

maatschappelijke pot. Wat niet wil zeggen 

dat we ons niet op de wijk richten.” Sinds 

zijn aantreden, tweeënhalf jaar geleden, 

is Van Stam een andere koers gaan varen. 

“We richten ons op drie pijlers: Wereld-

muziek met cross overs naar jazz en singer 

song writers, theater voor de jeugd en het 

stimuleren van culturele initiatieven in de 

wijk. Bij de vorige subsidie kreeg Theater 

De Regentes van de gemeente de functie 

van cultuuranker voor de wijk mee. Echter 

slechts een klein deel van het publiek van 

De Regentes (zo’n 30 procent) is afkomstig 

uit de wijk, schrijft de commissie. Ze wijt 

dat aan de ambitie van het theater: “Zij ziet 

zichzelf als een theater met een primair 

stedelijke functie.”

Volgens Susanne Daenen, vertegenwoordi-

ger van de bewonersorganisatie Regentes

Valkenbos hoeft dat elkaar niet te bijten: 

“Als je cultuurdeelname in de wijk wilt 

stimuleren, mag toch ook de rest van Den 

Haag daarvan pro teren  Het werkt twee 

kanten op. Haal je mensen van buiten de 

wijk vanwege een interessante programme-

ring, grote kans dat je ook meer wijkbewo-

ners aanspreekt.” Het neemt niet weg dat ze 

vindt dat De Regentes “meer zou kunnen 

doen voor de wijkbewoners.”

n in d  i k

Begin mei trad de Warsaw Village Band op 

in De Regentes. Door radio  omschreven 

als “een uniek gezelschap dat de oolse 

cultuur over de grenzen heen tilt, op unieke 

wijze, gespeeld door jonge mensen.” 

“Er wonen hier veel Oost-Europeanen”, 

vertelt Van Stam. “Met onze program-

mering spelen we daar op in.” Om deze 

wijkbewoners te bereiken vertaalde De Re-

gentes de yers in het Engels en verspreid-

de die bij winkels en tijdens de braderie. 

Een oolse kunstenares exposeerde in het 

theatercaf . Ook schakelde ze de Oost-

Europese ambassades in. “Het is een grote 

teleurstelling als zo’n band maar 50 man 

trekt”, zegt Van Stam.

Daenen van de bewonersorganisatie is niet 

verbaasd over die lage opkomst: “Veel 

olen komen hier enkel met het doel om 

geld te verdienen. Een ander deel heeft het 

geld gewoonweg niet. Wij organiseren een 

festival De Verademing. Veel allochtone 

wijkbewoners uit de wijk komen dan ook 

niet, n dat is een gratis festival  In de wijk 

wonen meer nationaliteiten en het is moei-

lijker om hen aan te zetten tot een bezoek 

aan culturele activiteiten. D t ziet zo’n 

adviescommissie over het hoofd.”

a  i n ag naars 

De commissie Hirsch Ballin is positief over 

de kwaliteit van de wereldmuziek van het 

theater. Toch verbaast ze zich over de keuze 

voor deze muziek. Wereldmuziek wordt 

traditiegetrouw geprogrammeerd door het 

Haagse Korzotheater.  Bernadette Stokvis, 

algemeen directeur: “Korzo programmeert 

al sinds begin jaren negentig wereldmuziek 

en heeft hiervoor een speciale opdracht 

van de gemeente Den Haag. Het is dus 

opvallend dat een collegatheater eenzelfde 

programmeerterrein kiest.”  

lamenco-gitarist en zanger Johan rau-

enfelder kent beide theaters goed. Als hij 

in Theater De Regentes optreedt met de 

Haagse R g hs is de zaal met 400 stoelen 

uitverkocht. “De Regentes is een sympa-

thiek en laagdrempelig theater.” Hij kent 

ook Korzo goed. “Korzo pro leert zich met 

moderne en experimentele dans en muziek, 

waaronder wereldmuziek.” Korzo preten-

deert niet het gehele palet aan wereldmu-

ziek te presenteren. “Dat zou onmogelijk 

zijn. Er wordt ongelofelijk veel muziek 

gemaakt in de wereld.” Stokvis vervolgt: 

“Het dansonderdeel in ons programma is in 

verhouding zwaarder dan de muziek omdat 

we zelf dansproducties maken.” rau-

enfelder concludeert dat n theater met 

wereldmuziek voor 500.000 Hagenaars, van 

wie ook nog eens de helft uit het buitenland 

komt, wel erg weinig is

it n kan a ti d n g

Daenen weet niet goed of de  ton subsidie 

die Theater De Regentes heeft gevraagd, te 

veel geld is. “Want hoeveel personeel werkt 

er niet  En wat denk je van de stookkos-

ten  De Regentes moet blijven, dat vindt 

iedereen hier. Het is kapitaalvernietiging 

om het te sluiten.” Alhoewel rauenfelder 

voorstander is van meer ondernemerschap 

in de cultuur, oordeelt hij: “De gemeente is 

spekkoper voor zo’n bedrag. Houden ”  De 

Regentes ontvangt inmiddels veel steunbe-

tuigingen. Ze verzamelen handtekeningen 

voor een petitie, raambiljetten worden 

verspreid en er komt een protestweekend 

met artiesten. Directeur Van Stam is strijd-

lustig: “We laten het er niet bij zitten. Hoe 

dan ook, we willen doorgaan. Sluiten kan 

altijd nog.”

Nynke van Hurne
n anhurne gmai om

n e an urne 
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 n-Cognatio  die on angs met de oorste -

ing  ou ou   drie a onden eer su es-

o  in e egentes optrad  

-  Het onderdeel  ‘gekleed zwemmen’  bij het behalen van het tweede diploma in 19 0, in het zwembad e Regentes ( oto  .H. lijzing). -
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is elke vorm van theater waarbij de spelers het verhaal, 

de personages en de dialogen ter plaatse verzinnen.

a e  

De iekslag, Molenbrink  2  GR Den Haag. 

Intromiddag, gratis 1 sept, graag aanmelden.

 Tijd: 1  uur tot 1 : . 

tart cursus  sept t m 21 nov. van 1 :  tot 21: . 

12 lessen  -. sluiten met presentatie. 

nf   e e  

e n . 7 -35 8 7  a . e e gg .n

De vormgever van De Oud-Hagenaar
Parallelweg-Zuid 29 - Nieuwerkerk a.d. IJssel - Tel. 0180-322305
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  d ndi gang rs di  r nd  naar n aag risd n n daar n is i t n n  i k n in d  ar itt r g n ndis  
nt n t  

n r rkt  at in t g nst ing t t at aak rdt g da t   ga n i  n is aak n ndis  naa   n ndis  int ri r  ts an t  k ssa  ni n  aan d  xand rstraat  n  is d  ar it t r aan t  rk n a s k niaa  

Dat blijkt uit een onderzoek van drs. Eeke L. Crabbendam waarop zij aan de faculteit Kunstgeschiedenis van de Uni-versiteit Leiden is afgestudeerd. Eeke Crabbendam, kenner en liefhebber van het voormalig Nederlands-Indië, en werkzaam bij Estata Makelaars, voltooide met dit onderzoek haar studie op 2-jarige leeftijd na 39 jaar onderbreking.
Crabbendam concludeert dat er on-danks het grote aantal (oud)-Indiëgan-gers in Den Haag geen sprake is van een Indische invloed in de woonhuisar-chitectuur. Voor Indische verlofgangers en repatria

8  d i nd r patriant nnten was Den Haag in veel opzichten de populairste vestigingsplaats. Bijna 0 duizend van hen vestigden zich in de jaren 1919 tot 1939 in Den Haag vanwege de daar aanwezige “Indische sfeer”. Belangrijke aanleiding vormde ook het in Den Haag aan het lein gevestigde Ministerie van Koloniën, waar de Indiëgangers veel formaliteiten hadden te regelen. Ook de mooie en gezonde omgeving, -zee en duin, dus zandgrond- de nabijheid van het spoor, de lage belastingen en de goede huis-vestingsmogelijkheden een belangrijk 

rol. Ook alle bedrijven met Indië als werkterrein hadden hun hoofdkantoor in Den Haag gevestigd. Niet voor niets richtte de Haagse middenstand zich steeds meer op de Indische consument en schoten Indische restaurants, winkels met tropische uitrustingen en dergelijke als paddenstoelen uit de grond.  
rg i t r d  ri k nIn chronologische volgorde werden na 1 59  de Archipelbuurt, Duinoord en het Statenkwartier de meest favoriete Indische buurten. Dat gold minder voor villaparken zoals het Van Stolkpark, het Belgisch ark en het Klattepark, die de gemeente vanaf 1 75 ontwikkelde. ark Zorgvliet, de oor-spronkelijke zeventiende-eeuwse buiten-plaats met het Catshuis, werd vooral een uitgelezen plek voor de zeer gefortuneerde oud-Indiëgangers, die hun fortuin hadden verdiend in de suiker, tabak en olie. 

i spark
Ook de bewoners van het Willemspark, in 1 49 door Koning Willem III aan de gemeente  verkocht voor de bouw van een villawijk, waren tot in de 20e eeuw voor een groot deel zeer rijke Indiëgan-gers. Multatuli, onze beroemde schrijver, logeerde rond 1 2 regelmatig op Sophialaan 9, het woonhuis van zijn broer, 

eigenaar van tabaksplantages op Java. Elizabeth Baud, vrouw van Louis Cou-perus, verbleef lange tijd op Sophialaan 12 bij haar grootvader Guillaume Baud, oud-minister van Koloniën en Indiëganger bij uitstek.
“Indische sporen” in de architectuur zijn met name te vinden bij de indrukwek-kende villa aan arkweg 9a in het Van Stolkpark, waar de  “Indische” ornamen-ten opvallen.

nt ikk ing r ip rtRond 1 70 namen bouwspeculanten het initiatief voor de ontwikkeling van de Archipelbuurt als woonwijk voor o.a. de uitdijende groep uit Indië terugkerende planters, bestuursambtenaren en mili-tairen. Om Indiëgangers aan te trekken werden de straten naar eilanden van het koloniale rijk vernoemd.In haar onderzoek concludeert Crabben-dam dat de populariteit van de Archipel-buurt onder Indiëgangers maar tot rond 1900 duurde, toen de stroom echt rijke Indiëgangers met hun verdiende fortuin naar Nederland terugkeerden. Zij vonden de Archipelbuurt niet goed genoeg meer en zochten hun heil in de jongere en monumentalere buurten zoals Duinoord en Statenkwartier, die intussen ontwikkeld werden. 

-  Rond 1900 was er een meisjesschool gevestigd in de kolossale koloniale villa aan de le anderstraat 1. -

Hans was een VVD’er van de klassiek liberale soort. Toen hij partijleider was werd hem eens gevraagd wat hij van plan was om speciaal voor ouderen te gaan doen. “Bij voorkeur niets,” antwoordde hij met een glimlach. Typisch Dijkstal, die vond dat de overheid zo’n beleid moest voeren dat de mensen zichzelf konden redden, zonder dat de overheid zich daarin teveel moeide. Maar hij was allesbehalve een harde neo-liberaal; hij vond, schreef hij in De Oud-Hagensaar, dat de romantiek van ‘Swiebertje’ volstrekt misplaast was. Zwervers en verkommerende ouderen, die kan je niet aan hun lot overlaten. Dan moet je verantwoordelijkheid nemen.
E n r ds  anEen enorme hekel had Dijkstal aan racisme, uit liberale overtuiging en door z’n persoon-lijke leven. Hij werd geboren in Egypte, om-dat z’n familie daar in de scheepvaart werkte, en maakte de moslim-maatschappij daar tot z’n zesde jaar dagelijks mee; als puber raakte hij aan de jazz-muziek verslaafd en vooral de tenor-sax, een instrument dat hij zelf ging 

spelen. En hij ging honkballen, bij Storks in Den Haag, een sport met een stevige gemixte cultuur, net als de jazz. Hans wist uit eigen ervaring dat je prima kunt samenleven met mensen die cultureel anders zijn geworteld, wat heet: dat je daar enorm veel plezier aan kunt beleven, over en weer, en dat het ver-rijkend is.

nti p p ist
Als wethouder van Wassenaar, als minister van Binnenlandse Zaken en VVD-leider onderscheidde de ‘bestuurder’ Dijkstal zich door warsheid van populisme. Gewoon goed je werk doen, de boel rustig verbeteren, en niet elke dag in de krant proberen te komen. De aanpak  la im ortu n, die in Hans’ tijd op Het Binnenhof  furore maakte, lag de bruggenbouwer Dijkstal niet. Ook in deze krant schreef hij nog wel eens wat hem er niet aan beviel, wat soms lezers kostte en adverteerders. Hans’ mening was het waard.

Constant Martini  rans Hoynckreda tie deoud-hagenaar n

el 7   

Een betaalbare crematie of begrafenis Al 75 jaar zonder winstoogmerk 
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s n t angst ing r n stad t n

HVP Thuiszorg kan u, in uw eigen woonsituatie precies die zorg bieden waar u het alleen niet aan kan. We beschikken over goed opgeleide en gemotiveerde eigen medewerkers. Wij hebben geen wachtlijsten, bij ons krijgt u meteen de zorg die u verdient.
Adres: Lau Mazirellaan 470B, 2525 WV Den HaagTel:070-7853092  0619914910

www.hvpzorg.nl
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u o edri f  vichtenburglaan 2, Den HaagTel. 2 1www.au ohou wi .nl

Donderdag 20 december 2012 - Jrg 4, nr. 26

Oplage: 72.000 ex.

Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar 

  in t t k n an t st  g rt aar an r an i r is p r s

 ik i ts n  n ik n ag naar  an 
and k n ik  inig  dat ik i  n  r n  in t r aar  

t n a d k r  
n r is t  ak n an 

and t t r ning n t  st rda  k n ik gst pp r akkig  
tt rda  ig n i k in t g  ni t
 gint d  r dst  aags  s ri r a r ti d n  is 

p r s 8     
t r aa  Een Hage-naar terug in Den Haag in d  nd  r d  p rtr tt n’ it 

“Een Hagenaar,” vervolgt Louis Couperus zijn verhaal. “die als klein jongentje, een beetje overduveld door al zijn groote broêrs en zusters, zoetjes wandelde aan de hand van zijn kindermeid, Caroline, langs de lanen der Haagsche Boschjes, of geheim-zinnige spelletjes bedacht in de hoeken der muurkasten, spelletjes, die reeds zijne aller-eerste romans symbolizeerden en waarvan noch zijne ouders, noch broeders en zusters, noch Caroline ooit iets begrepen. Een klein Hagenaartje dus, een erg vroom Hage-naartje, die plechtig zijn kinderbijbeltje las — een hoofdstuk er uit — vóor hij naar bed ging, maar ook, in bed, een gestolen 

lint van een zijner zusters bond aan zijn eenen voet, en die voet met den andere, onvertuiten voet buiten de dekens stak om ze met elkander te doen dansen, als heer en dame: de omlinte voet was natuurlijk de dame. Een kind met vreemde fantazietjes, die de school bezocht op den hoek van het Buitenhof, vóor hij, negen jaar, met de heele familie naar Indië vertrok.”

i pr gra a
Op 10 juni 2013 is het precies 150 geleden dat Louis Couperus werd geboren, aan de Mauritskade nr. 11 (thans nr. 43), als de  jongste telg van elf kinderen van Mr. John Ricus Couperus, gepensioneerd raadsheer uit het toenmalige Nederlands-Indië, en jonkvrouwe Catharina Geertruida Reynst. Het in 1993 opgericht Louis Couperus Genootschap herdenkt dat feit volgend jaar met een keur van activiteiten, in samenwer-king met tal van andere organisaties, zowel in als buiten Den Haag.

Zo kan men nu al terecht in het Louis Couperus Museum in Den Haag voor de expositie ‘Toen ik een kleine jongen was’; zijn er vanaf 1 januari bijzondere Coupe-rusarrangementen te boeken in het Let-terkundig Museum en is in de naastgelegen Koninklijke Bibliotheek de tentoonstelling Couperus in handen te zien. 

it rair  and ing n
Het Louis Couperus Genootschap orga-niseert het gehele jaar door een literaire wandeling door Den Haag, die u onder lei-ding van deskundige gidsen voert langs alle plekken die in het leven en werk van Cou-perus een belangrijke rol hebben gespeeld. De wandeling begint bij het borstbeeld van de schrijver in de Surinamestraat en brengt u vervolgens langs Couperus’ geboortehuis aan de Mauritskade en de woonhuizen waar de familie Couperus verbleef na terugkomst uit Nederlands-Indië, zoals het huis aan de Surinamestraat, waar Couperus zijn debuutroman ‘Eline Vere’ schreef. U bezoekt ook de locaties waar de auteur zijn romans situeerde: de Archipelbuurt, waar een deel van de familie Van Lowe uit ‘De boeken der kleine zielen’ woonde en de Nassaulaan, waar de oude heer Takma uit ‘Van oude menschen...’ iedere dag zijn oude liefde Ottilie bezocht.

En n g  r
Maar er vindt in 2013 nog veel en veel meer plaats ter herdenking van Louis Couperus. De jubileumagenda vermeldt nu al zo’n 30 bijzondere gebeurtenissen, als de uitgave van bijzondere publicaties, lezingen, exposities, plechtigheden, en theatervoorstellingen. 

is p r s n
Wat er in 2013 allemaal rondom Louis Cou-perus te doen is, valt het best te volgen via de webisite van het genootschap. Daar staat het allemaal op een rijtje.

Die website is trouwens veel meer dan een agenda. Het is het allerbeste vertrekpunt voor iedereen die is geïnteresseerd in het leven en werk van deze fameuze Haagse schrijver. Wie al Couperusfan is, vindt er trouwens ook alle informatie over de ‘Online veiling van Couperiana’ die op 17 januari ‘s avonds live (via Catwiki) wordt gehouden op internet. Interessant voor zowel verzamelaars als verkopers.

-  Couperus was een ‘kattenman’ - die soms heel lelijk over honden schreef. Maar in het jaar van dood in 1923 ging hij overstag en kocht een grote 

hond, Brinio, bij kynoloog P.M.C. Toepoel, die ook een boksschool had in de Johannes Camphuysstraat. Couperus was dol op het dier. -
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Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

-  Louis als kleine jongen op de arm van zijn moeder, jonkvrouwe Catharina Reynst. -
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GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJELoosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02www.juwelierhetmolentje.nl

-  Couperus (midden) in 1920 aan het Tobameer in Sumatra. Om in den brode te voorzien schreef 
hij ook reportages voor tijdschriften en kranten, als de Haagse Post en Het Vaderland. -
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ervaringen met kappers had ik niet. Dat waren altijd van die personen die veel te 

’s Avonds gingen mijn vriend en ik rond de tafel zitten en bedachten wat er nodig zou zijn: ’s morgens ontvangst thuis, dus kof e met gebak, auto’s om op het stadhuis te komen, een locatie voor de receptie en het diner en o ja, een fotograaf erbij is ook 

Als hulpmiddel gebruikten we de ‘Gouden Gids’. Van een ‘Huwelijksbeurs’ of tegenwoordig ook wel ‘Love and Marriage’ beurs geheten had in die tijd niemand nog ooit gehoord. Alleen de Huishoud- en de ostzegelbeurs waren bekende begrippen. 

uit Nederlands-Indië. Tussen 1 91 en 1 97 was hier de ’s-Gravenhaagsche ension Maatschappij gevestigd. Van 1 97-1902 was mr. W.H. de Beaufort eigenaar, die het huis als minister van Buitenlandse Zaken bewoonde. In 1902 kwam het in bezit van W.R.A.C. graaf van Rechteren Limburg die het op zijn beurt in 1910 aan de gemeente verkocht. Van 1912 tot 1972 vonden hier de vergaderingen van de gemeenteraad plaats. Tevens deed het pand toen ook al dienst als trouwzaal. Niet alleen de buitenkant is indrukwekkend, ook de interieurs in verschillende neostijlen naar ontwerp van architect H.A. Reus te Dordrecht (1902) mogen er zijn.

kostenpostje ‘rookartikelen  f 24,-‘ op de nota van ‘Chalet Ockenburgh’. Het woord chalet doet chi uer klinken dan dat het er in werkelijkheid uitzag. Zeker nu ik de foto’s terugzie; onmiskenbaar jaren 70 behang  bruin met oranje ornamenten
Na het diner reden mijn kersverse man en ik met mijn broer, die wel een auto bezat en wij niet, naar Brabant. Daar betrokken we een atje. De wittebroodsweek  tevens mijn paasvakantie  hebben we al etsend doorgebracht. We vonden het nog leuk ook  ja, kei-gaaf

Magda Verhagen- van der Biepierre erhagen hotmai om

pass rt a s   r 

ni t staan n s ikt 

r n r s

t nd  it aa  in t 

ink r  n r t r

n  ara d rg  p 

 n r  aar  is 

n g st ds a ti

ADO Den Haags beste aankoop ooit toont 

zijn klasse nog steeds regelmatig. Dick 

Advocaat beschouwt hem als een van de 

grootste spelers van ADO en C Den Haag 

ooit. Lex Schoenmaker noemt hem een 

fantastische voetballer. In Noorwegen werd 

hij uitgeroepen tot beste speler van de 20ste 

eeuw.
In de vier seizoenen dat Harald Berg uit-

kwam voor ADO en C Den Haag (19 9-

zich zijn tijd in het Zuiderpark. “Zo hadden 

we een erg goede keeper, Ton Thie, Aad 

Mansveld en Lex Schoenmaker. De meeste 

spelers haalden een hoog niveau. Alleen 

misten we net dat beetje extra dat Ajax en 

eyenoord wel hadden.”

rp tt r nd

Dat ADO’s eerste buitenlandse aankoop 

een bijzondere voetballer was, wisten de 

vertegenwoordigers van de club die hem 

in 19 9 in het Europa Cup-toernooi voor 

bekerwinnaars twee keer tegen Barcelona 

zagen spelen. “Ik was in december al in 

Den Haag op bezoek geweest, maar de club 

wilde me eerst nog in actie zien.” De twee 

Europa Cup-ontmoetingen van Bergs club 

i-og ot a u en n met Barcelona, 

in verband met de onbespeelbaarheid van 

de velden in Noorwegen allebei in Barce

lona gespeeld,  boden daarvoor de eerste 

gelegenheid. Zowel op ADO als Barcelona 

maakte Berg als regisseur veel indruk. “We 

hadden Barcelona zelfs kunnen verslaan en 

de halve nale kunnen halen. In de eerste 

wedstrijd scoorde ik en verloren wij met 

3-2. In de tweede wedstrijd stonden wij 

na 50 minuten met 2-0 voor, maar kwam 

Barcelona nog terug tot 2-2.” 

Zo mogelijk nog indrukwekkender was 

Bergs Eredivisiedebuut voor ADO. Op 

een bloedhete zondagmiddag in augustus 

ontving ADO in het Zuiderpark C Twente, 

het vorige seizoen lang een serieuze 

titelpretendent. Met Berg als uitblinker liep 

ADO de Tukkers onder de voet. Met een 

fantastisch afstandsschot in de kruising met 

links, een geweldige uithaal in de verste 

hoek met rechts en een beheerste intikker 

uit een voorzet van Schoenmaker luisterde 

Berg zijn debuut op met een onvervalste 

hat-trick. Berg beschouwt de eerste treffer 

nog steeds als zijn mooiste in Haagse 

dienst. “Ik hoorde iemand “shoot” roepen 

en schoot toen raak van zo’n 25 meter.” 

-  Harald Berg voltooit in het seizoen ‘ 9  ‘ 0 zijn hattrick in de wedstrijd van O tegen C Twente ( OTO  Piet van der looster). 

kostenpostje ‘rookartikelen  f 24,-‘ op de nota van ‘Chalet Ockenburgh’. Het woord chalet doet chi uer klinken dan dat het er in werkelijkheid uitzag. Zeker nu ik de foto’s terugzie; onmiskenbaar jaren 70 behang  bruin met oranje ornamenten
Na het diner reden mijn kersverse man en ik met mijn broer, die wel een auto bezat en wij niet, naar Brabant. Daar betrokken we een atje. De wittebroodsweek  tevens mijn paasvakantie  hebben we al etsend doorgebracht. We vonden het nog leuk ook 
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stand dat t n n’  rd n  aar int n i t d n stand
Sinterklaas is de hoofd guur van het jaarlijkse kinderfeest dat op 5 december in Nederland en op  december (de eigenlijke katholieke naamdag van Sint Nicolaas) in België en in enkele (voormalige) Neder-landse koloniën wordt gevierd. In Suriname wordt het Sinterklaasfeest ‘Kinderdag’ genoemd.

Sinterklaas en zijn helper, Zwarte iet, komen volgens de overlevering in de nacht van 5 december in Nederland en  december in België langs de schoorsteen naar binnen om in alle huizen geschenken te brengen voor de kinderen die er wonen. Deze moderne traditie van Sinterklaas als kinderfeest komt waarschijnlijk voort uit 

het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht (1 50) van de onderwijzer Jan Schenkman (1 0  - 1 3).
eesten met veel overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen, worden op kleine schaal in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, rankrijk, Duitsland, olen, Hongarije, Oekraïne, Indonesië, Slovenië, Roemenië, Tsjechië en Slowakije gevierd.

rst an  anta a sDe Kerstman is een afstammeling van Sinterklaas en wordt ook in verband gebracht met kabouters (Nisse of Tomte), zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop 
van Myra, teruggaat. Het Sinterklaasge-bruik is meegenomen door emigranten naar Amerika. In Amerika werd Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak, maar hij is inmiddels ontdaan van 

De Kerstman ontstond in de ons bekende vorm in de Verenigde Staten, eind negen-tiende eeuw en raakte door de reclame van Coca-Cola wereldwijd verspreid. Zo kan het zijn dat in beeltenissen de Kerstman 

heeft nog wel een (vliegende) arrenslee ge-trokken door rendieren en wordt geholpen door elfjes op de Noordpool.

 ar s
Het Brits-Nederlandse oliebedrijf Shell is volgens het Amerikaanse zakenblad or-tune, ua omzet, de grootste onderneming ter wereld. Als vrijwel elke giga-multina-tional trouwens, maakt zo’n bedrijf ‘vuile handen’, in de olie-industrie is dat vaak bovendien erg opzichtig. Shell heeft het wat dat betreft de afgelopen tien jaar vooral zwaar te stellen gehad met z’n bedfrijbeleid in Nigeria. Corruptie, milieubederf en on-geïnteresseerdheid in de funeste gevolgen voor de volksgezondheid van de plaatse-lijke bevolking, waren de kernbegrippen in de media. Om het even heel platsisch te schetsen: op sommige plekken verbruiken Nigeriaanse vissers grote hoeveelheden ‘Omo’ (u welbekend als biologisch inweek-middel voor de was), om de vis een beetje vrij van de olie te krijgen, alvorens hij kan worden geroosterd. Dat je met zo’n dieet nooit de eerbeedwaardige leeftijd van de (trouwens onsterfelijke) Sinterklaas bereikt, dat moge duidelijk zijn. Je kunt er kanker van krijgen.

jaarbudget ervan is doorgaans aanzienlijk, het zijn bijna ondernemingen op zichzelf - al bestaan de verdiensten ‘slechts’ uit herwonnen goodwill door verbetering van het imago. Bij Shell heet heet de afdeling die zich ermee bezig houdt 
de drie jaar wordt een sociaal maatschappelijk project gekozen ter ondersteuning, met geld en managementexpertise.

ds app n s s
In de periode 2007  2010 was de publieke partner van he  Cares
Nationaal Ouderenfonds. Gezamenlijk werd het iniatief voor de ‘BoodschappenlusBus’ in tal van steden vorm gegeven, om het ouderen mogelijk te maken zelf uit winkelen te blijven gaan. Maar ook om ouderen met elkaar in contact te brengen en samen uitstapjes te ondernemen, teneinde vereenzaming te voorkomen.

Nu een jaar geleden brachten al die Boodschappen lusBussen met Sinterklaas zo’n 300 ouderen naar Shell in Rijswijk voor een Sinterklaas feestmaal. CEO eter de Wit van Shell Nederland ontving ze samen met de Goedheiligman. Daar werd enorm van genoten. Zie de foto’s van deze voor velen onvergetelijke avond.

-  aags voor de of ci le Sint icolaas-viering van  december in 2009 dineerde de oedheiligman in het bedrijfsrestaurant van het Shell onderzoeks-

kantoor in Rijswijk met zo’n driehonderd eenzame ouderen uit het hele land. n de Pieten dansten met hen. ( oto  rans Hoynck) -
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-  Vertel jij maar eens meisje, ben je braaf geweest  ( oto  HvP) -

wilde me eerst nog in actie zien.” De twee 

Europa Cup-ontmoetingen van Bergs club 
 met Barcelona, 

in verband met de onbespeelbaarheid van 

de velden in Noorwegen allebei in Barce

lona gespeeld,  boden daarvoor de eerste 

gelegenheid. Zowel op ADO als Barcelona 

maakte Berg als regisseur veel indruk. “We 

hadden Barcelona zelfs kunnen verslaan en 

de halve nale kunnen halen. In de eerste 

wedstrijd scoorde ik en verloren wij met 

3-2. In de tweede wedstrijd stonden wij 

na 50 minuten met 2-0 voor, maar kwam 

Zo mogelijk nog indrukwekkender was 

Bergs Eredivisiedebuut voor ADO. Op 

een bloedhete zondagmiddag in augustus 

ontving ADO in het Zuiderpark C Twente, 

het vorige seizoen lang een serieuze 

titelpretendent. Met Berg als uitblinker liep 

ADO de Tukkers onder de voet. Met een 

fantastisch afstandsschot in de kruising met 

links, een geweldige uithaal in de verste 

hoek met rechts en een beheerste intikker 

uit een voorzet van Schoenmaker luisterde 

Berg zijn debuut op met een onvervalste 

hat-trick. Berg beschouwt de eerste treffer 

nog steeds als zijn mooiste in Haagse 

dienst. “Ik hoorde iemand “shoot” roepen 

en schoot toen raak van zo’n 25 meter.” 

in de wedstrijd van O tegen C Twente ( OTO  Piet van der looster). 
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 t  r n

Het ging er rumoerig toe tijdens de discus-

sie en de persoon met het grootste geluids-

volume werd de eerste voorzitter, namelijk 

iet Minderman, meneer mijn vader. 

Onder dit groepje oprichters van de club 

(er waren geen dames aanwezig) bevonden 

zich verder Geert Kuipers, Geert Drese, Ad 

Brouwer, Klaas Mulder en Jan Minderman. 

Maar dames hadden ze wel nodig om hun 

eerste twaalftal te vormen en dat werden: 

Jet Sonneveldt, Marie Coenraads, Nel Mul-

der, Riek en Jeanne Stooker en Mien Krens. 

Om lid te kunnen worden moest je een 

verklaring ondertekenen dat je geen alcohol 

zou nuttigen, net als bij de K.G.O.B..

d  k n 

Ziezo een twaalftal hadden ze bij elkaar, nu 

nog een veldje om op te spelen  Dat vonden 

ze helemaal aan de buitenkant van de stad, 

tegen de duinen aan. Van koddebeier boer 

Van der Made konden ze een stukje weiland 

huren, niet exclusief, want soms graasden 

de koeien erop. De prijs die in rekening 

werd gebracht was ks: 100 gulden per 

jaar. De meisjes mochten zich verkleden in 

de mooie kamer, terwijl de jongens de stal 

aangeboden kregen. Het volgende probleem 

was een clubhuis. Een lening van 00 

gulden werd afgesloten als bouwkapitaal 

en onder leiding van een vader-timmerman 

werd alles door de leden gedaan. Alleen 

voor het slaan van de pomp werd een 

vakman ingeroepen. 

d r ands ka pi n

Alles verliep voorspoedig. Na een paar 

oefenwedstrijden werd ‘t twaalftal tot 

de eerste klas van de H.K.B. toegelaten. 

van de K.N.B., culminerend tot kampioen 

van Nederland in 1927. In de dertiger jaren 

volgde een enorme groei door het werven 

van nieuwe, heel jonge, leden, waarin 

Gerrit Hos een grote rol speelde. iet Carol, 

die als zoveel anderen in de jaren dertig, 

een overvloed aan vrijetijd had, stortte 

zich met hart en ziel in de training van de 

jeugd met veel succes. Het feit dat in een 

korfbalteam de beide sekses samenspelen 

heeft natuurlijk wel gevolgen gehad. Zo 

ontstonden in Ons Eibernest, wat je noemt, 

korfbaldynastieën: de Mulders, de Brassers, 

de Berends, de Clasons, de Muns(ters), de 

Schoonhovens et al.

Mijn familie, De Mindermannen, kwamen 

-  Het eerste team van Ons ibernest, geportretteerd op 9 juni 192 . k heb niet alle namen. Maar wat ik wel weet  achterste rij v.l.n.r.  scheidsrechter 

( ),  d Brouwer, Piet Minderman (mijn Pa), Riek Stooker,  , el Mulder, Cas Minderman. n op de voorste rij v.l.n.r. Marie Coenraads, Jeanne 

Stooker, , Jet Sonneveldt, , . eet u wel wie de ’s waren, laat het weten  - 

jaarbudget ervan is doorgaans aanzienlijk, het zijn bijna ondernemingen op zichzelf - al bestaan de verdiensten ‘slechts’ uit herwonnen goodwill door verbetering van het imago. Bij Shell heet heet de afdeling die zich ermee bezig houdt 
de drie jaar wordt een sociaal maatschappelijk project gekozen ter ondersteuning, met geld en managementexpertise.

ds app n s s
In de periode 2007  2010 was de publieke 

he  Cares in Nederland het Nationaal Ouderenfonds. Gezamenlijk werd het iniatief voor de ‘BoodschappenlusBus’ in tal van steden vorm gegeven, om het ouderen mogelijk te maken zelf uit winkelen te blijven gaan. Maar ook om ouderen met elkaar in contact te brengen en samen uitstapjes te ondernemen, teneinde vereenzaming te voorkomen.
Nu een jaar geleden brachten al die Boodschappen lusBussen met Sinterklaas zo’n 300 ouderen naar Shell in Rijswijk voor een Sinterklaas feestmaal. CEO eter de Wit van Shell Nederland ontving ze samen met de Goedheiligman. Daar werd enorm van genoten. Zie de foto’s van deze voor velen 
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ab boo ers staan oor nie e it aging p  an ari ngstd n rd n d  rst  a rs’   gaan ana  n  assaa  t  n 
p nsi n  n i  aar ti d n r g ns t ntraa  an
r a  n a  i n p ss rs i k n in d r and  aar a  d  n i  t n

dig  an rk n  t a s d  rgs t r   a rs staan in n ig n n k 
r n ni  itdaging:  pak  t aan a s p nsi nad ’   

De ‘babyboom’ duidt op de geboortegolf die in Europa en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog optrad. In 194  was de piek meteen het hoogste, maar ook in de  twintig jaar erna werden aanzienlijk meer kinderen geboren dan in de perioden ervoor en erna. Sommigen beperken de term ‘babyboomer’ voor mensen die in de eerste tien jaar na de bevrijding werden geboren, omdat ze cultureel veel met elkaar gemeen hebben. Ze genoten als eersten van de sterk stijgende naoorlogse welvaart en gingen in de roerige jaren zestig naar school en studeren.
Maar feitelijk horen ook de mensen die tussen 1955 en 19 5 werden geboren nog tot de babyboomgeneratie. as daarna ‘normaliseerde de geboortecijfers weer. 

Dat gebeurde trouwens mede door de intro-ductie van de anticonceptiepil, die na z’n introductie in 19 2 in Nederland snel po-pulariteit won. Traditionele gezinsvorming was bovendien in de jaren zestig niet meer vanzelfsprekend voor iedereen, en ook de (steeds beter opgeleide) vrouwen begonnen zich buitenshuis te ontplooien. Kinderen krijgen was niet meer voor ieder de grote opdracht in het leven. De oplages van ‘Dr. Spock’ en de Heilige Schrift daalden.  

i  rt n
im ortuyn (194  - 2002) was een zeer uitgesproken man en een markante baby-boomer, vooral door de kritiek die hij had 

in zijn in 199  verschenen boek met de titel  ‘Babyboomers’ (ISBN: 90 1129419). ortuyn schetste zijn generatie, als zijnde er een van verwende kinderen, met een gouden lepel in de mond geboren en de wind in de rug. Zij pro teerden als eerste van democratisering en nieuwe vrijheden ( ua studie, beroepskeuze en sexualiteit bijvoorbeeld); ze konden zich een eigen koophuis veroorloven, het vliegtuig nemen om in verre oorden vakantie te genieten, en hadden bovendien de ‘sociale zekerheid’ om op terug te vallen als het eens even een tijdje tegen zat.
Maar met de touwtjes eenmaal strak in han-den, op allerlei terrein in de samenleving, bakten zijn generatiegenoten er vaak maar weinig van, vond ortuyn. “Met een schijn van democratie en inspraak introduceerden ze de gesloten regentencultuur opnieuw. Tot schade van maatschappij en economie en bovenal tot schade van de nieuwkomers, die behendig zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden,” schreef hij. “In het bedrijfsleven, met name in de beursgeno-teerde onderneming, vindt momenteel door optieregelingen een schaamteloze verrijking plaats en het zijn weer de babyboomers die daar in stilte, schaamteloos van pro teren. 

ank i k id
De babyboomers staan nu op de drempel van een nieuwe fase in hun leven, waarin het niet meer vanzelfsprekend allemaal zal meezitten. Ze moeten leren omgaan met een toenemende afhankelijkheid, op allerlei vlak, met kwaaltjes en aandoeningen die het leven echt moeilijk maken. Bijna n op elke vijf babyboomers zal, volgens de Amerikaanse heimer sso iation, in z’n leven een vorm van dementie ontwikkelen. Daar maakt men zich in Amerika, politiek en in de media (als de e  or  imes) trouwens erg druk om - begrijpelijk, wetend dat er in de USA de komende 19 jaar elke dag ( ) zo’n tienduizend 5-plussers zullen bijkomen, berekende het e  esear h 

Center onlangs. “En veel babyboomers 
CenterCenter
hebben er nog geen zin in, of het nou met tnesstraining of Botox moet, om aan an-deren af te staan wat ze als hun rechtmatig eigendom beschouwen: jeugd ” Aldus de e  or  imes op nieuwjaarsdag.Zou het in Nederland heel anders liggen  Menigeen hier, met kersverse ‘pensionado’ status, gezond van leden en geest, blaast de trompet over dingen waar nu eindelijk eens tijd voor is. Hoeveel tijd nog

Volgens het Centraal lanbureau leven we hier, in Nederland, na ons 5ste gemiddeld nog 22,5 jaar.

rans Hoynck van apendrechtho n deoud-hagenaar n

-  Scheveningen 19  r wordt gewerkt aan de wederopbouw van de boulevard en omgeving.
Hier zijn werklui bezig met de gevel van een nieuw caf -restaurant in de urhausgalerij ( oto  riezer). - 
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van de K.N.B., culminerend tot kampioen 

van Nederland in 1927. In de dertiger jaren 

volgde een enorme groei door het werven 

van nieuwe, heel jonge, leden, waarin 

Gerrit Hos een grote rol speelde. iet Carol, 

die als zoveel anderen in de jaren dertig, 

een overvloed aan vrijetijd had, stortte 

zich met hart en ziel in de training van de 

jeugd met veel succes. Het feit dat in een 

korfbalteam de beide sekses samenspelen 

heeft natuurlijk wel gevolgen gehad. Zo 

ontstonden in Ons Eibernest, wat je noemt, 

korfbaldynastieën: de Mulders, de Brassers, 

de Berends, de Clasons, de Muns(ters), de 

Mijn familie, De Mindermannen, kwamen 

-  Het eerste team van Ons ibernest, geportretteerd op 9 juni 192 . k heb niet alle namen. Maar wat ik wel weet  achterste rij v.l.n.r.  scheidsrechter 

( ),  d Brouwer, Piet Minderman (mijn Pa), Riek Stooker,  , el Mulder, Cas Minderman. n op de voorste rij v.l.n.r. Marie Coenraads, Jeanne 

Stooker, , Jet Sonneveldt, , . eet u wel wie de ’s waren, laat het weten  - 

an  inn nk rt is 

 d d  an  aart 

t t  apri  i n in a

ri  k g in st r

da  d  t ’s t  i n 

di  i  n aar an 

rt r aakt n ti d ns 

d  a g p n t  

aar  E n aangri p nd  

d ntair  r t 

t n naar d  d d

Karen zegt er zelf over: “Vanaf het moment 

dat mijn hoop op leven de nitief werd 

weggenomen verdween mijn toekomst-

beeld. Op mijn veertigste was ik daar niet 

rijp voor. Het klopte niet. Toch leverde 

het ook een rust op in vergelijking met de 

zenuwslopende onzekerheid die ik had toen 

ik nog niet was opgegeven.”

i ts is r t d

“Een ding is zeker: sinds mijn ziekte is 

niets meer hetzelfde. Toen ik hoorde dat 

ik mijn agenda maar zes maanden schoon 

moest vegen besloot ik niet alleen maar 

patiënt te worden. Ik wilde een missie heb-

ben om a eiding te hebben van de ellende 

die komen ging. Dit type reportage past bij 

mijn werk en de dingen die ik doe. Nu ik 

zelf onderwerp werd, hoefde ik alleen maar 

toestemming aan mijzelf te vragen. Dat 

was dus eenvoudig. Ik kreeg van mijzelf 

de volledige vrijheid. Een buitenkansje 

voor mij als fotograaf. Een foto zegt veel 

meer dan woorden. Ik weet zeker dat het 

voor veel mensen vaak moeilijk is om over 

kanker te praten. Ik hoop dat mijn beeld en 

mijn openheid anderen helpt opener te zijn 

over hun situatie. Er is expres niet zoveel 

begeleidende tekst bij de tentoonstelling, 

van 17 maart tot 17 april straks in Gallerie 

Melkweg in Amsterdam.“ (Lees er meer 

over aan het slot van het vervolgverhaal op 

de middenpagina van deze krant).  

“Voordat ik kanker kreeg was mijn leven 

goed,” aldus Karen. “Maar er  is voor mij 

niets leuks of positiefs aan kanker te ont-

dekken. En zeker met de complexe vorm 

die ik heb en de vele daarbij behorende 

behandelingen staat alles in het teken van 

die kanker. Kanker ontneemt je je vrije 

leven. Hierover krijgt u van mij geen opti-

mistische uote.”

t i gra is  d nt

Voor Karen’s echtgenoot, Arthur Janssen, 

is het ook heel erg moeilijk. Soms kan het 

niet anders dan dat hij de camera van Karen 

pakt om belangrijke momenten vast te 

leggen. “Bijna onnatuurlijk afstandelijk is 

het soms om te fotograferen als Karen ligt 

te lijden, Als partner van een kankerpatiënt 

ben je echter toch al veroordeeld tot de 

zijlijn. Maar fotograferen is haar vak en 

vreugde en dat ik haar er blij mee maak 

door mee te werken aan haar reportage, dat 

is ook veel waard. Er onstaat zo toch een 

prachtig autobiogra sch document, iets 

waardevols dat blijft. Als Karen er straks 

niet meer is, zal het ook mij helpen vrede 

te krijgen met de pech. We halen er tot de 

laatste dag samen alles uit en zitten niet te 

kniezen in een hoekje.”

Exp siti  in st rda

Karen is in Tilburg geboren, maar heeft 

haar hele jeugd in Drenthe gewoond. Haar 

ouders zijn allebei echte Hagenaars. Haar 

vader is overleden, maar haar moeder heeft 

in Den Haag een appartement waar zij nog 

regelmatig vertoeft.

Op aanraden van een schoolvriendin is 

Karen fotogra e gaan studeren aan de 

otoacedemie in Den Haag, toen nog als 

onderdeel van de Koninklijke Academie 

van Beeldende Kunsten (KABK) in een 

zelfstandig gebouw aan de Tarwekamp 

gevestigd. Ze studeerde er af in 1993 en 

bleef nadien in Den Haag wonen. In 1999 

ontmoette ze haar man Arthur, een rasechte 

Hagenaar met ouders en grootouders uit het 

Zeeheldenkwartier.

Dat haar expositie ‘In de wachtkamer van 

de dood’ plaatsvindt in de gerenommeerde 

Amsterdamse fotogallerie Melkweg past bij 

haar professionaliteit, maar het is jammer 

dat er in Den Haag (nog) geen goede plek 

voor lijkt te zijn. Misschien komt dat nog.

Een selectie van Karen’s fotologboek KL 

15050  en haar verhaal erbij vind u op de 

middenpagina van deze krant.

-  Liefde is een ernstige vorm van krankzinnigheid,  aldus Plato - op het shirt van rthur. en gelukkige vorm van gekte, vindt aren. -

ab boo ers staan oor nie e it aging 

 onlangs. “En veel babyboomers hebben er nog geen zin in, of het nou met tnesstraining of Botox moet, om aan an-deren af te staan wat ze als hun rechtmatig eigendom beschouwen: jeugd ” Aldus de 
 op nieuwjaarsdag.Zou het in Nederland heel anders liggen  Menigeen hier, met kersverse ‘pensionado’ status, gezond van leden en geest, blaast de trompet over dingen waar nu eindelijk eens tijd voor is. Hoeveel tijd nog

Volgens het Centraal lanbureau leven we hier, in Nederland, na ons 5ste gemiddeld 

rans Hoynck van apendrechtho n deoud-hagenaar n
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Hagenaar ersterkte konink i k a oor  n  akk r  aar as  rd i  g raagd  t g id t  rst rk n i  t 
i k an kr nprins s iana n rn ard  di  kaar p  an ari  in d  a sk rk t a rd ga n  

t p an n d r akk r g
aakt  i r n n n idspr k r k n d r t  p i k it n g d rd n g gd at r inn n ti d ns d  i ksing ning p aats nd  n nd t pra tig  

De jonge Bakker had sinds 1929 zijn eigen Geluids Technisch Bureau aan het Thomsonplein, waar de ambitieuze pionier het geluid wist vast te leggen op de plaat en tevens te versterken.
In een eerder verschenen artikel in de Oud-Hagenaar (‘GTB’s platenstudio in Benoordenhout’, DOH 2  december 2010) werd reeds aandacht besteed aan de pionerende geluidstechnicus die in 1910 te Makassar (Nederlands-Indië) was geboren. Een wat onderbelicht genie, die zichzelf gemakkelijk wegcijferde en bezig was met zijn hobby die ook zijn voornaamste inkomstenbron zou worden. Van de techni-sche diensten van de introverte G  Bakker werd op paleis Soestdijk dankbaar gebruik gemaakt, toen prins Bernhard in 1949 de merendeels dienstplichtige jongens in Indië 

voorbij en de dappere soldaten, die voor Koningin en Vaderland ruim drie jaar van hun kostbare -vaak jonge- leven hadden opgeofferd, keerden langzaam terug uit het verre grote Indië. 

t g id is t  aat’
De GTB-studio werd gevraagd het geluid op te nemen. Het olygoon zou voor de beelden zorgen en vervolgens werden de componenten geluid en beeld door de GTB-studio in Den Haag samengesmeed. Een heel karwei.

G  Bakker toog met zijn ord V-  naar het paleis om de zaak te klaren. Onderweg kreeg de wagen een lekke band en deze 

naar de opnametafel werd gebracht. De jonge technicus Jan de Bie was Bakkers rechterhand, die druk bezig was met het uitvoeren van de opdrachten van zijn baas. Bernhard liep rond in zijn uniform en oefende grondig op zijn toespraak. Omdat de opnamen werden gerealiseerd in het huisgedeelte van het paleis, kwamen dochters Irene en Beatrix ook even kijken. Ze genoten zichtbaar van het gebeuren en 

had doen geven, werd het wel erg druk. De kinderen vroegen Bakker honderduit over de vreemde dingen die ze allemaal zagen gebeuren. G  gaf rustig antwoord, maar gaf de dames op een gegeven moment wel de raad om rustig buiten te gaan spelen.

iana as aardig
Toen hoorde hij een stem achter zich: “Ik kan merken dat hier een vader spreekt ”. Het was Juliana, die even polshoogte kwam nemen. Ze spraken vriendelijke woorden met elkaar over hun wederzijdse kinderen en de Koningin wenste hem alle goeds. Ondertussen waren de voorbereidingen gepleegd en kon de rins zijn toespraak eindelijk houden.

Of de rede in een keer goed ging, dat weet Evert-Jan (194 ), zoon van G  Bakker, niet uit de mond van zijn vader te hebben vernomen, maar dat is niet waarschijnlijk. Een dergelijke opname vergde doorgaans enkele pogingen, net zoals bij het opnemen van een grammofoonplaat. In ieder geval gingen beide partijen tevreden uiteen en vond Bernhard het prima dat G  nog enkele foto’s maakte van hemzelf en de ontspan-nen spelende kinderen die op het bord aan het krijten waren.    

dd ’s g t r r g d nt r nd n
t aanta  t is n nd  ns n t d nti  gr it  st rk  
k in n aag n daar i  dd  t rk i ts aan d n  

Buddyzorg bieden aan cliënten die in een vroeg stadium geconfronteerd worden met dementie. Maar ook willen we er zijn voor de mantelzorger. Doet u mee  Meldt U dan nog vandaag aan als vrijwilliger.Buddy’s geven o.m. steun bij bij het omgaan met de ziekte; in het contact met artsen en hulpverleners; en ze ondernemen samen activiteiten, als uitgaan en wandelen.

apa it it n
Een goede buddy kan goed luisteren en de juiste vragen stellen, moet stabiel zijn en kritiek kunnen incasseren. Belangrijk is ook dat hij of zij grenzen durft te stellen.Het tijdsbeslag is tenminste 1 dagdeel per week. In praktijk blijkt het makkelijk te zijn als de buddy over een auto beschikt. En natuurlijk helpt het als iemand al enige ervaring heeft met dementerenden.

r in  n aan dingBel voor meer informatie en aanmelding 

-   Bakker mocht rustig wat foto’s maken op die dag in 19 9. Prins Bernhard hier vlak voor de opname. an het schoolbord prinses rene.  -  
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-  Prins Bernhard achter de door  Bakker zelf gefabriceerde microfoon. -  

laatste dag samen alles uit en zitten niet te 

Karen is in Tilburg geboren, maar heeft 

haar hele jeugd in Drenthe gewoond. Haar 

ouders zijn allebei echte Hagenaars. Haar 

vader is overleden, maar haar moeder heeft 

in Den Haag een appartement waar zij nog 

Op aanraden van een schoolvriendin is 

Karen fotogra e gaan studeren aan de 

otoacedemie in Den Haag, toen nog als 

onderdeel van de Koninklijke Academie 

van Beeldende Kunsten (KABK) in een 

zelfstandig gebouw aan de Tarwekamp 

gevestigd. Ze studeerde er af in 1993 en 

bleef nadien in Den Haag wonen. In 1999 

ontmoette ze haar man Arthur, een rasechte 

Hagenaar met ouders en grootouders uit het 

Dat haar expositie ‘In de wachtkamer van 

de dood’ plaatsvindt in de gerenommeerde 

Amsterdamse fotogallerie Melkweg past bij 

haar professionaliteit, maar het is jammer 

dat er in Den Haag (nog) geen goede plek 

voor lijkt te zijn. Misschien komt dat nog.

Een selectie van Karen’s fotologboek KL 

15050  en haar verhaal erbij vind u op de 

middenpagina van deze krant.

o - op het shirt van rthur. en gelukkige vorm van gekte, vindt aren. -
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r in  di   ss n 

in  pri tt  n 

d  krant a ast n 

rp i ati  r d  

g n r gs ar n 

an t is

In De Mussen kon de jeugd deelnemen aan 

allerlei activiteiten. In het oude schoolge-

bouw aan de Rijswijksestraat waren lokalen 

ingericht voor timmeren, schilderen, 

gymen, toneelspelen en nog veel meer. In 

de loop der jaren was het Clubhuis niet 

alleen ’s avonds opgegaan voor jongens 

tussen de 14 en 27 jaar, maar waren ook de 

jongens onder de 14 welkom, mochten er 

meisjes op het Clubhuis komen en waren 

er overdag allerlei activiteiten, zoals een 

kleuterklas en dagwerk voor werklozen. 

rank as ta

Vanaf 1937 kon de jeugd in de zomer 

terecht op het kampeerterrein dat het Club-

huis had aangekocht in Otterlo, midden op 

de Veluwe. Hier vertelde Meester De Bruin 

over de plantenwereld, werden er lange 

wandeltochten georganiseerd en zong men 

’s avonds liederen. Voor de kinderen uit de 

Schilderswijk, en ook voor hun ouders, was 

dit ongekend: men ging nooit op vakantie, 

en velen kwamen zelfs nooit buiten de 

eigen, vertrouwde wijk. n ding kon men 

niet krijgen op het Clubhuis en dat was 

alcohol. Het alcoholisme, dat voor zoveel 

problemen zorgde in de arme volkswijken, 

werd (en wordt) met succes geweerd uit De 

Mussen, en ook uit het kamp op Otterlo. 

iskant  p i ati

Meester De Bruin had vanaf het begin ge-

probeerd om de oudere jongens die op het 

Clubhuis kwamen klaar te stomen om zelf 

ook de activiteiten te begeleiden. Dit bleek 

bijzonder succesvol, want aan het einde van 

de jaren dertig was een behoorlijk deel van 

de leiding afkomstig uit eigen gelederen. 

Je zou kunnen zeggen dat De Mussen aan 

de vooravond van de oorlog een volwas-

sen Clubhuis was geworden. Er kwamen 

dagelijks honderden jongeren, van alle leef-dagelijks honderden jongeren, van alle leefdagelijks honderden jongeren, van alle leef

tijden, er werden talloze mooie werkstuk-

ken gemaakt die verkocht konden worden, 

en in de zomer konden honderden jongeren 

een week op kamp naar Otterlo. 

En toen kwam de oorlog. Het was onzeker 

of het Clubhuis open kon blijven, zeker 

toen de Bruin duidelijk had gemaakt zich 

niet voor het karretje te laten spannen van 

de Duitse bezetter. Hij was het niet eens 

met de ideeën het nationaalsocialisme, zo 

schreef hij in 1941 in een (openbaar ) Le-

vensbericht, het periodiek van De Mussen:

“ a  o  i  ons er  oort mogen etten  ““
moeten i  a a hten   houd er geen 

a hterdeurt es op na om te uisteren  

edereen an pre ies te eten omen  at 

e aan mi  he en  i n anti-mi itaristis he 

e enso ertuiging is ster er dan ooit en i  

an mi  niet ereenigingen met de houding 

an het ationaa - o ia isme tegeno er 

de oden  aarmede i  eeu en he en 

samenge oond  s i  daarom met een 

i s o- arret e moeten gaan oopen en s 

inters sneeu  s heppen  dan etreur i  

dat niet oor me e  ant i  en ie i  

en  aar i  i n geen struis oge s  oo  

geen oop ui in o ertuigingen  i  i en 

ernstig ou en en hard er en ”

Ondanks de bovenstaande tekst mocht het 

Clubhuis toch open blijven. Maar dit ging 

niet gemakkelijk, en naarmate de oorlogsja

ren verstreken werden de omstandigheden 

steeds moeilijker.

ees verder op de pagina’s  en 

-  Oudervereniging Voor de Mussen (V M) bezig met het opzetten van een actie. Links Meester e Bruin. aarschijnlijk niet lang na bevrijding. -

-  en zomers uitstapje in 19  een boottocht 

met de Schilderwijkjeugd bij Culemborg - 

Hagenaar ersterkte konink i k a oor  

dd ’s g t r r g d nt r nd n
t aanta  t is n nd  ns n t d nti  gr it  st rk  
k in n aag n daar i  dd  t rk i ts aan d n  

Buddyzorg bieden aan cliënten die in een vroeg stadium geconfronteerd worden met dementie. Maar ook willen we er zijn voor de mantelzorger. Doet u mee  Meldt U dan nog vandaag aan als vrijwilliger.Buddy’s geven o.m. steun bij bij het omgaan met de ziekte; in het contact met artsen en hulpverleners; en ze ondernemen samen activiteiten, als uitgaan en wandelen.

Een goede buddy kan goed luisteren en de juiste vragen stellen, moet stabiel zijn en kritiek kunnen incasseren. Belangrijk is ook dat hij of zij grenzen durft te stellen.Het tijdsbeslag is tenminste 1 dagdeel per week. In praktijk blijkt het makkelijk te zijn als de buddy over een auto beschikt. En natuurlijk helpt het als iemand al enige ervaring heeft met dementerenden.

r in  n aan ding

 k:
Ton Thie was 
een held van 
FC Den Haag

Pag 5

iet a leren: 
aanleren, dat 
is de truc    

 Pag 7

Toekenning 
van mooie 
puzzelprijzen

- Pag 15

Mariahoeve: 
van de jaren 

 tot nu 
 Pag 8 en 9

e eat es gingen aan en Haag oorbi

 in d  tr st a n  t s d  n aar
t is n nt dat d n nt r kt in d ntair s r d  ar n stig:  ats in d r and  ans in d  st rda s  gra t n  a tis  
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Juist vanwege die reputatie op het gebied van popmuziek had impresario Ben Essing gekozen voor twee optredens in Houtrust. Azing Moltmaker, Nederlands bekendste verzamelaar van Beatles-memorabilia, heeft zelfs het contract en een toegangs-kaartje voor Houtrust in zijn bezit. Dat het niet zover is gekomen is te wijten aan een angstig voorgevoel bij politie en gemeentebestuur dat het in Den Haag wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Dat dit niet geheel koudwatervrees was bewees het roemruchte optreden van The Rolling Stones op  augustus van datzelfde jaar in 

ben ongeveer het omgekeerde van wat er in werkelijkheid gebeurde in de Verenigde Staten toen The Beatles op  februari 19 4 voor het eerst in de Ed Sullivan Show op-traden. De uitzending werd door 73 miljoen Amerikanen bekeken, een record, en naar verluidt is het misdaadcijfer in de VS nooit zo laag geweest als op het moment dat John, aul, George en Ringo twee nummers  ‘All My Loving’ en ‘Till There Was ou’  in de tv-show speelden. 

met een concert te openen.)
Toch was er een pikant Haags aspect aan het optreden van The Beatles in Noord-Holland. In het voorprogramma stond de Haagse zangeres Wanda de retes, die een populair repertoire had opgebouwd met bekende covers uit het pre-Beatles-tijdperk met hitjes als ‘In okohama’ ‘The Locomo-tion’en ‘Let’s Twist Again’. 

In 200  zocht ik haar op in het kader van een verhalenserie voor AD Haagsche Courant in haar huidige woonplaats Los Angeles waar ze vertelde over haar jeugd in Indië en Den Haag. Ook het optreden in Blokker kwam ter sprake. Hoe was het om The Beatles te zien en in dezelfde kleedka-mer te zitten, vroeg ik haar. “Ik heb ze niet gezien, want voordat The Beatles op het podium stonden, was ik alweer vertrokken. Een journalist dacht dat ik niet wilde blij-ven, omdat zij meer succes hadden dan ik. Onzin natuurlijk. Ik was bang, het publiek drong steeds verder naar voren. Bovendien 

Toch had de band uit Liverpool invloed op haar carri re, zij het in negatieve zin. Halverwege de jaren ‘ 0 scoorde ze geen nieuwe successen meer. “Na de opkomst 

 tar ig t rs
Een geheel andere, nog onverwachtere, link tussen The Beatles en Den Haag, voert naar Australië waar ik  ook voor AD HC  Harry van den Berg interviewde. Met Robbie van Leeuwen is hij waarschijnlijk de succesvolste Haagse rockmuzikant, al zullen weinig Hagenaars hem kennen. Zelfs zijn artiestennaam Harry Vanda, zal voor de meesten dit raadsel niet oplossen. Harry van den Berg woonde tot het begin van de jaren zestig in het Bezuidenhout waar hij gitarist was in het bandje The Star ghters. Zijn roem begon na de emigratie van zijn ouders naar Australië waar hij samen met andere immigrantenzonen The Easybeats oprichtte die in 19  een wereldhit hadden met ‘ riday on my mind’. Twee  waren ze opnieuw succesvol met ‘Hello how are you’. Harry is een man vol verrassingen. Niet alleen had hij nog een tweede carri re met de studiogroep lash and the an (grootste hit ‘Hey, Saint eter’), hij schreef samen met bandgenoot George oung hits voor anderen. ‘Love is in the air’ van John aul oung is daarvan de bekendste. Daar-naast produceerde hij ook de albums van de Australische hardrockgroep AC DC.

‘ riday on my mind’ was nog niet eens geschreven, maar down under heerste de Easyfever, die niet onderdeed voor Bea-tlemania. Dat er een verschil in status was ondervond de groep aan den lijve toen de leden in 19  besloten om naar Engeland te verhuizen. Het eerste optreden in Londen zou Harry nooit vergeten: “Ik keek door een kier in het gordijn de zaal in en zag The Beatles zitten en wat verderop zaten Mick Jagger en Charlie Watts. We durfden bijna niet meer op te treden. Later hebben we nog met The our Tops en The Stones getourd.” Tegenwoordig heeft Harry van den Berg in Sydney zijn befaamde lashpoint Studio waar hij met zijn zoon muziek produceert. 

t k a  g d
Met de Houtrusthallen als poptempel is het helemaal goed gekomen, Onder anderen The Kinks en The Rolling Stones waren er te zien en op 13 juni 19 0 waren de hallen het podium voor de befaamde Haagse Beatnach, een re nieconcert van de bekendste Haagse bands uit de jaren zestig met 5 als grootste trekker.

-  iet in de Houtrusthallen, maar in het estfriese groentenveilinggehucht Blokker. B  van en Haag vreesden voor een chaos. -
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e aan mi  he en  i n anti-mi itaristis he 

e enso ertuiging is ster er dan ooit en i  

an mi  niet ereenigingen met de houding 

an het ationaa - o ia isme tegeno er 

de oden  aarmede i  eeu en he en 

samenge oond  s i  daarom met een 

i s o- arret e moeten gaan oopen en s 

inters sneeu  s heppen  dan etreur i  

dat niet oor me e  ant i  en ie i  

en  aar i  i n geen struis oge s  oo  

geen oop ui in o ertuigingen  i  i en 

Ondanks de bovenstaande tekst mocht het 

Clubhuis toch open blijven. Maar dit ging 

niet gemakkelijk, en naarmate de oorlogsja

ren verstreken werden de omstandigheden 

ees verder op de pagina’s  en 

-  Oudervereniging Voor de Mussen (V M) bezig met het opzetten van een actie. Links Meester e Bruin. aarschijnlijk niet lang na bevrijding. -

. 17

ex.

waren altijd van die personen die veel te 

’s Avonds gingen mijn vriend en ik rond de tafel zitten en bedachten wat er nodig zou zijn: ’s morgens ontvangst thuis, dus kof e met gebak, auto’s om op het stadhuis te komen, een locatie voor de receptie en het diner en o ja, een fotograaf erbij is ook 

Als hulpmiddel gebruikten we de ‘Gouden Gids’. Van een ‘Huwelijksbeurs’ of tegenwoordig ook wel ‘Love and Marriage’ beurs geheten had in die tijd niemand nog ooit gehoord. Alleen de Huishoud- en de ostzegelbeurs waren bekende begrippen. 
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En n, de Gouden Gids volstond als vraag- n rd pr
( eraadp eegde iteratuur  r hite tuurIn de vier seizoenen dat Harald Berg uit

kwam voor ADO en C Den Haag (19 9- Dat ADO’s eerste buitenlandse aankoop 

een bijzondere voetballer was, wisten de 

vertegenwoordigers van de club die hem 

in 19 9 in het Europa Cup-toernooi voor 

bekerwinnaars twee keer tegen Barcelona 

zagen spelen. “Ik was in december al in 

Den Haag op bezoek geweest, maar de club 

eraadp eegde iteratuur  r hite tuur

at r sparing as g n nd r rp: d  st p s st n rd n g s r d
En n, de Gouden Gids volstond als vraag-
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oor  o  on e o  geen sterie eeraags  rna ist st d  raads s p n t t ns tt  aan i  d  dad r 

en schoot toen raak van zo’n 25 meter.” 

bruik is meegenomen door emigranten naar Amerika. In Amerika werd Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak, maar hij is inmiddels ontdaan van 

De Kerstman ontstond in de ons bekende vorm in de Verenigde Staten, eind negentiende eeuw en raakte door de reclame van Coca-Cola wereldwijd verspreid. Zo kan het zijn dat in beeltenissen de Kerstman nog een groen pak droeg, terwijl de 

en schoot toen raak van zo’n 25 meter.” 
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oor  o  on e o  geen sterie eeraags  rna ist st d  raads s p n t t ns tt  aan i  d  dad r Amerikaanse Santa Claus tegenwoordig Veel bedrijven uit de top 500 van ortune, 

Amerikaanse Santa Claus tegenwoordig Dinsdag 13 december 2011 - Jrg 3, nrs. 25 & 26   

Oplage: 77.500 ex.

de eerste klas van de H.K.B. toegelaten. 

-  rie beroemde voortzitters bij elkaar  

‘normaliseerde de geboortecijfers weer. 
boomer, vooral door de kritiek die hij had op z’n eigen generatie. Die vatte hij samen 

Maar met de touwtjes eenmaal strak in han-den, op allerlei terrein in de samenleving, bakten zijn generatiegenoten er vaak maar weinig van, vond ortuyn. “Met een schijn van democratie en inspraak introduceerden ze de gesloten regentencultuur opnieuw. Tot schade van maatschappij en economie en bovenal tot schade van de nieuwkomers, die behendig zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden,” schreef hij. “In het bedrijfsleven, met name in de beursgeno-teerde onderneming, vindt momenteel door optieregelingen een schaamteloze verrijking plaats en het zijn weer de babyboomers die daar in stilte, schaamteloos van pro teren. Deze hele graai- en grijpcultuur is geïn-
Deze hele graai- en grijpcultuur is geïn-

Dinsdag 20 maart 2012 - Jaargang 4, nr. 6

Oplage: 64.000 ex.
van 17 maart tot 17 april straks in Gallerie te krijgen met de pech. We halen er tot de middenpagina van deze krant.

gemaakt, toen prins Bernhard in 1949 de merendeels dienstplichtige jongens in Indië 

kreeg de wagen een lekke band en deze moest vervangen worden. Het leverde 

naar de opnametafel werd gebracht. De jonge technicus Jan de Bie was Bakkers rechterhand, die druk bezig was met het uitvoeren van de opdrachten van zijn baas. Bernhard liep rond in zijn uniform en oefende grondig op zijn toespraak. Omdat de opnamen werden gerealiseerd in het huisgedeelte van het paleis, kwamen dochters Irene en Beatrix ook even kijken. Ze genoten zichtbaar van het gebeuren en 

-  Prins Bernhard achter de door  Bakker zelf gefabriceerde microfoon. -  

middenpagina van deze krant.
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het roemruchte optreden van The Rolling Stones op  augustus van datzelfde jaar in 

 in de tv-show speelden. 
In 200  zocht ik haar op in het kader van een verhalenserie voor AD Haagsche Courant in haar huidige woonplaats Los Angeles waar ze vertelde over haar jeugd in Indië en Den Haag. Ook het optreden in Blokker kwam ter sprake. Hoe was het om The Beatles te zien en in dezelfde kleedkamer te zitten, vroeg ik haar. “Ik heb ze niet gezien, want voordat The Beatles op het podium stonden, was ik alweer vertrokken. Een journalist dacht dat ik niet wilde blijven, omdat zij meer succes hadden dan ik. Onzin natuurlijk. Ik was bang, het publiek drong steeds verder naar voren. Bovendien 

Toch had de band uit Liverpool invloed op haar carri re, zij het in negatieve zin. Halverwege de jaren ‘ 0 scoorde ze geen nieuwe successen meer. “Na de opkomst 
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In 1922 ging de e gemeentelijke HBS 

van start. Aanvankelijk op het adres Van 

den Eijndestraat 54 en later in de aulus 

Buijsstraat op nummer 51. In 192  werd 

er voor deze HBS op de Nieuwe Duinweg 

een prachtige nieuwe school gebouwd. 

In 194  werd deze school genoemd naar 

de landsadvocaat en raadpensionaris van 

Holland Johan de Witt (1 25 tot 1 72) en 

in 1957 werd de naam veranderd in: Johan 

de Witt Lyceum. Nu spreken we van de 

Johan de Witt Scholengroep en een deel 

hiervan  het Media College  bevindt 

zich nog steeds op de Nieuwe Duinweg, 

en wel op nummer 10. Zowel het VWO, 

als de HAVO, als het VMBO vinden hier 

onderdak, waarbij vooral de creatieve vak-

ken, als tekenen, muziek en theater aan bod 

komen. Een uniek onderwijsaanbod, zo lees 

ik in een folder.

t k in  s i d ri

Johannes Jacobus van Heel  is op 27 juli 

1 9  in Rotterdam geboren. Hij volgde 

de opleiding aan de kweekschool en werd 

onderwijzer in zijn geboortestad. 

’s Avonds studeerde hij aan de Acade-

mie van Beeldende Kunsten aldaar en in 

1925 behaalde hij de acte MO tekenen. In 

datzelfde jaar werd hij leraar tekenen op de 

Johan de Witt HBS in onze stad. Bovendien 

gaf hij van 1947 tot 1954 les op de Vrije 

Academie. Zijn eerste opvallende publieke 

werk waren in 1941 muurschilderingen 

voor de Openbare Leeszaal in Den Haag. 

Daarnaast maakte hij een groot aantal 

schilderijen, opvallend vaak met een clown 

als onderwerp trouwens. 

W. Jos de Gruyter  de bekende kunstcri-

ticus, die onder andere hoofdconservator 

Moderne Kunst van het Gemeentemuseum 

was, schreef over hem: “Jan van Heel 

begon als expressionist, zwaar van vorm-

geving en donker van palet. Omstreeks het 

begin van de Tweede Wereldoorlog ontdek-

te hij z’n ware aard: het kleine schilderij, 

dat meer suggereert dan uitbeeldt, met een 

raf nement van kleur en sfeer.”

Hij was medeoprichter van een twee groe-

pen van kunstenaars, die zich met elkaar 

verbonden voelden, Verve (1951 tot 1957) 

en ugare (19 0 tot 19 7). 

at i rig i t

Later is men van de Nieuwe Haagse School 

gaan spreken, in navolging van de Haagse 

School. Een andere bekende Haagse 

kunstenaar uit die tijd, Theo Bitter, heeft 

duidelijk gemaakt waarom juist in Den 

Haag de naoorlogse opbloei van de kunst 

opmerkelijk was -we kunnen zelfs van de 

tegenhanger van Cobra spreken : “Den 

Haag heeft een goed klimaat voor schilders, 

onder andere door de ligging van de stad te 

midden van weiden, bossen, duinen en de 

zee met dat zilverig licht.”

Jan van Heel heeft vele prijzen ontvangen 

voor zijn werk waaronder in 1954 en 19 5 

de Jacob Marisprijs. Hij is op 5 oktober 

1990 in Den Haag overleden.

-  n 19  ontving Jan van Heel voor de eerste keer de Jacob Ma risprijs. Hier krijgt  Van Heel (links) de prijs uitgereikt door de Haagse wethouder 

Van wijndregt. n 19  won Van Heel de prijs nog een keer, toen voor zijn hele oeuvre ( oto  riezer).

-  Het schilderij uiven in Sneeuw uit 19 , dat nu onderdeel u

roninger Museum ( oto  Henk oudsma) 

e eat es gingen aan en Haag oorbi
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 n st r  nd rd d r i  at s
Een paar weken voordat mijn broer Walter in mei j.l. met emiritaat ging verscheen zijn boek ‘ or the Love of hysics’. Bill Gates van Microsoft, die Walter al eerder een persoonlijke brief stuurde om hem te be-danken wordt erover geciteerd op de grote boekensite Amazon.com: “Het boek getuigt van Lewin’s buitengewone intellect, zijn passie voor natuurkunde en zijn briljant -heid als leraar. Ik hoop dat hiermee nog meer mensen binnen het bereik komen van deze buitengewone wetenschapper.”

In ‘Voor de liefde van Natuurkunde’ laat mijn broer ruiken aan zijn unieke wijze van doceren. Maar er zijn ook biogra sche pas-sages in te vinden, over ons gezin vroeger in Den Haag bijvoorbeeld.
De colleges van Walter trokken nogal belangstelling, ook onder eerstejaars stu-denten uit andere vakgebieden. De colleges gaan niet uit van wiskundige formules, maar van herkenbare verschijnselen uit het leven van alledag. Nieuw was de andere manier van kijken naar de dingen. Walter’s 

manier van lesgeven was bovendien vol humor en tamelijk spectaculair door zijn artistiek optreden en de demonstraties.

nt rn t g s 
Het sprak zich rond tot buiten de campus van het MIT, dat behulpzaam was om 94 colleges op video te zetten voor gebruik aan andere universiteiten. Een volgende stap was het openbaar maken van de colle-ges op internet, via MIT penCourse are(ocw.mit.edu). Een hoofdartikel in de New ork Times deed daarna de rest. En ou u e natuurlijk. Een webstar was geborenWalter’s colleges worden inmiddels meer dan twee miljoen keer per jaar bekeken, en er wordt dagelijks per e-mail uit alle delen van de wereld op gereageerd. Zelfs uit Iran en Afghanistan, waar men nu niet zo direct pro Amerikaans is. “Ik haatte de VS, maar dank zij uw colleges kijk ik met andere ogen” is een veelzeggend compliment.Wat was nou zo bijzonder aan de colleges van professor Walter Lewin  Zijn kleding was opvallend. Kleurrijke overhemden altijd met een modern sieraad op zijn borst. Verschillend gekleurde sokken, maar dat kon het niet zijn. Een perfecte voorbe-reiding van zijn colleges met voldoende rustpauzes en samenvattingen.

Walter’s taalgebruik maakte indruk. Helder 

en direct, to the point. Maar het meest opvallend was de wisselwerking met zijn gehoor. En hoe groter de schare toehoorders hoe meer de professor op dreef was.Uit onderzoek is gebleken dat de keuze van studenten voor natuurkunde aan de lage kant is. En dit geldt zeker voor meisjes. De voornaamste oorzaak is het idee dat natuurkunde moeilijk te begrijpen is door de vele wiskundige formules. Uit de enthousiaste reacties van studenten en mensen thuis, die de colleges hebben gevolgd, blijkt dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn.

part  ani r an ki k nWalter’s manier van kijken en de aanschouwelijke presentatie, maken iets spannends van de leerstof die bij anderen dor blijft.Mijn broer maakt een vergelijking met het kijken naar kunst. Dat moet je ook leren en gaat niet vanzelf. Een fraai voorbeeld zijn de schilderijen van Vincent van Gogh. Hij keek op een andere manier naar de dingen en gaf daar vorm en kleur aan. Het duurde jaren eer de mensen net zo leerden kijken en nu vinden we dat heel gewoon. Zijn zonnebloemen zijn nu iconen, maar werden vroeger verguisd. Eenzelfde verandering zien we in de natuurkunde. Ook hier zijn pioniers die het i en 
De moderne natuurkunde (kwantum me

-   Onlangs ging Prof. alter H. . Lewin met emeritaat. Op 1  mei gaf hij zijn afscheidscollege aan het M T. Jong en oud liepen te hoop om een 

plaatsje te bemachtigen, velen met een e emplaar van zijn laats te boek ‘ or the Love of Physics’ bij zich, om het te laten signeren. ( oto  M T)

Haag heeft een goed klimaat voor schilders, 

onder andere door de ligging van de stad te 

midden van weiden, bossen, duinen en de 

Jan van Heel heeft vele prijzen ontvangen 

voor zijn werk waaronder in 1954 en 19 5 

de Jacob Marisprijs. Hij is op 5 oktober 

risprijs. Hier krijgt  Van Heel (links) de prijs uitgereikt door de Haagse wethouder 

Van wijndregt. n 19  won Van Heel de prijs nog een keer, toen voor zijn hele oeuvre ( oto  riezer).

-  Het schilderij uiven in Sneeuw uit 19 , dat nu onderdeel u

roninger Museum ( oto  Henk oudsma) 
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getourd.” Tegenwoordig heeft Harry van den Berg in Sydney zijn befaamde lashpoint Studio waar hij met zijn zoon muziek 

Met de Houtrusthallen als poptempel is het helemaal goed gekomen, Onder anderen The Kinks en The Rolling Stones waren er te zien en op 13 juni 19 0 waren de hallen het podium voor de befaamde Haagse Beatnach, een re nieconcert van de bekendste 

er wordt dagelijks per e-mail uit alle delen van de wereld op gereageerd. Zelfs uit Iran en Afghanistan, waar men nu niet zo direct pro Amerikaans is. “Ik haatte de VS, maar dank zij uw colleges kijk ik met andere ogen” is een veelzeggend compliment.Wat was nou zo bijzonder aan de colleges van professor Walter Lewin  Zijn kleding was opvallend. Kleurrijke overhemden altijd met een modern sieraad op zijn borst. Verschillend gekleurde sokken, maar dat kon het niet zijn. Een perfecte voorbereiding van zijn colleges met voldoende rustpauzes en samenvattingen.
Walter’s taalgebruik maakte indruk. Helder 
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ELLENS & LEN TZE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 364 48 30

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip

(Bezoek aan huis mogelijk)

t it  itt  n  

r s aatst n p n 

aant  n d  ad

t i tt n   

Vaak kwam de toiletjuffrouw trouwens 

naar buiten om ons weg te jagen, omdat 

we lawaaioverlast bezorgden. Ook bij De 

Wite was het spannend, want daar liep een 

bewaker rond met een hond die ons daar 

niet wilde hebben. We maakten er hutten 

van onkruid dat kindhoog groeide, ontdek-

ten een bunker uit WO II en hadden er heel 

veel plezier. In mijn herinnering was het 

in de zomer altijd mooi weer en gingen we 

elke dag naar het strand. 

ist rs n sn p r p

Omdat de straat wat naar beneden liep, vlo-

gen we  met onze rolschaatsen ondergebon-

den of op de step regelmatig uit de bocht bij 

de Gevers Deynootweg, waar een mevrouw 

op de hoek ons opving met pleisters en 

een snoepje  Het dochtertje van de Indiase 

ambassadeur op nummer 20 viel een keer 

op de ets met haar kin in de tramrails en 

werd ook door deze dame vertroeteld.. 

Ook speelden we met de grotere jongens 

een spel dat kasti heet, een soort honkbal 

tussen de lantaarnpalen. In de winter lag er 

vaak sneeuw en gingen we sleeën van de 

heuvels naar de boulevard of achter auto’s 

aan.
Ik was ontzettend verdrietig toen we gingen 

verhuizen naar de Stevinstraat, naar het eni-

ge portiek daar. In mijn beleving van toen 

was dat een ontzettend eind weg van m’n 

oude buurt. Maar ook in de Stevinstraat 

maakte ik nieuwe vrienden en vriendinnen 

en, dat was een voordeel, het was dichterbij 

m’n lagere school. M’n oma woonde om 

de hoek in de Neptunusstraat,  tussen de 

middag kon ik vaak bij haar terecht voor 

een boterham.
Aan de overkant van de straat was de Mulo 

en daar zaten jongens op van de Golden 

Earrings, in die tijd nog met een ‘s’ op het 

eind; vanuit mijn kamerraam keken m’n 

vriendjes, vriendinnen en ik vaak of ze al 

de school uitkwamen. In mijn tienertijd 

heb ik ook heel wat tijd met vriendjes 

doorgebracht  op ons portiek  . Weer later, 

na mijn schooltijd was het enerverende 

uitgaansgebied van Scheveningen heel 

dichtbij, met de bowling, de am am, 

Tiffany’s en nog meer leuke tenten. Vrien-

dinnen bleven dan ook graag bij mij slapen 

in het weekend.

n aanstraat

Toen ik mijn man leerde kennen ben ik 

vrij snel getrouwd en kwam terecht in de 

Renbaanstraat boven de slijterij van Jan 

de Mos. Erg handig als er onverwacht 

vrienden langskwamen. Het was ook om de 

hoek bij mijn ouders, bijna elke dag ging 

ik nog bij hen langs voor een kop kof e of 

een drankje toen ik was getrouwd. Het was 

gewoon een leuke tijd en nog steeds dicht 

bij het strand.

t rs k rg nst nd

Vier jaar later kregen we een atje in 

Morgenstond, en ik was toen vrij snel in 

verwachting. Wat een cultuurshock was 

dat daar. De vrouwen deden allemaal op 

maandag de was, en op vrijdag gaven ze 

hun huis een grote beurt. Ik zat er lange 

dagen tussenin, want omdat ik een baby 

kreeg moest ik mijn baan opgeven. Dat 

waren geen jne jaren.

Na een woningruil kwamen we in de 

Velpsestraat terecht op een 2e etage, daar 

was het beter, maar op straat spelen was 

voor mijn dochter wat lastig. Daarom zijn 

we al drie jaar later opnieuw verhuisd, na 

34 jaar van m’n leven weg uit Den Haag.  

-  19  ee, strand, boulevard en terassen voor de toeristen en dagjeslui op Scheveningen, gefotografeerd door d van ijk. Het was er druk, maar 

met het autoverkeer viel het gelukkig nog wel mee in die tijd. inderen konden nog velig buitenspelen. lle herrie was gezellig van aard.  -

el 7   

Een betaalbare crematie of begrafenis 

Al 75 jaar zonder winstoogmerk 

-  Slijterij ‘t nker van J. de Mos in de 

Renbaanstraat ( oto 19 9). -

nieuw leven ingeblazen. 
Als zij een dagje op stap 
gaan, bezoeken zij ook 
de Hofstad  Den Haag 
blijft trekken. Een beetje 

weemoedig wandelen ze 

dan rond en zijn trots op 
hun oude stad.

 r iding

Dit jaar reisden ze samen 

naar het immer bruisende 

Londen: een hernieuwde 

kennismaking. Het was 
weer een feestje  aula 

en Reiny, hoe kan het 
ook anders, konden de 
verleiding niet weerstaan 

het chi ue warenhuis 
Harrods met een bezoek 

te vereren. Ze keken, 

Interessant  De opwinding neemt toe 

als tussen verschillende in cellofaan 

verpakte plattegronden van Europese 

steden het vertrouwde ’s Gravenhage 

onder hun vingers opdoemt. O, wat een 

verrassing  Op de oude kaart staan pro

minent de Javastraat en Sumatratstraat 

aangegeven. De locatie waar ooit hun 

vriendschap begon.

r  p r s

De dames zijn meteen verdiept en 

ontdekken vele bijzonderheden. Zo zien 

zij, dat waar nu het Vredespaleis staat 

vroeger een stoomtram reed met als 

eindpunt de Anna aulownastraat. Het 

‘Alexanders Veld’ is nog niet bebouwd. 

Daarachter bevindt zich de ‘Kazerne der 

Kavallerie’ aan de toen nog genoemde 

Laan Copes van Cattenburch.

de vrij populaire echtgenote van koning Willem III. Veel Haagse notabelen waren van mening dat zij een waardig monument verdiende. Maar wat zou dat zijn

rins ndrikp in
Allerlei ideeën werden geopperd. In het Haagse dagblad Het Vaderland ontstond een lange en soms venijnige discussie. Uiteindelijk werd gekozen voor een herinnering in de vorm van een naar Sophia genoemd kinderziekenhuis. Het duurde lang voor het benodigde geld bijeen was. Geld om een pand te kopen was er niet maar wel bleek voldoende in kas om aan het rins Hendrikplein een pand te huren.

De zes bedden waren erg weinig voor een stad die een inwonertal van 200.000 naderde. Na een paar maanden kwamen er nog eens zes bedden en drie wiegen bij. De toeloop bleef zo groot dat een groter en doelmatiger ingericht gebouw nodig was. Maar hoe dat te betalen  Het werd allemaal wat gemakkelijker na het overlijden van de tamelijk onbekende heer Cornelis Goedkoop. Die had bij testament een bouwterrein aan het kinderziekenhuis nagelaten aan de Laan 

van Meerdervoort, hoek Tasmanstraat. Een absolute voorwaarde was wel dat daar dan een nieuw kinderziekenhuis zou verrijzen.

r i ing n
In 1 91 verhuisde de patiëntjes van het rins Hendrikplein naar hun nieuwe onderkomen aan de Laan van Meerder-voort 112. Het kinderziekenhuis werd geleidelijk uitgebreid en deed dienst tot 1929. Toen werd, nu onder de naam Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) een splinternieuw gebouwd pand betrok-ken aan de Dr. Van Welylaan, dichtbij de Laan van oot, mooi gelegen in de zoom van de duinen. Het was berekend op 150 patiëntjes. In 1943 moest het op last Duitsers worden ontruimd vanwege de bouw van de Atlantikwall. Onderdak werd gevonden in een gebouw van de Ramaerkliniek, een psychiatrische inrichting in Loosduinen.

Na de bevrijding kon het Kinderzie-kenhuis weer de naam Juliana voeren (de Duitsers hadden dat verboden) en groeide het JKZ tot een modern 

ziekenhuis met 250 bedden. Maar naarmate de rijksoverheid zich meer met ziekenhuisbouw ging bezig houden kwam de vraag aan de orde of een apart ziekenhuis voor kinderen nu wel zo gewenst was. In de structuurnota van staatssecretaris Hendriks in 1974 werd gesteld dat het JKZ op termijn moest sluiten In een groot ziekenhuis kon dan een inke kinderafdeling worden ge-maakt. Natuurlijk kwamen er protesten. Het eeuwfeest kon in 19 5 nog worden 

gevierd maar het was duidelijk dat aan een zelfstandig bestaan een einde ging komen. In 2004 fuseerden de ziekenhuizen Leyenburg, Rode Kruis en het JKZ onder de naam Haga ziekenhuis. Het kinderziekenhuis kwam al weer in een nieuw gebouw, nu naast het ‘gewone’ ziekenhuis aan de Sportlaan.

H.C. van der Hoeven
 Meer van hem over het Haagseziekenhuisverleden op pagina .

- ‘ en hoekje van het voorterrein’. Prentbriefkaart van het Juiana inderziekenhuis uit 192   -
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Interessant  De opwinding neemt toe 

als tussen verschillende in cellofaan 

verpakte plattegronden van Europese 

steden het vertrouwde ’s Gravenhage 

onder hun vingers opdoemt. O, wat een 

verrassing  Op de oude kaart staan pro

minent de Javastraat en Sumatratstraat 

aangegeven. De locatie waar ooit hun 

De dames zijn meteen verdiept en 

ontdekken vele bijzonderheden. Zo zien 

zij, dat waar nu het Vredespaleis staat 

vroeger een stoomtram reed met als 

eindpunt de Anna aulownastraat. Het 

‘Alexanders Veld’ is nog niet bebouwd. 

Daarachter bevindt zich de ‘Kazerne der 

Kavallerie’ aan de toen nog genoemde 

Laan Copes van Cattenburch.

er uiteindelijk maar liefst 4 jaar, in de 

oorlogsjaren met drie kinderen en ook 

nog eens onze grootouders uit Middel-

burg die waren geëvacueerd.

ap n in d  kast

We hadden twee diepe kasten in de 

gang, in een daarvan paste precies een 

spiraal van een tweepersoons bed, die 

met klossen er onder werd omgetoverd 

tot een soort van bedstee. Daar sliep ik 

dan in met mijn zuster. Mijn broer sliep 

in de huiskamer in een opklapbed. De 

twee slaapkamers, van elk 3 1 2  bij 4 

meter, waren voor mijn ouders en groot-

ouders. Je kunt het je nu bijna niet meer 

voorstellen dat het zo ging allemaal.

De Wesselsstraat had drie aparte gedeel-

tes. Wij woonden in het middelste stuk, 

tussen de Kempstraat en de Boeren-

straat. De huizen werden verhuurd door 

Woningbouwvereniging ‘Onze hulp is 

in de naam des Heeren’. Boven een por-

tiek in het midden van de straat was die 

t s n n

Het bestuur van de woningbouwver-

eniging zetelde op de zolderetage van 

een woning, waar trouwens op de eerste 

etage ook nog gewoon een echtpaar 

woonde. Dat kon toen allemaal. 

Als je eenmaal in aanmerking was 

gekomen voor zo’n woning, waren ze 

daarna nog best streng. Er werd geke-

ken of je je huis wel netjes bewoonde, 

of je je tuintje wel goed onderhield en 

geen duiven hield  Je kreeg echt een 

reprimande als het niet in orde was.

Maar daar stond tegenover dat de wo-

ningbouwvereniging in die tijd ook nog 

wel eens iets deed aan de huizen, ook 

binnen. Dan kregen we bijvoorbeeld 

nieuw behang of de schilder kwam 

langs. 
Ieder jaar kwam de schillenboer langs 

met hele grote bakken met koeienmest 

voor de tuin. Dat moest je wel kopen 

voor een paar centen. Een gedoe hoor: 

stoepen schoon geboend, de trappen 

werden door de vier bewoners om beur

ten schoon gemaakt, en wee je gebeente 

als er een zijn beurt vergat, dan waren 

de poppen aan het dansen.

Het was een gezellige straat, iedereen 

kende iedereen. Nog zou ik haast het 

rijtje af kunnen noemen van de mensen 

die er woonden. Wij als kinderen speel

den met elkaar, gingen  in de isher

straat naar de Openbare school of naar 

de (Christelijke) aul Krugerschool.

We speelden ‘puttenloop’, knikkerden 

of gingen tollen. Zo af en toe mocht ik 

een step huren in de Boerenstraat, waar 

je trouwens ook voor 1 cent snoep kon 

kopen. En soms kreeg ik een cent of een 

halfje, als beloning van een buurvrouw 

voor het boodschappen doen.

t n tr kk n

Veel mannen in de buurt waren zonder 

werk, mijn vader negen jaar lang. We 

gevierd maar het was duidelijk dat aan een zelfstandig bestaan een einde ging komen. In 2004 fuseerden de ziekenhuizen Leyenburg, Rode Kruis en het JKZ onder de naam Haga ziekenhuis. Het kinderziekenhuis kwam al weer in een nieuw gebouw, nu naast het ‘gewone’ ziekenhuis aan de Sportlaan.

H.C. van der Hoeven
 Meer van hem over het Haagseziekenhuisverleden op pagina .
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t n i n  i  n 
i n n nat r i k d  sp ank: ap  t  i s  

Jetses woonde overigens tijdens een deel van zijn leven ook in Den Haag - of moet ik zeggen Scheveningen - en wel van 1919 tot 193  in de Gentsestraat. Hoewel Scheveningen in oorsprong een min of meer zelfstandig dorp was, werd het bestuurlijk al wel bij Den Haag gerekend.
Voordat ik hier in Wassenaar met de be-treffende lezing kon beginnen, kwam er een charmante dame naar me toe. “Ken je me niet meer,” vroeg ze en ik moest haar het antwoord schuldig blijven. Gelukkig hielp ze me met haar volgende opmerking: “Ik was je eerste vriendin-netje.” Zo, daar sta je dan.

M’n eerste vriendinnetje. Haar naam 

Gonny woonde op n van die enge por-tieken bij het Stuyvesantplein . Hoge, donkere portieken, waar altijd wel een hond blafte. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit bij haar thuis ben geweest. Mijn geheugen is dan ook niet meer wat het nooit geweest is.

- en oude gekartoneerde schoolplaat voor klassenlokalen met alle aspecten van Cornellis Jetses leesplankje  ap, oot, Mies, im, 

us, Jet, Teun, Vuur, ijs, Lam, ees, Bok, ei - de, oes, Hok, uif, Scha - pen. r bestonden trouwens regionale varianten.  -schoolschrift, waar we de cijfers 1 tot en met 20 op moesten schrijven, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Vervol-gens kwam er een blinde kaart voor in het lokaal te hangen en wees hij met een lange stok van die rode stippen aan. Van ons werd dan verwacht, dat we wisten welke naam erbij hoorde.

st r
Het zal u nu wel duidelijk geworden zijn, dat ik schoolmeester ben gewor-den en gitaar speel. Onze school stond  inderdaad hij is gesloopt  in het Bezuidenhout. Gezien mijn leeftijd heb ik de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en n van de beelden die nog steeds op mijn netvlies geschreven staan,of liever twee, zijn het bombardement en de V1 die achter in onze straat terecht geko-men is. Wanneer zo’n raket omhoog ging luisterde je of hij richting Engeland ging of misschien weer naar beneden kwam. H , h , gelukkig, hij gaat rich-ting Engeland. Wat dit voor de Engelsen betekende vroeg je je als kind niet af. Geluk gehad  Naast de school was een 

lensloot de IJsbaan, met in de verte de scheermesjesfabriek. Niets leukers dan over of onder het hek van die speeltuin zien te komen om ’s avonds, half in het donker te gaan schommelen of zoiets. De bewaker woonde er echter vlakbij en had een grote herdershond, dus dat betekende rennen.

aags  s
Ook het Haagse Bos was ideaal speelterrein al mocht je daar van je ouders niet komen om maar van de haveloze ruïnes te zwijgen. ‘Het uin’, zo noemden wij het verwoeste deel van het Bezuidenhout. Wat dacht u van het Bosbad en de Brandweerkazerne die nog half overeind stonden  . Ideaal speelterrein voor kinderen nietwaar. En dan te bedenken dat ik het over Gonny zou hebben. Mijn eerste vriendinnetje. Je hebt wel wat bovengehaald. 

arl oe e a
ar eisma  p anet n

Op vrijdag 1  december organiseert Stichting Vox Humana een herdenkings-concert rondom eike Asma in de Evan-gelisch Lutherse Kerk te Den Haag (aan de Lutherse Burgwal 9). eter Eilander en Herman van Vliet spelen werken van o.a. Asma, Mendelssohn, Karg-Elert en Guilmant. Het concert begint om 20.15 uur en de toegangsprijs bedraagt  10,-. Tot 12 jaar is de toegang gratis.

 E r aan ik  s a

aga antar  rst
Het koor Hagacantare geeft op zaterdag 19 december een gevarieerd concert met hoog-tepunten uit vier eeuwen kerstmuziek. Op het programma staan juweeltjes van oude meesters als Bach en H ndel, maar ook van de moderne componisten Górecki en Rutter. Het concert vindt plaats in de Agneskerk (Beeklaan 1 ) en begint op 19 december om 20.00 uur. Entreekaarten (12 of 10 euro) zijn verkrijgbaar bij kantoorboekhandel De Vulpen ( rederik Hendriklaan 179); bij Albersen Muziek (Valeriusstraat 12) en uiteraard voor aanvang van het concert in 

werden door de vier bewoners om beur

ten schoon gemaakt, en wee je gebeente 

als er een zijn beurt vergat, dan waren 

Het was een gezellige straat, iedereen 

kende iedereen. Nog zou ik haast het 

rijtje af kunnen noemen van de mensen 

die er woonden. Wij als kinderen speel

den met elkaar, gingen  in de isher

straat naar de Openbare school of naar 

de (Christelijke) aul Krugerschool.

We speelden ‘puttenloop’, knikkerden 

of gingen tollen. Zo af en toe mocht ik 

een step huren in de Boerenstraat, waar 

je trouwens ook voor 1 cent snoep kon 

kopen. En soms kreeg ik een cent of een 

halfje, als beloning van een buurvrouw 

voor het boodschappen doen.

Veel mannen in de buurt waren zonder 

werk, mijn vader negen jaar lang. We 

Houten schuilkelders die in de plantsoe-

nen stonden werden vroeg in de morgen 

gesloopt.
Op 17 november 1944 werd er een grote 

razzia gehouden. Alle mannen van 17 tot 

40  jaar moesten zich melden. Ik was net 

17 geworden  en ging onderduiken bij 

de buren, waar ik twee  dagen onder de 

vloer heb gelegen. In de daarop volgende 

Hongerwinter kwam ik maar sporadisch 

buiten.

t kaars n n i rs

De bevrijding. Wij hadden in vier jaar 

de zee niet gezien en gingen dus op 

avontuur en wilden zwemmen in zee. 

Met twee vrienden liepen wij langs de 

tankgracht; maar overal prikkeldraad 

et cetera. Bij de Waterpartij werd het 

water breder en het talud auwer. Wij 

maakten een bundeltje van onze kleding 

en zwommen er  overheen. Wij liepen 

een stukje door de Scheveningse Bosjes 

tot wij bij een loopgraaf kwamen, die 

verwachtingen. Kisten met munitie, 

wapens, zend- en ontvangstapparatuur. 

En nog veel meer. Bij de kamer van de 

commandant stonden de bureaus nog 

klaar. Wij namen plaats en schreeuwden 

in het Duits bevelen.

s a n r and r

Aan de wand grote tekeningen met 

geschutsopstellingen. In een bureaula 

vond ik een revolver met verbrande 

kolf. Die nam ik mee. De kaarsen raak-

ten op en het werd tijd voor het strand.  

Wij klommen de trap op en liepen tegen 

een Canadese schildwacht aan. Hij 

vroeg wat wij daar deden en moest in 

onze tassen kijken. Wij deden net of we 

hem niet verstonden en zeiden: “strand, 

zee ” Toen hij vervolgens ging bellen 

met zo’n draaitelefoon maakten we van 

het moment gebruik en gingen er als 

hazen vandoor.

het meubilair er nog in. De boulevard 

van Scheveningen bleek afgesloten 

te zijn, overal waakten binnenlandse 

strijdkrachten, gewapend met een 

geweer. Wij werden aangehouden. “Wat 

moeten jullie hier ” Wij zeiden dat we 

hier vroeger hadden gewoond en dat we 

ons huis aan het zoeken waren. Maar de 

militair geloofde ons niet en verwees 

ons naar een doorlaatpost.

Wij vervolgden onze weg naar de haven 

en langs het Verversingskanaal. Aan de 

overkant zagen wij Duindorp, waar de 

NSB’ers gevangen werden  gehouden, 

bewaakt door de BS’ers.

anad s  s dat n

Wij vonden ons strandje van vroeger 

terug en doken in zee. Het water was 

nog koud in mei  en wij keken om ons 

heen. Op het strand Canadese soldaten 

die zich verpoosden met enkele Neder

haags  
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Op vrijdag 1  december organiseert Stichting Vox Humana een herdenkings-concert rondom eike Asma in de Evan-gelisch Lutherse Kerk te Den Haag (aan de Lutherse Burgwal 9). eter Eilander en Herman van Vliet spelen werken van o.a. Asma, Mendelssohn, Karg-Elert en Guilmant. Het concert begint om 20.15 uur en de toegangsprijs bedraagt  10,-. Tot 12 jaar is de toegang gratis.

 E r aan ik  s a

aga antar  rst

g n n  an  t is  d  ti d r ’n s
d rs r p aa t  a s  t r a aa  ni t r t  d t

Toch waren er in de ochtend van 10 mei als gevolg van een drietal bomexplo-sies in de Casuariestraat verschillende doden te betreuren. Tot de slachtoffers behoorde de auteur Jo Otten, wiens stoffelijk overschot pas zes dagen na zijn dood onder het oorlogspuin gevonden werd. Biograaf Rob Groenewegen zoekt met een kaarslichtje naar hen die Jo Ot-ten nog hebben meegemaakt.

rri k r
Lange tijd leek het werk van Jo Otten voorgoed begraven te zijn onder de puinhopen van de oorlog. Tussen 192  en zijn vroegtijdige dood schreef deze 

kwetsbare man, iemand die nogal eens de confrontatie met zijn medemensen zocht om zijn angst, twijfel en verlegen-heid te verbergen. Ook in zijn verhalend werk komen we vaak rusteloze guren tegen die gebukt gaan onder het leven. Mensenschuw was Jo Otten, een bekende van Menno ter Braak (1902-1940), daarentegen allerminst. 

nt i  rs
In 1934 verhuisde Otten via Voorburg naar Den Haag. De vele adressen die hij in de Hofstad had zijn wellicht symptomatisch voor zijn rusteloosheid. 

-  e in 1901 geboren Jo Otten in februari 193 , wandelend met zijn dochtertje lja bij de evangenenpoort in het centrum van en Haag.  -
 ata  

In de ochtend van 10 mei 1940 verliet Otten op zijn ets zijn woning in de Bosbesstraat, volgens de overlevering om nog snel wat geld van de bank te halen en zijn overige bezittingen in vei-ligheid te brengen. Daarom vermoedde zijn echtgenote Jetty Kattenburg (1 9 -1974) dat hij naar Rotterdam was afge-reisd. Otten was na het luchtalarm die ochtend echter bij joodse vrienden in de Casuariestraat naar binnen gevlucht. En daar viel rond 11 uur die fatale ochtend een Duitse bom.

 p g raagd 
Heeft u Jo Otten meegemaakt, heeft u les van hem gehad, woonde u bij hem in de straat of kent u mensen die wellicht nog iets over hem kunnen vertellen  Belt u dan s.v.p. naar: 075- 17223 . Een e-mail sturen kan vanzelfsprekend ook. Uw medewerking wordt natuurlijk beloond met een eervolle vermelding in 

o roenewegen
ro groene egen up mai n

badhuis 
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  in n aag in st r d 

De twee foto’s lijken op het eerste gezicht hetzelfde maar verschillen net iets van elkaar; door ze op een bepaalde manier te projecteren of met een speciaal brilletje te bekijken zie je dan diepte. De foto is gemaakt door Wim Berssenbrugge en is er een van serie die vanaf 5 mei is te zien op een expositie in het Haags Historisch Museum (waarover meer op pagina 3). Deze stereo oto werd genomen enige dagen na het Bezuidenhout bombardement van 3 maart 1945, nabij de hoek van de Wilhelmina-straat en de Theresiastraat en kijkt in de richting van de OLV van Goede Raad kerk.  In het midden is het souterrain nog te onderscheiden van Wilhelminastraat 44 waarin 
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het meubilair er nog in. De boulevard 

van Scheveningen bleek afgesloten 

te zijn, overal waakten binnenlandse 

strijdkrachten, gewapend met een 

geweer. Wij werden aangehouden. “Wat 

moeten jullie hier ” Wij zeiden dat we 

hier vroeger hadden gewoond en dat we 

ons huis aan het zoeken waren. Maar de 

militair geloofde ons niet en verwees 

Wij vervolgden onze weg naar de haven 

en langs het Verversingskanaal. Aan de 

overkant zagen wij Duindorp, waar de 

NSB’ers gevangen werden  gehouden, 

anad s  s dat n

Wij vonden ons strandje van vroeger 

terug en doken in zee. Het water was 

nog koud in mei  en wij keken om ons 

heen. Op het strand Canadese soldaten 

die zich verpoosden met enkele Neder

week of zes te laten aansterken in de 

bossen of aan zee, teneinde ze minder 

bevattelijk te maken voor ziektes, zoals 

de gevreesde ziekte tuberculose. 

Het verblijf in zo’n koloniehuis werd 

zeker niet door alle kinderen als een va-

kantie gezien. Orde, fatsoen en hygiëne 

stonden bovenaan de lijst. Soms waren 

de kinderen nog veel te jong om zo lang 

van huis te zijn en in sommige gevallen 

waren de gehanteerde regels verre van 

kindvriendelijk. Zo werden bedplassers 

wel eens met het natte laken om de hals 

voor de groep gezet. Gelukkig ging het 

hier om uitzonderingen. Veelal werd er 

uitstekend werk verricht.

n s a nd n in d’ 

Enkele inwoners van onze stad, kwamen 

in 1905 op het idee om een dergelijke 

kolonie dichtbij huis te stichten:

en gehoord hebben en zonder er zelf 

van bewust te zijn, brengen ze den be-

schavenden invloed der kolonie op hun 

omgeving over.”
Tot 1913 was deze kolonie gehuisvest in 

een villa op het adres: Benoordenhout-

scheweg 27. Het bestuur bestond uit 

drie leden: mejuffrouw A. Kalff, de heer 

Dr. W.J. van Gorkom en jonkvrouwe 

H.J. van anthaleon van Eck.

d  ding n r st

Los van de lessen, die gegeven werden 

in een ruime kamer met uitzicht op het 

Haagse Bos, werden het eten en rusten 

als zeer belangrijk gezien. De kinderen  

arriveerden ’s morgens tegen acht uur en 

kregen dan een uitgebreid ontbijt. Zowel 

-  ‘ ij Hagenaar en ieder ander, schraap nu uw gave bij elkander’  staat op de grote bus. e foto is gemaakt in mei 1931

 op de Loosduinseweg bij de start van een stedelijke collecte ten behoeve van Haagse bleekneusjes. )  -

tram naar huis. 
Het succes van het verblijf - in 1905 be-

zochten 72 kinderen deze kolonie - werd 

uitgedrukt in de gewichtstoename van 

het kind en die was vaak opmerkelijk. 

Een goede samenwerking met het gezin 

en het a eggen van huisbezoeken was 

uiteraard ook van groot belang.

it ns
In 1913 is deze stadskolonie verhuisd 

naar een terrein  achter de gevangenis 

in Scheveningen en in 1917 werd de 

naam veranderd in: Herstellingsoord 

De Eerste Nederlandsche Buitenschool. 

Wanneer u door de Doorniksestraat rijdt, 

ziet u op nummer 2  nog steeds een 

groot bord, met als opschrift: Eerste Ne-

badhuis 
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  in n aag in st r d 

Dromen over 
eigeliaplein 

in Cali orni  
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ana  dat nt is t n n rt t angs  nd rd ikadr ss n di  rspr id igg n r n gr t d  an 
d r and  

Han Ketting zat in Bilthoven onderge-doken toen hij het nieuws kreeg dat zijn oom was overleden. Dat was in Juni 1944. Hij heeft daarna besloten om terug te gaan naar Den Haag. Tot het eind van de oorlog blijft hij ondergedoken bij zijn ouders. Ze richten een kleine schuilruimte in in de kruipruimte onder de vloer van het toilet. Tijdens een razzia in september 1944 maakt Han samen met 

het mogelijk om het karige rantsoen wat aan te vullen. Moeder was gereformeerd en kreeg hulp via de kerk. Omdat haar man niet gereformeerd was kreeg moe-der de helft minder mee dan de anderen. De hulp van de kerk was dus alleen voor haar  
Ook de etstochten naar het Westland 

lijk was van mond tot mond rondgegaan dat ze daar mensen nodig hadden. Als hij daar aankomt wordt een landwachter door een Duitse soldaat weggevoerd. De landwachter heeft tijdens de dropping met zijn dubbel loops jachtgeweer op de bommenwerpers geschoten. Dit mag niet van de Duitsers. De landwachter wordt na tips van de Nederlandse omstanders aangehouden. Hoe het ophalen van het voedsel werd geordend weet Han niet. Hij ging met anderen het veld op om het voedsel op te halen. Ze droegen zakken meel en blikken van het vliegveld af en laadden dit op karren. Waar het voedsel daarna bleef weet hij niet.

g r k n t t
Een andere keer ging Han op weg naar vliegveld Valkenburg om daar te helpen met het ophalen van het voedsel. Hij ging op de ets zoals altijd. Onderweg werd hij aangehouden door een land-wachter. Deze wilde zijn ets invor-deren. De landwachter nam Han mee naar een Duitse of cier. De of cier zag blijkbaar aankomen dat het allemaal een a opende zaak aan het worden was voor 

een vals ausweis bij zich had (zo kon de landwachter dan zelf vervolgens de ets inpikken). De Duitser woof dit weg en zei dat het ausweis wel goed was en dat Han mocht gaan. Afgeschrikt door dit voorval maakte Han zijn toch naar Valkenbug niet af. 
Van de bevrijding zelf herinnert Han zich met name het moment waarop hij op 5 mei langs het NSB Kringhuis etste op de hoek van de Grote Marktstraat en het Spui in Den Haag. Een menigte had de inventaris buiten op straat gegooid en in de brand gestoken. Voor het pand stond een paal met een afbeelding van Adolf Hitler. Han zette zijn ets tegen een muur om een foto te maken. Een Duitse soldaat riep dat hij weg moest gaan en begon te schieten. Han weet de foto toch te maken - die u in e ud- agenaar nr   an  mei u t unnen ien

an etting
Amersfoort
han goudp aat n

it re aas is door an etting es hi -aar geste d  maar oor hem ges hre en en 

-  Voedseldropping van Operatie Manna boven en Haag eind april 19  ( otoburo Thuring). -

 op de Loosduinseweg bij de start van een stedelijke collecte ten behoeve van Haagse bleekneusjes. )  -

Het succes van het verblijf - in 1905 be-

zochten 72 kinderen deze kolonie - werd 

uitgedrukt in de gewichtstoename van 

het kind en die was vaak opmerkelijk. 

Een goede samenwerking met het gezin 

en het a eggen van huisbezoeken was 

uiteraard ook van groot belang.

In 1913 is deze stadskolonie verhuisd 

naar een terrein  achter de gevangenis 

in Scheveningen en in 1917 werd de 

naam veranderd in: Herstellingsoord 

De Eerste Nederlandsche Buitenschool. 

Wanneer u door de Doorniksestraat rijdt, 

ziet u op nummer 2  nog steeds een 

groot bord, met als opschrift: Eerste Ne-

NOTA R ISK A N
ELLENS & LE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 3www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd be
(Bezoek aan huis mogel

Tot 2007 voetbalde ADO in het Zuider-park. Vele seizoenen met succes kan ik wel zeggen. Vroeger ging mijn oom, een broer van mijn vader, er heel vaak naar toe op zondag. Wij waren niet van het voetballen op zondag maar wel op zaterdag. Het was een serieuze tijd. Zondag was voor de kerk. Hoewel mijn vader altijd even stilstond bij de zondagse wandeling bij de velden van de voetbalvereniging RAVA en dan door de bosjes de bal kon zien rondvliegen. Ik was er bij en verveelde mij stierlijk  Elke zondagmiddag naar dat Zuiderpark met pa en de wandelstok die hij dan sierlijk heen en weer zwierde net als een soort tambour-ma tre dat zou doen.
Ja, het was me wat het Zuiderpark, ik heb het ingedronken. Elke boom en struik wist ik te vinden. Daar begon het leven. Als tiener werd je wel tien keer verliefd als het niet meer was. Dan was het doel altijd het Zuiderpark

 g r r rd  t’Wij kinderen van de nu verdwenen Dr. de Moorsschool en de Zuiderparkmulo hadden er zelfs een naam bij verzonnen ‘de gereformeerde bult’. Dat was het heuveltje achter de sloot van de Vreeswijkstraat. Daar boven op die heuvel, die naar ik meen ‘de Villierskopje’ werd genoemd, verkeerde 

de jeugd van de kerk  zij die dachten dat ze al verkering hadden. Als wij de meisjes thuisbrachten naar hun warme gezinnetjes, dan kwamen we langs het Veluweplein. We keken schuin naar de twee naakte beelden op hun sokkel en wisten eigenlijk niet hoe we kijken moesten.

i ant n i r
Er is een vijver in het Zuiderpark die de olifantenvijver werd genoemd. In 1937 was het circus Sarrasani op bezoek in Sche-veningen. Na a oop op 24 augustus was 

sinds lang verdwenen
Vroeger vonden we het Zuiderpark erg groot. Nu weten we dat de rondweg precies 2.300 meter is. Ik vind het nog steeds jammer dat het ‘s zomers verlichte gedeelte achter het zwembad nooit meer zo sprookjesachtig mooi is als toen in de jaren vijftig. Weet u het ook nog, die schitterende bomen en beplanting in vele kleuren licht  Het waren romantische tijden  Mijn opa moest altijd naar de rozentuin. Dat vond hij het einde. Het rook zo lekker. Met het zandstenen beeldje lora in het midden, gemaakt in 1945. Een bevrijdings-kind zou je kunnen zeggen. Inmiddels zou mijn opa als hij nog leefde nu naar een zelfde beeldje kunnen kijken maar dan in brons.

t in in t parkIk had in 1949 in het park een schooltuin vol met rabarberstelen en kroppen sla. De 

met gezag, iedereen deed precies wat hij zei. Daar was geen speld tussen te krijgen en ‘sorry’ hoefde je ook niet te zeggen. Dat woord was nog niet eens in gebruik in ons land. 
Het park is tegenwoordig heel anders, maar 

-  Boomaanplanting in 193  in het uiderpark, een jaar voor de of ci le opening. e aanleg van het park verschafte tenminste tijdelijk werk aan velen 

die in de crisisjaren zonder baan zaten ( oto  Schimmelpenningh). -

an r g r   ig n i k  dat an a i i   ri nd n  i  dan k
Wat we zoeken zijn verhalen en speciale foto’s uit de albums of schoenendozen. Was het een huwelijk uit liefde, of een ‘moetje’, dat maakt voor de plaatsing niet uit. Ook een huwelijk dat er net niet van kwam is voor ons een trouwverhaal. Het mag over elk aspect gaan, over de kleding en het feest, over het ‘probleem’ vantwee religies op n kussen. Allemaal 

-  ngang Veluweplein met de ‘naakte beelden’  (prentbriefkaart 19 0). -

-  Schooltuinen in 19 0 ( oto  . aeff). -

Van de bevrijding zelf herinnert Han zich 

begon te schieten. Han weet de foto toch die u in e ud- agenaar nr  

aar geste d  maar oor hem ges hre en en 

Dinsdag 21 september 2010 - Jaargang 2, nr. 19

Oplage: 60.000 ex.

er ie , er oo , getro  in en Haag

 e e a t t en a e  e  u e i eur en ie aren er n g niet

uit te zoeken  Bij nader inzien scheen hij iets te veel door. “Geen probleem hoor, ik naai er wel even een voerinkje in ”, riep ik enthousiast. Dat mocht ik inderdaad z lf doen, terwijl mijn moeder coupeuse was  Mijn haar zou ik ook zelf doen want goede ervaringen met kappers had ik niet. Dat 

 r d  a astraatTegenwoordig kan men trouwen waar men wil. De enige keuze die wij hadden, anno 1974, was of het nieuwe stadhuis aan het Burgemeester De Monchyplein of het oude aan de Javastraat.
Om nog enig cachet aan onze dag te geven kozen wij voor het oude stadhuis.Dit pand, nr. 2 , werd gebouwd tussen 1 2-1 4 en de zes herenhuizen aan weerszijden in1 5, in opdracht van J.W. Arnold die als miljonair was teruggekeerd uit Nederlands-Indië. Tussen 1 91 en 1 97 was hier de ’s-Gravenhaagsche ension 

 zich met bloemenbogen geïnstalleerd. De trouwzaal met hoge spiegels boven marmeren schoorsteenmantels was zo indrukwekkend dat iedereen vanzelf stil werd. Geen ordeprobleem dus  Wel zo prettig in aanwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand  Wat de goede man allemaal heeft gezegd of gevraagd weet ik niet meer, maar mijn belofte van trouw ben ik niet vergeten.
De dag werd afgesloten met een receptie, waar nog volop gerookt werd getuige het kostenpostje ‘rookartikelen  f 24,-‘ op de 

-  Pierre Verhagen en Magda van der Bie trouwden op 1  april 19  aan de Javastraat, het huwelijk baarde twee prachtzoons  uido (19 0) en Sjors 

(19 1). Bijgaande foto stuurden ze als bedankje aan de gasten  Mede door uw belangstelling is onze trouwdag voor ons overgetelijk geworden

•
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Dinsdag 19 oktober 2010 - Jaargang 2, nr. 21

Oplage: 60.000 ex.

Hara  erg b i t nog stee s aan e ba 8 arig  rs  sp ak r as st  aank p it an  n aag

s  n aag 

n g n akk i k 

s r nd  sp ak r 

kt  dan is n ni

 xp diti  ri ting 

d  p irk  t r

g n aard  n d  

rs  p aats d  

nt n t a r 

di  a s kan t n 

a  t g nstand rs 

pass rt a s   r 

ni t staan n s ikt 

te vereren. Ze keken, Laan Copes van Cattenburch.

- e Baedeker-kaart uit 190 , gedrukt in Leipzig met oranje-rode 

kinderziekenhuis nagelaten aan de Laan tot 1929. Toen werd, nu onder de naam Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) een splinternieuw gebouwd pand betrokken aan de Dr. Van Welylaan, dichtbij de Laan van oot, mooi gelegen in de zoom van de duinen. Het was berekend op 150 patiëntjes. In 1943 moest het op last Duitsers worden ontruimd vanwege de bouw van de Atlantikwall. Onderdak werd gevonden in een gebouw van de Ramaerkliniek, een psychiatrische inrichting in Loosduinen.
Na de bevrijding kon het Kinderziekenhuis weer de naam Juliana voeren (de Duitsers hadden dat verboden) en groeide het JKZ tot een modern 

Laan Copes van Cattenburch.

er ie , er oo , getro  in en Haag

 zich met bloemenbogen geïnstalleerd. De trouwzaal met hoge spiegels boven marmeren schoorsteenmantels was zo indrukwekkend dat iedereen vanzelf stil werd. Geen ordeprobleem dus  Wel zo prettig in aanwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand  Wat de goede man allemaal heeft gezegd of gevraagd weet ik niet meer, maar mijn belofte van trouw ben ik niet vergeten.
De dag werd afgesloten met een receptie, waar nog volop gerookt werd getuige het kostenpostje ‘rookartikelen  f 24,-‘ op de 
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- e Baedeker-kaart uit 190 , gedrukt in Leipzig met oranje-rode 

Dinsdag 30 november 2010 - Jaargang 2, nr

eren koesteren n o e kin er rien

  int n i t at n i  ni t an d  dak n a n d r d  rst an

s t gaat  pak
sa nd is d  in

t rk aas i ring r 

Dinsdag 19 oktober 2010 - Jaargang 2, nr

Hara  erg b i t nog stee s aan e ba 8 arig  rs  sp ak r as st  aank p it an  n aag

en groeide het JKZ tot een modern 
en groeide het JKZ tot een modern 

Dinsdag 28 december 2010 - Jaargang 2, nr. 26

Oplage: 60.000 ex.

ortie  s es Haagse ge ee ont o ers ng ns n is s k r a n n  a   aar sa n i  ns Ei rn st’ 

 aand is t 

 aar g d n  dat 

in  n aanta  

ng i in n aag 

s t  n k r

a  p t  ri t n  

t ar n a aa  

d n an d   

d  k ing n 
nt d rs nd  

tiek in het midden van de straat was die voor een paar centen. Een gedoe hoor: werk, mijn vader negen jaar lang. We M’n eerste vriendinnetje. Haar naam schoot me meteen te binnen: Gonny. 

den en gitaar speel. Onze school stond  inderdaad hij is gesloopt  in het Bezuidenhout. Gezien mijn leeftijd heb ik de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en n van de beelden die nog steeds op mijn netvlies geschreven staan,of liever twee, zijn het bombardement en de V1 die achter in onze straat terecht geko-men is. Wanneer zo’n raket omhoog ging luisterde je of hij richting Engeland ging of misschien weer naar beneden kwam. H , h , gelukkig, hij gaat rich-ting Engeland. Wat dit voor de Engelsen betekende vroeg je je als kind niet af. Geluk gehad  Naast de school was een 

werk, mijn vader negen jaar lang. We 

Dinsdag 30 november 2010 - Jaargang 2, nr

eren koesteren n o e kin er rien

Dinsdag 11 januari 2011 - Jaargang 3, nr

ab boo ers staan oor nie e it aging 

t g d n p  in d  nd n ind  g r n  aar n  in :

Dinsdag 28 december 2010 - Jaargang 2, nr

ortie  s es Haagse ge ee ont o ers ng ns n is s k r a n n  a   aar sa n i  ns Ei rn st’ 
speeltuin en iets verderop achter de Mo- uiteraard voor aanvang van het concert in 

speeltuin en iets verderop achter de Mo-

Dinsdag 8 maart 2011 - Jaargang 3, nr. 5

Oplage: 60.000 ex.

  aar aatste reis naar e e k egt gra  ar n i g r in d n rd r kank r n d  d d

ar n i g r  

is n aags  t

gra  i  i  in 8 

k i rkank r rd 

ntd kt  n ni  

ga n d  arts n aar 

p:  kr g n g dri  

t t t aa  aand n  

aar i n r n  n g n 

an  inn nk rt is 

aga antar  rst
Het koor Hagacantare geeft op zaterdag 19 december een gevarieerd concert met hoog-tepunten uit vier eeuwen kerstmuziek. Op het programma staan juweeltjes van oude meesters als Bach en H ndel, maar ook van de moderne componisten Górecki en Rutter. Het concert vindt plaats in de Agneskerk (Beeklaan 1 ) en begint op 19 december om 20.00 uur. Entreekaarten (12 of 10 euro) zijn verkrijgbaar bij kantoorboekhandel De Vulpen ( rederik Hendriklaan 179); bij Albersen Muziek (Valeriusstraat 12) en uiteraard voor aanvang van het concert in 

was afgedekt met camou agenetten. Wij 
landse meisjes

aga antar  rst

puinhopen van de oorlog. Tussen 192  en zijn vroegtijdige dood schreef deze 

hij in de Hofstad had zijn wellicht symptomatisch voor zijn rusteloosheid. 
een Duitse bom.

 p g raagd 
Heeft u Jo Otten meegemaakt, heeft u les van hem gehad, woonde u bij hem in de straat of kent u mensen die wellicht nog iets over hem kunnen vertellen  Belt u dan s.v.p. naar: 075- 17223 . Een e-mail sturen kan vanzelfsprekend ook. Uw medewerking wordt natuurlijk beloond met een eervolle vermelding in 

o roenewegen
ro groene egen up mai n

Dinsdag 11 januari 2011 - Jaargang 3, nr

ab boo ers staan oor nie e it aging 

uiteraard voor aanvang van het concert in 

Dinsdag 5 april 2011 - Jaargang 3, nr

Hagenaar ersterkte konink i k a oor  

idst ni s  akk r rd ar  nt ang n p stdi k

Dinsdag 8 maart 2011 - Jaargang 3, nr

 aar aatste reis naar e e k egt gra  ar n i g r in d n rd r kank r n d  d d
de wasserij ‘Helvetica express’ was gevestigd.

Dinsdag 3 mei 2011 - Jaargang 3, nr. 9

Oplage: 60.000 ex.

e ssen ee  niet aan str is oge o itiek rp i ati  an k r d  r gs ar n an t is

n kt r rs i nt 
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an t is  

ss n  i  k n daar
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papi r g tt  rin

n ring n an d  g n

daris  st r  

De twee foto’s lijken op het eerste gezicht hetzelfde maar verschillen net iets van elkaar; door ze op een bepaalde manier te projecteren of met een speciaal brilletje te bekijken zie je dan diepte. De foto is gemaakt door Wim Berssenbrugge en is er een van serie die vanaf 5 mei is te zien op een expositie in het Haags Historisch Museum werd genomen enige dagen na het Bezuidenhout bombardement van 3 maart 1945, nabij de hoek van de Wilhelmina-straat en de Theresiastraat en kijkt in de richting van de OLV van Goede Raad kerk.  In het midden is het souterrain nog te onderscheiden van Wilhelminastraat 44 waarin 

de ’s Gravenhaagse Stads-Gezondheids- tussen de middag als om een uur of half derlandse Buitenchool. Achter de bomen 

de vloer van het toilet. Tijdens een razzia in september 1944 maakt Han samen met een buurman succesvol gebruik van die 

Ook de etstochten naar het Westland 
bommenwerpers geschoten. Dit mag niet van de Duitsers. De landwachter wordt na tips van de Nederlandse omstanders aangehouden. Hoe het ophalen van het voedsel werd geordend weet Han niet. Hij ging met anderen het veld op om het voedsel op te halen. Ze droegen zakken meel en blikken van het vliegveld af en laadden dit op karren. Waar het voedsel daarna bleef weet hij niet.

g r k n t t
Een andere keer ging Han op weg naar vliegveld Valkenburg om daar te helpen met het ophalen van het voedsel. Hij ging op de ets zoals altijd. Onderweg werd hij aangehouden door een land-wachter. Deze wilde zijn ets invorderen. De landwachter nam Han mee naar een Duitse of cier. De of cier zag blijkbaar aankomen dat het allemaal een a opende zaak aan het worden was voor 

derlandse Buitenchool. Achter de bomen 

Dinsdag 5 april 2011 - Jaargang 3, nr

Hagenaar ersterkte konink i k a oor  

Dinsdag 31 mei 2011 - Jaargang 3, nr

Oplage: 60.000 
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i t an  uti t an  ut
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a opende zaak aan het worden was voor aar geste d  maar oor hem ges hre en en 

aar geste d  maar oor hem ges hre en en 

a opende zaak aan het worden was voor 

Dinsdag 28 juni 2011 - Jaargang 3, nr
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 g r r rd  t’Wij kinderen van de nu verdwenen Dr. de Moorsschool en de Zuiderparkmulo hadden er zelfs een naam bij verzonnen ‘de gereformeerde bult’. Dat was het heuveltje achter de sloot van de Vreeswijkstraat. Daar boven op die heuvel, die naar ik meen ‘de Villierskopje’ werd genoemd, verkeerde 

veningen. Na a oop op 24 augustus was plotseling de olifant overleden. Het kadaver 

Ik had in 1949 in het park een schooltuin vol met rabarberstelen en kroppen sla. De 

Het park is tegenwoordig heel anders, maar nog doorzichtig en aantrekkelijk. Al is het 

twee religies op n kussen. Allemaal 

Dinsdag 31 mei 2011 - Jaargang 3, nr

 60.000 

e kra t an aans o e i k on er i s

d ag naar r  a t r in : ni  diast r in d  

 t i n n 

o ige o enten b i en e oor a ti  bi  an an  8 8   k nsts i d r n i n t k n raar

-  Boomaanplanting in 193  in het uiderpark, een jaar voor de of ci le opening. e aanleg van het park verschafte tenminste tijdelijk werk aan velen 

n  a s  i  dat rinn rt an r g r   ig n i k  dat an a i i   ri nd n  i  dan k
Wat we zoeken zijn verhalen en speciale foto’s uit de albums of schoenendozen. Was het een huwelijk uit liefde, of een ‘moetje’, dat maakt voor de plaatsing niet uit. Ook een huwelijk dat er net niet van kwam is voor ons een trouwverhaal. Het mag over elk aspect gaan, over de kleding en het feest, over het ‘probleem’ vantwee religies op n kussen. Allemaal 

Dinsdag 28 juni 2011 - Jaargang 3, nr

twee religies op n kussen. Allemaal 

d ag naar r  a t r in : ni  diast r in d  

Wij feliciteren het hele team van
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et o  en nie

 a g p n aand n n  
in  d ag naar rs i nd  
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In de eerste plaats ‘van’ 50-plussers, pas in de 
tweede plaats ‘voor’. Want als er iets bijzonder 
is aan de formule van De Oud-Hagenaar, dan is 
het wel dat de krant voor het merendeel wordt 
gemaakt door de lezers zelf
De Oud-Hagenaar heeft geen ‘vaste’redactie 
zoals de meeste kranten met zo’n enorme oplage 
en bereik; maar het blad heeft anderzijds de al-
lergrootste redactie van alle bladen in de regio.
We hebben het ruwweg geteld, maar schatten dat 
er in de afgelopen 4 jaar ruim 200 ‘redacteuren 
en verslaggevers’ een bijdrage aan hebben gele-
verd. Kostenloos, voor de eer en de aardigheid  
Dat varieerde van eenvoudige aankondigingen 
en verslagjes, tot doorwrochte artikelen over de 
recentere en vroegere geschiedenis van onze zo 
mooie stad aan zee.
Al die medewerkers is de De Oud-Hagenaar 
natuurlijk ontzettend veel dank verschuldigd.  

p i nt n r t r 
Dat al die medewerkers het ‘voor niets’ hebben 
gedaan, is natuurlijk ook niet helemaal waar. In 

heel veel gevallen leidden hun bijdrages ertoe, 
dat ze een ongekend grote respons kregen, van 
lezers die hun grote waardering uitspraken en of 
nog wat hadden aan te vullen. 
Ook kleinere bijdragen, als in de rubriek Brieven  
en Oproepjes hadden vaak prachtig resultaat, in 
de afgelopen 4 jaar vonden tientallen mensen en 
hele families het contact met elkaar terug, soms 
na meer dan 0 jaar.

aarkrant
Tot onze eigen verbazing kwamen we er al in het 
eerste achter dat De Oud-Hagenaar niet het type 
krant is waarin de lezers de volgende dag ‘de vis 
verpakken’. Hoewel die lezers al een hele stapel  
moeten hebben liggen, krijgen we heel regelma-
tig post van lezers (uit het binnen- en buitenland) 
dat ze nog een bepaald nummer missen. Ook met 
enige regelmaat zijn op internet advertenties te 
vinden van mensen die ‘een complete verzame-
ling De Oud-Hagenaars’ aanbieden, te koop of 
om gratis af te halen.
 

rdr kk n aargang    
In het eerste kwartaal van 2013 komt De Oud-
Hagenaar met een hele nieuwe website (thans is 
er geen) waarop alle eerste 100 nummers zijn te 
vinden, in D -formaat en volledig doorzoek-
baar op trefwoorden. Dat moet voor Hagenezen 
en Hagenaars van nu en toen een zee worden om 
leeg te drinken. 
De grote algemene bekendheid van De Oud-
Hagenaar stamt van de afgelopen twee jaar. 
Daarom in dit nummer naast de nieuwe verhalen, 
ook veel herdrukken uit de jaargangen 1  2. 
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werden door uitroepen en beschim-
pingen. Toen als gevolg hiervan voor 
de pauze in een hels kabaal werd 
meegedeeld dat een woordvoerder 
van de radicalen geen spreektijd 
werd toegestaan, bleek het kookpunt 
bereikt. Stoelen vlogen door de lucht 
en de rechtsextreem georiënteerde 
aanwezigen probeerden elkaar met de 
vuist van hun denkbeelden te overtui-
gen. Terwijl de gewonden in de gang 
gelegd werden gingen de vechtpar-
tijen door, waarbij de ondertussen 
gealarmeerde politie er na enige tijd 
in slaagde de gemoederen van de 
vechtersbazen weer enigszins onder 
controle te krijgen. Daarmee bleek het 
pleit geenszins beslecht. Niet ver van 
de vergaderlocatie, aan de Zuidoost 
Binnensingel, kwam het opnieuw tot 
een treffen. Door de communistische 
organisatie op de been gebrachte 
protestdemonstranten aan de overkant 
van het Gebouw van Kunsten en We-
tenschappen, deden aan de Singel van 
zich spreken. Door de politie in een 
hofje gedreven, verschansten zij zich 
daar om de politie te bekogelen met 
alles wat als projectiel kon dienen. De 
agenten probeerden hierna het hofje 
schoon te vegen, maar moesten con-
stateren dat ze van de bewoners van 
het hofje niet veel goeds te verwach-
ten hadden.

t ind
Op de avond van de 1 de december 
19 4 verzamelde zich opnieuw een 
grote massa mensen voor K W. 
Ditmaal niet om politieke tegenstan-
ders het leven zuur te maken maar 
om het einde te aanschouwen van 
een gebouw, waaraan ondanks enkele 
zwarte bladzijden in zijn geschiedenis 
de oudere Hagenaars zulke goede her-
inneringen koesteren. Tussen zeven 
en elf uur woedde een felle brand die 
van het eens zo trotse gebouw niet 
meer dan de voorgevel en de lange 
zijmuren overeind liet. Als je nu op 
de Zwarteweg rijdt in de richting van 
de Bezuidenhoutseweg kan je helaas 
nog met moeite de plaats traceren 
waar ooit het gebouw van Kunsten 
en Wetenschappen het straatbeeld 
bepaalde.”

Harrie van Eijk

Vrijdag 1  december 19 4, die avond herinner ik mij als de dag van gisteren.

Wij werden opgebeld door vrienden van mijn ouders: “Het gebouw kt, kom er naar 

toe ”. Mijn vader en ik (toen 17 jaar) gingen met de ‘bokkenwagen’ van lijn 5 naar 

het eindpunt, de tekenacademie.

Bij de academie aangekomen, zagen wij het al: een grote uitslaande brand. Wij 

konden een ‘prachtig’ plekje vinden recht tegenover K W. Je kon de warmte gewoon 

voelen. Er was grote paniek voor de erachter opgeslagen decors, bang voor het fotoa-

telier, maar ook bang voor de kostuums en de coulissen die net voor de Snip en Snap 

revue waren afgeleverd.. En toen plotseling een geweldige klap, de kroonluchter in 

de hal was gevallen. Een gejuich ging op  Een heel vreemde gewaarwording.

Langzaamaan kreeg men het vuur onder controle, maar het kwaad was geschied.

Ik associeer Het Gebouw altijd met het jaarlijks optreden rond Sinterklaas. Er werden 

sprookjes opgevoerd voor de leerlingen van de Haagse lagere scholen. De uitvoerin-

gen waren altijd een aantal ochtenden en middagen.

Maar het had voor mij nog een extra lading: mijn 

vader zat van het begin af aan in de vereniging die 

deze uitvoeringen organiseerde. Daarom mocht ik 

als kind altijd in de loge zitten en dat was een heel 

chi ue gevoel.
Wij praten er nog wel eens over want het was toch 

n van de grotere branden in Den Haag.

Het gebouw was in 19 4 al afgekeurd; Reinder 

Zwolsman wachtte op goedkeuring voor de ver-

bouwing, maar het hoefde niet meer. Een brok echt 

Haagse historie was verdwenen.

Jammer

A. rieling

r n t r 
kna d  n r

- ‘ inde voorstelling’. e ravage de ochtend na 

de brand (foto  Meyer). -

- Reinder wolsman arriveert op de 

plaats des onheils (foto  Meyer). -

“Welke Hagenaar van mijn generatie 
herkent in het gebouw op de foto niet 
de plaats waar hij van de jeugdconcer-
ten genoot. Het gebouw waar ik zelf 
genoot van de Midsummernightdream 
van Mendelssohn en in vervoering 
raakte van Stravinski’s’ Vuurvogel. 
Het gebouw van Kunsten en We-
tenschappen aan de Zwarteweg, een 
ware cultuurtempel  Maar wie reali-
seert zich nog dat deze cultuurtempel 
verschillende keren ontheiligd is door 
incidenten die meer met barbaarsheid 
dan met cultuur te doen hadden.

iti k  n r ntati s
Het gebouw van Kunsten en Weten-
schappen, of K W zoals de Hagenaar 
kortweg placht te zeggen, was naast 
een gelegenheid voor toneel en 
muziek ook een vergaderplaats. Den 
Haag was in die tijd niet erg gezegend 
met vergaderruimten die grote aantal-
len mensen konden herbergen. En 
die waren nodig in de jaren dertig 
van de vorige eeuw  Jaren waarin 
de economische crisis zich van haar 
kwaadste kant liet zien. De politieke 

partijen in die dagen hadden ieder zo 
hun eigen oplossing van de proble-
men en ze waren het zelden met 
elkaar eens. De scherpste breuklijn 
liep tussen de communistische C N 
(Communistische artij Nederland) 
en de uiterst rechtse NSB (Nationaal 
Socialistische Beweging). Helaas was 
de plaats waar de confrontaties tussen 
aanhangers van beide partijen plaats 
vonden het bij veel Hagenaars popu-
laire Gebouw van K W. Dat vooral 
het jaar 1932 het gebouw de naam 
gaf van een brandpunt van rellen mag 
geen toeval heten. In dat jaar stonden 
plannen om rigoureus het mes in de 
uitkeringen en ambtenarensalarissen 
te zetten centraal.
K W was vaak het eindpunt van 
demonstaties die talloze demonstran-
ten op de been brachten. Rondom het 
gebouw hing dan vaak de sfeer van 
broeierigheid, die zich door een enkel 
incident in een explosie van geweld 
kon ontladen. 

rins sdag 
rinsjesdag, 21 september 1932, de 

dag waarop de bezuinigingsplannen 
tot beleid verheven werd, beloofde 
een zware opgave voor de politie te 
worden. En dat werd het ook   Om 
vier uur bezochten de communisten 
een vergadering in het Gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen. Bij het 
verlaten van het gebouw koos de 
grote menigte de weg naar het Bin-
nenhof. Bij het ingangshek werd hun 
duidelijk gemaakt dat hun komst daar 
niet op prijs gesteld werd. Het bevel 
te stoppen en rechtsomkeert te maken 
werd lachend genegeerd, waarop het 
moment van geweld aangebroken 
was. Grote groepen relschoppers wer-
den teruggejaagd waarbij in de Korte 

oten een drietal grote etalageruiten 
het moest ontgelden en op de brug 
op de Herengracht een agent die het 
verkeer aan het regelen was in de 
borst gestoken werd. 
Met de ongeregeldheden op het eind 
van de middag zijn we helaas nog niet 
aan het einde gekomen van de rellen 
op die dag.
De verhitte gemoederen ontlaadden 
zich ook ’s avonds toen in het gebouw 
van K W een afsluitende demon-
stratie gehouden werd. De aldaar 
gehouden toespraken kalmeerden 
de gevoelens geenszins. Een uit 
Twente gereisd geestverwant van de 
aanwezigen repte van de “slagen van 
de politierekels,” waarop uit de zaal 
de kreet klonk: “Die krijgen ze terug”. 
In de pauze verzamelden zich de 
bezoekers van de bijeenkomst op een 

binnenplaats van het gebouw om een 
luchtje te scheppen maar misschien 
nog meer om lucht te geven aan 
hun opgekropte woede. De tartende, 
provocerende opmerkingen waren 
voor de getergde agenten voldoende 
om de binnenplaats schoon te vegen. 
Een aan de overkant van het gebouw 
afgeschoten katapult bracht hen ertoe 
ook daar orde op zaken te stellen. 
Vanaf een brandtrap van het gebouw 
gegooide stenen werden beantwoord 
met schoten in de lucht. De veron-
derstelling dat deze gebeurtenissen 
de inleiding zouden vormen voor 
ernstige incidenten aan het einde van 
de vergadering werd gelogenstraft. De 
politiemacht was zo overweldigend 
en de toegangen naar het regerings-
centrum waren, in tegenstelling tot de 
middag, zo hermetisch afgegrendeld 

dat de rebellen maar via n toegangs-
weg hun weg naar hun woning in 
Den Haag of naar het station konden 
nemen.

E n dig t n
Bij een ernstig incident in 1934 trof-
fen links- en rechtsradicalen elkaar 
opnieuw. In mei werd een vergadering 
gehouden waarbij niet alleen aan-
hangers van de nationaalsocialisten 
(NSB) aanwezig waren, maar ook 
hun radicale broeders van fascistische 
splinterpartijen. De plaats waar het 
treffen van rechtsradicalen plaats 
vond was opnieuw het Gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen. Ook op 
de avond van de 27ste  mei ging het 
er weer hard aan toe. Vóór de pauze 
was het al zeer rumoerig in de zaal, 
waar sprekers regelmatig onderbroken 
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aar as dat n  rg k n t pga   is s k  as pga   n ak
ki  s ri t ns arri  an Ei k it r rg  En dat nd n  rs  ant  d a
g naar nt ing ti nta n r itg r id  r a ti s p d  pri s raag   k n r r xtra 
r i t  r d  r ri k t  ak n n t r aa  an n aanta  rs ri  in ’n g  t  
p i r n  aar  add n  n  sp ia  aan  k nn n i d n   i  r a
ti s ar n r  E rst at n  arri  an Ei k rd r aan t rd  di  in d  p d r ar n  

it n r d  d r n g ist  aags  t rt p  t r a d

int rk aas  ind r s an n t r d  g i  nd r d  nigt

ran  nsten en etens a en  raakte ee  Hagenaars in et art

i  pga  nr  8

Van z’n leven niet meer. Dat riep de 
bekende Hagenaar hier op de foto, 
die het die dag even heel erg moei-
lijk had met de jeugd. Hij was trou-
wens te veel zakenman om zich daar 
ook aan te houden, want hij ging 
het later toch weer aan allemaal, zij 
het met de nodige voorzorgsmaat-
regelen.Over welke Hagenaar gaat 
het hier en bij welke gelegenheid is 
deze foto genomen
Dat is prijsopgave  van de rubriek 
‘Waar was dat nou’
We zijn vooral benieuwd of u er ook 
bij was en wat u zich ervan weet te 
herinneren. Indruk zal het sowieso 
hebben gemaakt.

U kunt uw inzendingen opsturen tot 
en met dinsdag 4 uli

Stuur uw reactie naar:
‘Waar was dat nou’

ostbus 2 04
2502 GA Den Haag

Insturen per e-mail naar
waarwasdatnou deoud-hagenaar.nl 
mag natuurlijk ook.

et o : veel inzenders per e-mail 
vergeten hun postadres te vermelden 
bij hun inzending, vergeet dat a.u.b. 
niet

 k nst an int
Tsja, K W, zoals het in Den Haag bekend was, het gebouw van Kunsten en 

Wetenschappen. De ‘wetenschappen’ heb ik er in mijn jeugd nooit beleefd, maar 

wel de ‘kunst’ om er voor te zorgen dat je met school nog tot ver na  december 

naar K W kon, omdat Sinterklaas daar nog steeds ten tonele verscheen  In 

mijn herinnering ging dat tot ver in januari door. Had je als kind enig idee van 

tijd  Ik zeker voor 1955 niet. In dat jaar is voor mij de gelovige periode in De 

Sint zo’n beetje beëindigd. Begin jaren vijftig waren het alleen de ‘echt gelo-

vigen’ die in die tijd naar K W mochten; het uitje met de klas was natuurlijk 

ook een hele onderneming. Voor ons gelovigen was het ook echt een uitje, want zoveel ‘uit’ was er in die jaren nog niet. 

Wel kwamen we 1x per jaar l ngs K W varen, als we vanaf de achterkant van onze school, ‘Het Volle Leven’ aan de 

Rijslag, voor ons schoolreisje met de boot naar Drievliet gingen, vanuit de havenarm waar nu de Blinkerd op staat.  Op 1  

december 19 4 stond K W nog 1 maal in het middelpunt van de belangstelling: het ging in rook op. Op de as werd het ul-

tramoderne Transitorium gebouwd, een gebouw dat alleen tijdens de bouw bijzonder was, omdat ze met het dak begonnen 

zijn. Wel handig voor De Sint, hoefde hij niet zo hoog. Daarna was het alleen lelijk. Zo lelijk dat het alweer is afgebroken, 

alleen de lichtschachten werden nog goed genoeg bevonden om de kern van de ‘Haagse tieten’ te gaan vormen. De cultuur-

tempel K W is uit het stadsbeeld verdwenen. Sinterklaas gelukkig niet, die komt nog alle jaren, alleen . de kunst om er 

in januari nog te zijn is hij verleerd. Anno 2009 gaat Sinterklaas op  december weer terug naar Spanje, ook dit jaar, vanuit 

de haven van Scheveningen en ik kan het weten  .

uub etow

n p a a k k ik r naar
Door de woningnood na de tweede wereldoorlog was er voor mijn ouders geen woonruimte beschikbaar. Mijn vader werkte als boekdrukker bij uitgeverij-drukkerij C. Blommendaal gevestigd aan de Rijnstraat 9. De meest gebruikte toegangspoort bevond zich echter aan de Oranjebuitensingel. Hier had het bedrijf ook een herenhuis dat eventueel dienst kon doen als pakhuis, maar niet als zodanig in gebruik was. Mijn ouders konden de bovenste etage evenals de zolderetage van het huis huren en later werden eerst ik en daarna mijn zus er geboren. In een boekje genaamd ‘s Gravenhage in oude ansichten kwam ik een foto van mijn geboorte-huis tegen. Wij woonden dus in het (zeer lage) gedeelte achter het witte deel van de gevel. Aan de overkant van de singel was de Zwarteweg en wij keken recht de Nieuwe Havenstraat in. Schuin links was er een speeltuin, waar ik in mijn jeugd heel wat uurtjes zoet bracht. as vele jaren later moest dat plaats maken voor de Zwarte Madonna. Kijkend naar rechts hadden we uitzicht op de ophaalbrug met daarachter het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen (of K W, zoals wij thuis altijd zeiden). Tussen de ophaalbrug en K W lag de Muzenstraat. Ik kan mij vooral de af ches voor de revue van Snip en Snap nog goed herinneren. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik op een avond door mijn ouders uit bed gehaald werd, omdat “K W in de k stond”. Ik herinner me dat ik in mijn anellen jongenspyjamaatje (ik was net  jaar geworden) voor het raam naar een enorm grote brand stond te kijken en als het raam openging voelde je de  hitte van het vuur, ook al was het midden december (1  december 19 4).

Erg r  ix
Ik heb later in mijn leven (gelukkig) nooit meer zo’n brand gezien  Ik weet nog wel dat op een gegeven moment de vlammen uit het dak sloegen en mijn vader iets zei als: ”Nou is-tie niet meer te redden.” Inderdaad duurde het niet lang voordat er delen van het gebouw instortten en ik herinner me mijn eigen verbazing nog dat het vele publiek steeds ging juichen als dat gebeurde.Ik vond het vooral ook erg voor Toby Rix. Mijn vader vertelde dat hij er die week optrad en zijn verzameling toeters (Toby Rix en zijn toeteriks ) nu vast en zeker verloren zou gaan.

Als laatste bezweek de voorgevel, het laatste deel daarvan werd de volgende dag onder leiding van door de brandweer geslooptLater hoorde ik van de geruchten over de belangen die Zwolsman en zijn Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS) zouden heb-ben bij het ‘verdwijnen’ van het gebouw, maar volgens mij zijn daar nooit bewijzen voor gevonden. ob de ui ter

- Het huis aan de Rijnstraat 9, waar ik 
werd geboren en de brand zag uit het 

raam.  -

ri s innaars
Uit de talloze inzendingen op prijsvraag nr. 7 hebben we drie prijswinnaars ge-
trokken, die allen de dubbel-cd ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak Bral ontvangen.
De gelukkigen zijn:

eter Willemse, te Den Haag       Dorien Beije, te Berkel en Rodenrijs
M. Karreman, te Delft

E n s i d ri t  t gr t g g
Op  vrijdag 1  december 19 4 brandde het Gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen af. We woonden toen 
in de Heelsumstraat, een heel eind van de Zwarteweg, 
maar je zag van daaruit een gele gloed en hoorde zoveel brandweersirenes dat mijn vader en ik op de ets naar 
de Zwarteweg  togen. Daar waren al honderden kijkers maar vanaf de ophaalbrug naar de Rijnstraat hadden we toch een  goede kijk op die enorme brand. Je voelde de hitte en hoorde overdonderende geluid van de loeiende vlammenzee. Het gebouw was net verbouwd door de 

toenmalige eigenaar, de EMS (Exploitatie Maatschap-
pij Scheveningen) van Reinder Zwolsman, nadat het reeds enige jaren verwaarloosd leeg had gestaan. Waarschijnlijk was de oorzaak kortsluiting. Dat geheel maakte zo’n verpletterende indruk op me dat toen we ‘s-avonds laat thuis kwamen ik mijn verfdoos pakte en het gebouw schilderde zoals het brandde om kwart over zeven. Ik was toen veertien jaar en wist toen nog niet wat ik wilde worden. Door dat schilderijtje, wat ik best goed gelukt vond, ben ik veel meer gaan tekenen en heb er later mijn beroep van gemaakt. ( ).

 an an t i t
Het Gebouw was toch vooral bekend van culturele evenementen en feesten. Het Residentie Orkest had er zijn thuisbasis en buitenlandse artiesten als Duke Ellington in 1939 traden er op, maar ook de Revues van Buziau en alle bekende ope-ra’s zijn er uitgevoerd en natuurlijk herinnert zich iedereen van boven de vijftig het jaarlijks terugkerende Sinterklaasfeest waar je met je school naar toe ging, niet met een bus: nee, wij gingen er naar toe lopen.Ik keek dan altijd uit naar mijn oom Jan, die ‘chef over het licht’ was. Mijn vader die heel erg veel van operamuziek hield kreeg regelmatig vrijkaartjes van hem. Oom Jan kon toveren met licht en het doen lijken of er brand was op het toneel met zijn lichteffecten. Hij was al gepensioneerd toen het Gebouw afbrandde maar het heeft hem veel verdriet gedaan om zijn geliefde werkplek op die manier te zien verdwijnen. 

Coen Schoonhoven

- unsten en etenschappen op een prentbriefkaart uit 1900 -

- e grote concertzaal in 19 0 (foto  
Simon . Smit).-

- achtend tot de kassa’s openen, om niet ach-
ter het net te vissen voor een Holland estival 

kaartje in 19  (foto  Simon . Smit). -

- Programma’s van uitvoeringen in .-

werden door uitroepen en beschim-
pingen. Toen als gevolg hiervan voor 
de pauze in een hels kabaal werd 
meegedeeld dat een woordvoerder 
van de radicalen geen spreektijd 
werd toegestaan, bleek het kookpunt 
bereikt. Stoelen vlogen door de lucht 
en de rechtsextreem georiënteerde 
aanwezigen probeerden elkaar met de 
vuist van hun denkbeelden te overtui-
gen. Terwijl de gewonden in de gang 
gelegd werden gingen de vechtpar-
tijen door, waarbij de ondertussen 
gealarmeerde politie er na enige tijd 
in slaagde de gemoederen van de 
vechtersbazen weer enigszins onder 
controle te krijgen. Daarmee bleek het 
pleit geenszins beslecht. Niet ver van 
de vergaderlocatie, aan de Zuidoost 
Binnensingel, kwam het opnieuw tot 
een treffen. Door de communistische 
organisatie op de been gebrachte 
protestdemonstranten aan de overkant 
van het Gebouw van Kunsten en We-
tenschappen, deden aan de Singel van 
zich spreken. Door de politie in een 
hofje gedreven, verschansten zij zich 
daar om de politie te bekogelen met 
alles wat als projectiel kon dienen. De 
agenten probeerden hierna het hofje 
schoon te vegen, maar moesten con-
stateren dat ze van de bewoners van 
het hofje niet veel goeds te verwach-
ten hadden.

t ind
Op de avond van de 1 de december 
19 4 verzamelde zich opnieuw een 
grote massa mensen voor K W. 
Ditmaal niet om politieke tegenstan-
ders het leven zuur te maken maar 
om het einde te aanschouwen van 
een gebouw, waaraan ondanks enkele 
zwarte bladzijden in zijn geschiedenis 
de oudere Hagenaars zulke goede her-
inneringen koesteren. Tussen zeven 
en elf uur woedde een felle brand die 
van het eens zo trotse gebouw niet 
meer dan de voorgevel en de lange 
zijmuren overeind liet. Als je nu op 
de Zwarteweg rijdt in de richting van 
de Bezuidenhoutseweg kan je helaas 
nog met moeite de plaats traceren 
waar ooit het gebouw van Kunsten 
en Wetenschappen het straatbeeld 
bepaalde.”

Harrie van Eijk

Vrijdag 1  december 19 4, die avond herinner ik mij als de dag van gisteren.

Wij werden opgebeld door vrienden van mijn ouders: “Het gebouw kt, kom er naar 

toe ”. Mijn vader en ik (toen 17 jaar) gingen met de ‘bokkenwagen’ van lijn 5 naar 

het eindpunt, de tekenacademie.

Bij de academie aangekomen, zagen wij het al: een grote uitslaande brand. Wij 

konden een ‘prachtig’ plekje vinden recht tegenover K W. Je kon de warmte gewoon 

voelen. Er was grote paniek voor de erachter opgeslagen decors, bang voor het fotoa-

telier, maar ook bang voor de kostuums en de coulissen die net voor de Snip en Snap 

revue waren afgeleverd.. En toen plotseling een geweldige klap, de kroonluchter in 

de hal was gevallen. Een gejuich ging op  Een heel vreemde gewaarwording.

Langzaamaan kreeg men het vuur onder controle, maar het kwaad was geschied.

Ik associeer Het Gebouw altijd met het jaarlijks optreden rond Sinterklaas. Er werden 

sprookjes opgevoerd voor de leerlingen van de Haagse lagere scholen. De uitvoerin-

gen waren altijd een aantal ochtenden en middagen.

Maar het had voor mij nog een extra lading: mijn 

vader zat van het begin af aan in de vereniging die 

deze uitvoeringen organiseerde. Daarom mocht ik 

als kind altijd in de loge zitten en dat was een heel 

chi ue gevoel.
Wij praten er nog wel eens over want het was toch 

n van de grotere branden in Den Haag.

Het gebouw was in 19 4 al afgekeurd; Reinder 

Zwolsman wachtte op goedkeuring voor de ver-

bouwing, maar het hoefde niet meer. Een brok echt 

Haagse historie was verdwenen.

Jammer

A. rieling

r n t r 
kna d  n r

- ‘ inde voorstelling’. e ravage de ochtend na 

de brand (foto  Meyer). -

- Reinder wolsman arriveert op de 

plaats des onheils (foto  Meyer). -

“Welke Hagenaar van mijn generatie 
herkent in het gebouw op de foto niet 
de plaats waar hij van de jeugdconcer-
ten genoot. Het gebouw waar ik zelf 
genoot van de Midsummernightdream 
van Mendelssohn en in vervoering 
raakte van Stravinski’s’ Vuurvogel. 
Het gebouw van Kunsten en We-
tenschappen aan de Zwarteweg, een 
ware cultuurtempel  Maar wie reali-
seert zich nog dat deze cultuurtempel 
verschillende keren ontheiligd is door 
incidenten die meer met barbaarsheid 
dan met cultuur te doen hadden.

iti k  n r ntati s
Het gebouw van Kunsten en Weten-
schappen, of K W zoals de Hagenaar 
kortweg placht te zeggen, was naast 
een gelegenheid voor toneel en 
muziek ook een vergaderplaats. Den 
Haag was in die tijd niet erg gezegend 
met vergaderruimten die grote aantal-
len mensen konden herbergen. En 
die waren nodig in de jaren dertig 
van de vorige eeuw  Jaren waarin 
de economische crisis zich van haar 
kwaadste kant liet zien. De politieke 

partijen in die dagen hadden ieder zo 
hun eigen oplossing van de proble-
men en ze waren het zelden met 
elkaar eens. De scherpste breuklijn 
liep tussen de communistische C N 
(Communistische artij Nederland) 
en de uiterst rechtse NSB (Nationaal 
Socialistische Beweging). Helaas was 
de plaats waar de confrontaties tussen 
aanhangers van beide partijen plaats 
vonden het bij veel Hagenaars popu-
laire Gebouw van K W. Dat vooral 
het jaar 1932 het gebouw de naam 
gaf van een brandpunt van rellen mag 
geen toeval heten. In dat jaar stonden 
plannen om rigoureus het mes in de 
uitkeringen en ambtenarensalarissen 
te zetten centraal.
K W was vaak het eindpunt van 
demonstaties die talloze demonstran-
ten op de been brachten. Rondom het 
gebouw hing dan vaak de sfeer van 
broeierigheid, die zich door een enkel 
incident in een explosie van geweld 
kon ontladen. 

rins sdag 
rinsjesdag, 21 september 1932, de 

dag waarop de bezuinigingsplannen 
tot beleid verheven werd, beloofde 
een zware opgave voor de politie te 
worden. En dat werd het ook   Om 
vier uur bezochten de communisten 
een vergadering in het Gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen. Bij het 
verlaten van het gebouw koos de 
grote menigte de weg naar het Bin-
nenhof. Bij het ingangshek werd hun 
duidelijk gemaakt dat hun komst daar 
niet op prijs gesteld werd. Het bevel 
te stoppen en rechtsomkeert te maken 
werd lachend genegeerd, waarop het 
moment van geweld aangebroken 
was. Grote groepen relschoppers wer-
den teruggejaagd waarbij in de Korte 

oten een drietal grote etalageruiten 
het moest ontgelden en op de brug 
op de Herengracht een agent die het 
verkeer aan het regelen was in de 
borst gestoken werd. 
Met de ongeregeldheden op het eind 
van de middag zijn we helaas nog niet 
aan het einde gekomen van de rellen 
op die dag.
De verhitte gemoederen ontlaadden 
zich ook ’s avonds toen in het gebouw 
van K W een afsluitende demon-
stratie gehouden werd. De aldaar 
gehouden toespraken kalmeerden 
de gevoelens geenszins. Een uit 
Twente gereisd geestverwant van de 
aanwezigen repte van de “slagen van 
de politierekels,” waarop uit de zaal 
de kreet klonk: “Die krijgen ze terug”. 
In de pauze verzamelden zich de 
bezoekers van de bijeenkomst op een 

binnenplaats van het gebouw om een 
luchtje te scheppen maar misschien 
nog meer om lucht te geven aan 
hun opgekropte woede. De tartende, 
provocerende opmerkingen waren 
voor de getergde agenten voldoende 
om de binnenplaats schoon te vegen. 
Een aan de overkant van het gebouw 
afgeschoten katapult bracht hen ertoe 
ook daar orde op zaken te stellen. 
Vanaf een brandtrap van het gebouw 
gegooide stenen werden beantwoord 
met schoten in de lucht. De veron-
derstelling dat deze gebeurtenissen 
de inleiding zouden vormen voor 
ernstige incidenten aan het einde van 
de vergadering werd gelogenstraft. De 
politiemacht was zo overweldigend 
en de toegangen naar het regerings-
centrum waren, in tegenstelling tot de 
middag, zo hermetisch afgegrendeld 

dat de rebellen maar via n toegangs-
weg hun weg naar hun woning in 
Den Haag of naar het station konden 
nemen.

E n dig t n
Bij een ernstig incident in 1934 trof-
fen links- en rechtsradicalen elkaar 
opnieuw. In mei werd een vergadering 
gehouden waarbij niet alleen aan-
hangers van de nationaalsocialisten 
(NSB) aanwezig waren, maar ook 
hun radicale broeders van fascistische 
splinterpartijen. De plaats waar het 
treffen van rechtsradicalen plaats 
vond was opnieuw het Gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen. Ook op 
de avond van de 27ste  mei ging het 
er weer hard aan toe. Vóór de pauze 
was het al zeer rumoerig in de zaal, 
waar sprekers regelmatig onderbroken 
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aar as dat n  rg k n t pga   is s k  as pga   n ak
ki  s ri t ns arri  an Ei k it r rg  En dat nd n  rs  ant  d a
g naar nt ing ti nta n r itg r id  r a ti s p d  pri s raag   k n r r xtra 
r i t  r d  r ri k t  ak n n t r aa  an n aanta  rs ri  in ’n g  t  
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ti s ar n r  E rst at n  arri  an Ei k rd r aan t rd  di  in d  p d r ar n  
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ran  nsten en etens a en  raakte ee  Hagenaars in et art

i  pga  nr  8

Van z’n leven niet meer. Dat riep de 
bekende Hagenaar hier op de foto, 
die het die dag even heel erg moei-
lijk had met de jeugd. Hij was trou-
wens te veel zakenman om zich daar 
ook aan te houden, want hij ging 
het later toch weer aan allemaal, zij 
het met de nodige voorzorgsmaat-
regelen.Over welke Hagenaar gaat 
het hier en bij welke gelegenheid is 
deze foto genomen
Dat is prijsopgave  van de rubriek 
‘Waar was dat nou’
We zijn vooral benieuwd of u er ook 
bij was en wat u zich ervan weet te 
herinneren. Indruk zal het sowieso 
hebben gemaakt.

U kunt uw inzendingen opsturen tot 
en met dinsdag 4 uli

Stuur uw reactie naar:
‘Waar was dat nou’

ostbus 2 04
2502 GA Den Haag

Insturen per e-mail naar
waarwasdatnou deoud-hagenaar.nl 
mag natuurlijk ook.

et o : veel inzenders per e-mail 
vergeten hun postadres te vermelden 
bij hun inzending, vergeet dat a.u.b. 
niet

 k nst an int
Tsja, K W, zoals het in Den Haag bekend was, het gebouw van Kunsten en 

Wetenschappen. De ‘wetenschappen’ heb ik er in mijn jeugd nooit beleefd, maar 

wel de ‘kunst’ om er voor te zorgen dat je met school nog tot ver na  december 

naar K W kon, omdat Sinterklaas daar nog steeds ten tonele verscheen  In 

mijn herinnering ging dat tot ver in januari door. Had je als kind enig idee van 

tijd  Ik zeker voor 1955 niet. In dat jaar is voor mij de gelovige periode in De 

Sint zo’n beetje beëindigd. Begin jaren vijftig waren het alleen de ‘echt gelo-

vigen’ die in die tijd naar K W mochten; het uitje met de klas was natuurlijk 

ook een hele onderneming. Voor ons gelovigen was het ook echt een uitje, want zoveel ‘uit’ was er in die jaren nog niet. 

Wel kwamen we 1x per jaar l ngs K W varen, als we vanaf de achterkant van onze school, ‘Het Volle Leven’ aan de 

Rijslag, voor ons schoolreisje met de boot naar Drievliet gingen, vanuit de havenarm waar nu de Blinkerd op staat.  Op 1  

december 19 4 stond K W nog 1 maal in het middelpunt van de belangstelling: het ging in rook op. Op de as werd het ul-

tramoderne Transitorium gebouwd, een gebouw dat alleen tijdens de bouw bijzonder was, omdat ze met het dak begonnen 

zijn. Wel handig voor De Sint, hoefde hij niet zo hoog. Daarna was het alleen lelijk. Zo lelijk dat het alweer is afgebroken, 

alleen de lichtschachten werden nog goed genoeg bevonden om de kern van de ‘Haagse tieten’ te gaan vormen. De cultuur-

tempel K W is uit het stadsbeeld verdwenen. Sinterklaas gelukkig niet, die komt nog alle jaren, alleen . de kunst om er 

in januari nog te zijn is hij verleerd. Anno 2009 gaat Sinterklaas op  december weer terug naar Spanje, ook dit jaar, vanuit 

de haven van Scheveningen en ik kan het weten  .

uub etow

n p a a k k ik r naar
Door de woningnood na de tweede wereldoorlog was er voor mijn ouders geen woonruimte beschikbaar. Mijn vader werkte als boekdrukker bij uitgeverij-drukkerij C. Blommendaal gevestigd aan de Rijnstraat 9. De meest gebruikte toegangspoort bevond zich echter aan de Oranjebuitensingel. Hier had het bedrijf ook een herenhuis dat eventueel dienst kon doen als pakhuis, maar niet als zodanig in gebruik was. Mijn ouders konden de bovenste etage evenals de zolderetage van het huis huren en later werden eerst ik en daarna mijn zus er geboren. In een boekje genaamd ‘s Gravenhage in oude ansichten kwam ik een foto van mijn geboorte-huis tegen. Wij woonden dus in het (zeer lage) gedeelte achter het witte deel van de gevel. Aan de overkant van de singel was de Zwarteweg en wij keken recht de Nieuwe Havenstraat in. Schuin links was er een speeltuin, waar ik in mijn jeugd heel wat uurtjes zoet bracht. as vele jaren later moest dat plaats maken voor de Zwarte Madonna. Kijkend naar rechts hadden we uitzicht op de ophaalbrug met daarachter het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen (of K W, zoals wij thuis altijd zeiden). Tussen de ophaalbrug en K W lag de Muzenstraat. Ik kan mij vooral de af ches voor de revue van Snip en Snap nog goed herinneren. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik op een avond door mijn ouders uit bed gehaald werd, omdat “K W in de k stond”. Ik herinner me dat ik in mijn anellen jongenspyjamaatje (ik was net  jaar geworden) voor het raam naar een enorm grote brand stond te kijken en als het raam openging voelde je de  hitte van het vuur, ook al was het midden december (1  december 19 4).

Erg r  ix
Ik heb later in mijn leven (gelukkig) nooit meer zo’n brand gezien  Ik weet nog wel dat op een gegeven moment de vlammen uit het dak sloegen en mijn vader iets zei als: ”Nou is-tie niet meer te redden.” Inderdaad duurde het niet lang voordat er delen van het gebouw instortten en ik herinner me mijn eigen verbazing nog dat het vele publiek steeds ging juichen als dat gebeurde.Ik vond het vooral ook erg voor Toby Rix. Mijn vader vertelde dat hij er die week optrad en zijn verzameling toeters (Toby Rix en zijn toeteriks ) nu vast en zeker verloren zou gaan.

Als laatste bezweek de voorgevel, het laatste deel daarvan werd de volgende dag onder leiding van door de brandweer geslooptLater hoorde ik van de geruchten over de belangen die Zwolsman en zijn Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS) zouden heb-ben bij het ‘verdwijnen’ van het gebouw, maar volgens mij zijn daar nooit bewijzen voor gevonden. ob de ui ter

- Het huis aan de Rijnstraat 9, waar ik 
werd geboren en de brand zag uit het 

raam.  -

ri s innaars
Uit de talloze inzendingen op prijsvraag nr. 7 hebben we drie prijswinnaars ge-
trokken, die allen de dubbel-cd ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak Bral ontvangen.
De gelukkigen zijn:

eter Willemse, te Den Haag       Dorien Beije, te Berkel en Rodenrijs
M. Karreman, te Delft

E n s i d ri t  t gr t g g
Op  vrijdag 1  december 19 4 brandde het Gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen af. We woonden toen 
in de Heelsumstraat, een heel eind van de Zwarteweg, 
maar je zag van daaruit een gele gloed en hoorde zoveel brandweersirenes dat mijn vader en ik op de ets naar 
de Zwarteweg  togen. Daar waren al honderden kijkers maar vanaf de ophaalbrug naar de Rijnstraat hadden we toch een  goede kijk op die enorme brand. Je voelde de hitte en hoorde overdonderende geluid van de loeiende vlammenzee. Het gebouw was net verbouwd door de 

toenmalige eigenaar, de EMS (Exploitatie Maatschap-
pij Scheveningen) van Reinder Zwolsman, nadat het reeds enige jaren verwaarloosd leeg had gestaan. Waarschijnlijk was de oorzaak kortsluiting. Dat geheel maakte zo’n verpletterende indruk op me dat toen we ‘s-avonds laat thuis kwamen ik mijn verfdoos pakte en het gebouw schilderde zoals het brandde om kwart over zeven. Ik was toen veertien jaar en wist toen nog niet wat ik wilde worden. Door dat schilderijtje, wat ik best goed gelukt vond, ben ik veel meer gaan tekenen en heb er later mijn beroep van gemaakt. ( ).

 an an t i t
Het Gebouw was toch vooral bekend van culturele evenementen en feesten. Het Residentie Orkest had er zijn thuisbasis en buitenlandse artiesten als Duke Ellington in 1939 traden er op, maar ook de Revues van Buziau en alle bekende ope-ra’s zijn er uitgevoerd en natuurlijk herinnert zich iedereen van boven de vijftig het jaarlijks terugkerende Sinterklaasfeest waar je met je school naar toe ging, niet met een bus: nee, wij gingen er naar toe lopen.Ik keek dan altijd uit naar mijn oom Jan, die ‘chef over het licht’ was. Mijn vader die heel erg veel van operamuziek hield kreeg regelmatig vrijkaartjes van hem. Oom Jan kon toveren met licht en het doen lijken of er brand was op het toneel met zijn lichteffecten. Hij was al gepensioneerd toen het Gebouw afbrandde maar het heeft hem veel verdriet gedaan om zijn geliefde werkplek op die manier te zien verdwijnen. 

Coen Schoonhoven

- unsten en etenschappen op een prentbriefkaart uit 1900 -

- e grote concertzaal in 19 0 (foto  
Simon . Smit).-

- achtend tot de kassa’s openen, om niet ach-
ter het net te vissen voor een Holland estival 

kaartje in 19  (foto  Simon . Smit). -

- Programma’s van uitvoeringen in .-

ste
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werden door uitroepen en beschim-
pingen. Toen als gevolg hiervan voor 
de pauze in een hels kabaal werd 
meegedeeld dat een woordvoerder 
van de radicalen geen spreektijd 
werd toegestaan, bleek het kookpunt 
bereikt. Stoelen vlogen door de lucht 
en de rechtsextreem georiënteerde 
aanwezigen probeerden elkaar met de 
vuist van hun denkbeelden te overtui-
gen. Terwijl de gewonden in de gang 
gelegd werden gingen de vechtpar-
tijen door, waarbij de ondertussen 
gealarmeerde politie er na enige tijd 
in slaagde de gemoederen van de 
vechtersbazen weer enigszins onder 
controle te krijgen. Daarmee bleek het 
pleit geenszins beslecht. Niet ver van 
de vergaderlocatie, aan de Zuidoost 
Binnensingel, kwam het opnieuw tot 
een treffen. Door de communistische 
organisatie op de been gebrachte 
protestdemonstranten aan de overkant 
van het Gebouw van Kunsten en We-
tenschappen, deden aan de Singel van 
zich spreken. Door de politie in een 
hofje gedreven, verschansten zij zich 
daar om de politie te bekogelen met 
alles wat als projectiel kon dienen. De 
agenten probeerden hierna het hofje 
schoon te vegen, maar moesten con-
stateren dat ze van de bewoners van 
het hofje niet veel goeds te verwach-
ten hadden.

t ind
Op de avond van de 1 de december 
19 4 verzamelde zich opnieuw een 
grote massa mensen voor K W. 
Ditmaal niet om politieke tegenstan-
ders het leven zuur te maken maar 
om het einde te aanschouwen van 
een gebouw, waaraan ondanks enkele 
zwarte bladzijden in zijn geschiedenis 
de oudere Hagenaars zulke goede her-
inneringen koesteren. Tussen zeven 
en elf uur woedde een felle brand die 
van het eens zo trotse gebouw niet 
meer dan de voorgevel en de lange 
zijmuren overeind liet. Als je nu op 
de Zwarteweg rijdt in de richting van 
de Bezuidenhoutseweg kan je helaas 
nog met moeite de plaats traceren 
waar ooit het gebouw van Kunsten 
en Wetenschappen het straatbeeld 
bepaalde.”

Harrie van Eijk

Vrijdag 1  december 19 4, die avond herinner ik mij als de dag van gisteren.

Wij werden opgebeld door vrienden van mijn ouders: “Het gebouw kt, kom er naar 

toe ”. Mijn vader en ik (toen 17 jaar) gingen met de ‘bokkenwagen’ van lijn 5 naar 

het eindpunt, de tekenacademie.

Bij de academie aangekomen, zagen wij het al: een grote uitslaande brand. Wij 

konden een ‘prachtig’ plekje vinden recht tegenover K W. Je kon de warmte gewoon 

voelen. Er was grote paniek voor de erachter opgeslagen decors, bang voor het fotoa-

telier, maar ook bang voor de kostuums en de coulissen die net voor de Snip en Snap 

revue waren afgeleverd.. En toen plotseling een geweldige klap, de kroonluchter in 

de hal was gevallen. Een gejuich ging op  Een heel vreemde gewaarwording.

Langzaamaan kreeg men het vuur onder controle, maar het kwaad was geschied.

Ik associeer Het Gebouw altijd met het jaarlijks optreden rond Sinterklaas. Er werden 

sprookjes opgevoerd voor de leerlingen van de Haagse lagere scholen. De uitvoerin-

gen waren altijd een aantal ochtenden en middagen.

Maar het had voor mij nog een extra lading: mijn 

vader zat van het begin af aan in de vereniging die 

deze uitvoeringen organiseerde. Daarom mocht ik 

als kind altijd in de loge zitten en dat was een heel 

chi ue gevoel.
Wij praten er nog wel eens over want het was toch 

n van de grotere branden in Den Haag.

Het gebouw was in 19 4 al afgekeurd; Reinder 

Zwolsman wachtte op goedkeuring voor de ver-

bouwing, maar het hoefde niet meer. Een brok echt 

Haagse historie was verdwenen.

Jammer

A. rieling
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- ‘ inde voorstelling’. e ravage de ochtend na 

de brand (foto  Meyer). -

- Reinder wolsman arriveert op de 

plaats des onheils (foto  Meyer). -

“Welke Hagenaar van mijn generatie 
herkent in het gebouw op de foto niet 
de plaats waar hij van de jeugdconcer-
ten genoot. Het gebouw waar ik zelf 
genoot van de Midsummernightdream 
van Mendelssohn en in vervoering 
raakte van Stravinski’s’ Vuurvogel. 
Het gebouw van Kunsten en We-
tenschappen aan de Zwarteweg, een 
ware cultuurtempel  Maar wie reali-
seert zich nog dat deze cultuurtempel 
verschillende keren ontheiligd is door 
incidenten die meer met barbaarsheid 
dan met cultuur te doen hadden.

iti k  n r ntati s
Het gebouw van Kunsten en Weten-
schappen, of K W zoals de Hagenaar 
kortweg placht te zeggen, was naast 
een gelegenheid voor toneel en 
muziek ook een vergaderplaats. Den 
Haag was in die tijd niet erg gezegend 
met vergaderruimten die grote aantal-
len mensen konden herbergen. En 
die waren nodig in de jaren dertig 
van de vorige eeuw  Jaren waarin 
de economische crisis zich van haar 
kwaadste kant liet zien. De politieke 

partijen in die dagen hadden ieder zo 
hun eigen oplossing van de proble-
men en ze waren het zelden met 
elkaar eens. De scherpste breuklijn 
liep tussen de communistische C N 
(Communistische artij Nederland) 
en de uiterst rechtse NSB (Nationaal 
Socialistische Beweging). Helaas was 
de plaats waar de confrontaties tussen 
aanhangers van beide partijen plaats 
vonden het bij veel Hagenaars popu-
laire Gebouw van K W. Dat vooral 
het jaar 1932 het gebouw de naam 
gaf van een brandpunt van rellen mag 
geen toeval heten. In dat jaar stonden 
plannen om rigoureus het mes in de 
uitkeringen en ambtenarensalarissen 
te zetten centraal.
K W was vaak het eindpunt van 
demonstaties die talloze demonstran-
ten op de been brachten. Rondom het 
gebouw hing dan vaak de sfeer van 
broeierigheid, die zich door een enkel 
incident in een explosie van geweld 
kon ontladen. 

rins sdag 
rinsjesdag, 21 september 1932, de 

dag waarop de bezuinigingsplannen 
tot beleid verheven werd, beloofde 
een zware opgave voor de politie te 
worden. En dat werd het ook   Om 
vier uur bezochten de communisten 
een vergadering in het Gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen. Bij het 
verlaten van het gebouw koos de 
grote menigte de weg naar het Bin-
nenhof. Bij het ingangshek werd hun 
duidelijk gemaakt dat hun komst daar 
niet op prijs gesteld werd. Het bevel 
te stoppen en rechtsomkeert te maken 
werd lachend genegeerd, waarop het 
moment van geweld aangebroken 
was. Grote groepen relschoppers wer-
den teruggejaagd waarbij in de Korte 

oten een drietal grote etalageruiten 
het moest ontgelden en op de brug 
op de Herengracht een agent die het 
verkeer aan het regelen was in de 
borst gestoken werd. 
Met de ongeregeldheden op het eind 
van de middag zijn we helaas nog niet 
aan het einde gekomen van de rellen 
op die dag.
De verhitte gemoederen ontlaadden 
zich ook ’s avonds toen in het gebouw 
van K W een afsluitende demon-
stratie gehouden werd. De aldaar 
gehouden toespraken kalmeerden 
de gevoelens geenszins. Een uit 
Twente gereisd geestverwant van de 
aanwezigen repte van de “slagen van 
de politierekels,” waarop uit de zaal 
de kreet klonk: “Die krijgen ze terug”. 
In de pauze verzamelden zich de 
bezoekers van de bijeenkomst op een 

binnenplaats van het gebouw om een 
luchtje te scheppen maar misschien 
nog meer om lucht te geven aan 
hun opgekropte woede. De tartende, 
provocerende opmerkingen waren 
voor de getergde agenten voldoende 
om de binnenplaats schoon te vegen. 
Een aan de overkant van het gebouw 
afgeschoten katapult bracht hen ertoe 
ook daar orde op zaken te stellen. 
Vanaf een brandtrap van het gebouw 
gegooide stenen werden beantwoord 
met schoten in de lucht. De veron-
derstelling dat deze gebeurtenissen 
de inleiding zouden vormen voor 
ernstige incidenten aan het einde van 
de vergadering werd gelogenstraft. De 
politiemacht was zo overweldigend 
en de toegangen naar het regerings-
centrum waren, in tegenstelling tot de 
middag, zo hermetisch afgegrendeld 

dat de rebellen maar via n toegangs-
weg hun weg naar hun woning in 
Den Haag of naar het station konden 
nemen.

E n dig t n
Bij een ernstig incident in 1934 trof-
fen links- en rechtsradicalen elkaar 
opnieuw. In mei werd een vergadering 
gehouden waarbij niet alleen aan-
hangers van de nationaalsocialisten 
(NSB) aanwezig waren, maar ook 
hun radicale broeders van fascistische 
splinterpartijen. De plaats waar het 
treffen van rechtsradicalen plaats 
vond was opnieuw het Gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen. Ook op 
de avond van de 27ste  mei ging het 
er weer hard aan toe. Vóór de pauze 
was het al zeer rumoerig in de zaal, 
waar sprekers regelmatig onderbroken 
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aar as dat n  rg k n t pga   is s k  as pga   n ak
ki  s ri t ns arri  an Ei k it r rg  En dat nd n  rs  ant  d a
g naar nt ing ti nta n r itg r id  r a ti s p d  pri s raag   k n r r xtra 
r i t  r d  r ri k t  ak n n t r aa  an n aanta  rs ri  in ’n g  t  
p i r n  aar  add n  n  sp ia  aan  k nn n i d n   i  r a
ti s ar n r  E rst at n  arri  an Ei k rd r aan t rd  di  in d  p d r ar n  

it n r d  d r n g ist  aags  t rt p  t r a d

int rk aas  ind r s an n t r d  g i  nd r d  nigt

ran  nsten en etens a en  raakte ee  Hagenaars in et art

i  pga  nr  8

Van z’n leven niet meer. Dat riep de 
bekende Hagenaar hier op de foto, 
die het die dag even heel erg moei-
lijk had met de jeugd. Hij was trou-
wens te veel zakenman om zich daar 
ook aan te houden, want hij ging 
het later toch weer aan allemaal, zij 
het met de nodige voorzorgsmaat-
regelen.Over welke Hagenaar gaat 
het hier en bij welke gelegenheid is 
deze foto genomen
Dat is prijsopgave  van de rubriek 
‘Waar was dat nou’
We zijn vooral benieuwd of u er ook 
bij was en wat u zich ervan weet te 
herinneren. Indruk zal het sowieso 
hebben gemaakt.

U kunt uw inzendingen opsturen tot 
en met dinsdag 4 uli

Stuur uw reactie naar:
‘Waar was dat nou’

ostbus 2 04
2502 GA Den Haag

Insturen per e-mail naar
waarwasdatnou deoud-hagenaar.nl 
mag natuurlijk ook.

et o : veel inzenders per e-mail 
vergeten hun postadres te vermelden 
bij hun inzending, vergeet dat a.u.b. 
niet

 k nst an int
Tsja, K W, zoals het in Den Haag bekend was, het gebouw van Kunsten en 

Wetenschappen. De ‘wetenschappen’ heb ik er in mijn jeugd nooit beleefd, maar 

wel de ‘kunst’ om er voor te zorgen dat je met school nog tot ver na  december 

naar K W kon, omdat Sinterklaas daar nog steeds ten tonele verscheen  In 

mijn herinnering ging dat tot ver in januari door. Had je als kind enig idee van 

tijd  Ik zeker voor 1955 niet. In dat jaar is voor mij de gelovige periode in De 

Sint zo’n beetje beëindigd. Begin jaren vijftig waren het alleen de ‘echt gelo-

vigen’ die in die tijd naar K W mochten; het uitje met de klas was natuurlijk 

ook een hele onderneming. Voor ons gelovigen was het ook echt een uitje, want zoveel ‘uit’ was er in die jaren nog niet. 

Wel kwamen we 1x per jaar l ngs K W varen, als we vanaf de achterkant van onze school, ‘Het Volle Leven’ aan de 

Rijslag, voor ons schoolreisje met de boot naar Drievliet gingen, vanuit de havenarm waar nu de Blinkerd op staat.  Op 1  

december 19 4 stond K W nog 1 maal in het middelpunt van de belangstelling: het ging in rook op. Op de as werd het ul-

tramoderne Transitorium gebouwd, een gebouw dat alleen tijdens de bouw bijzonder was, omdat ze met het dak begonnen 

zijn. Wel handig voor De Sint, hoefde hij niet zo hoog. Daarna was het alleen lelijk. Zo lelijk dat het alweer is afgebroken, 

alleen de lichtschachten werden nog goed genoeg bevonden om de kern van de ‘Haagse tieten’ te gaan vormen. De cultuur-

tempel K W is uit het stadsbeeld verdwenen. Sinterklaas gelukkig niet, die komt nog alle jaren, alleen . de kunst om er 

in januari nog te zijn is hij verleerd. Anno 2009 gaat Sinterklaas op  december weer terug naar Spanje, ook dit jaar, vanuit 

de haven van Scheveningen en ik kan het weten  .

uub etow

n p a a k k ik r naar
Door de woningnood na de tweede wereldoorlog was er voor mijn ouders geen woonruimte beschikbaar. Mijn vader werkte als boekdrukker bij uitgeverij-drukkerij C. Blommendaal gevestigd aan de Rijnstraat 9. De meest gebruikte toegangspoort bevond zich echter aan de Oranjebuitensingel. Hier had het bedrijf ook een herenhuis dat eventueel dienst kon doen als pakhuis, maar niet als zodanig in gebruik was. Mijn ouders konden de bovenste etage evenals de zolderetage van het huis huren en later werden eerst ik en daarna mijn zus er geboren. In een boekje genaamd ‘s Gravenhage in oude ansichten kwam ik een foto van mijn geboorte-huis tegen. Wij woonden dus in het (zeer lage) gedeelte achter het witte deel van de gevel. Aan de overkant van de singel was de Zwarteweg en wij keken recht de Nieuwe Havenstraat in. Schuin links was er een speeltuin, waar ik in mijn jeugd heel wat uurtjes zoet bracht. as vele jaren later moest dat plaats maken voor de Zwarte Madonna. Kijkend naar rechts hadden we uitzicht op de ophaalbrug met daarachter het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen (of K W, zoals wij thuis altijd zeiden). Tussen de ophaalbrug en K W lag de Muzenstraat. Ik kan mij vooral de af ches voor de revue van Snip en Snap nog goed herinneren. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik op een avond door mijn ouders uit bed gehaald werd, omdat “K W in de k stond”. Ik herinner me dat ik in mijn anellen jongenspyjamaatje (ik was net  jaar geworden) voor het raam naar een enorm grote brand stond te kijken en als het raam openging voelde je de  hitte van het vuur, ook al was het midden december (1  december 19 4).

Erg r  ix
Ik heb later in mijn leven (gelukkig) nooit meer zo’n brand gezien  Ik weet nog wel dat op een gegeven moment de vlammen uit het dak sloegen en mijn vader iets zei als: ”Nou is-tie niet meer te redden.” Inderdaad duurde het niet lang voordat er delen van het gebouw instortten en ik herinner me mijn eigen verbazing nog dat het vele publiek steeds ging juichen als dat gebeurde.Ik vond het vooral ook erg voor Toby Rix. Mijn vader vertelde dat hij er die week optrad en zijn verzameling toeters (Toby Rix en zijn toeteriks ) nu vast en zeker verloren zou gaan.

Als laatste bezweek de voorgevel, het laatste deel daarvan werd de volgende dag onder leiding van door de brandweer geslooptLater hoorde ik van de geruchten over de belangen die Zwolsman en zijn Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS) zouden heb-ben bij het ‘verdwijnen’ van het gebouw, maar volgens mij zijn daar nooit bewijzen voor gevonden. ob de ui ter

- Het huis aan de Rijnstraat 9, waar ik 
werd geboren en de brand zag uit het 

raam.  -

ri s innaars
Uit de talloze inzendingen op prijsvraag nr. 7 hebben we drie prijswinnaars ge-
trokken, die allen de dubbel-cd ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak Bral ontvangen.
De gelukkigen zijn:

eter Willemse, te Den Haag       Dorien Beije, te Berkel en Rodenrijs
M. Karreman, te Delft

E n s i d ri t  t gr t g g
Op  vrijdag 1  december 19 4 brandde het Gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen af. We woonden toen 
in de Heelsumstraat, een heel eind van de Zwarteweg, 
maar je zag van daaruit een gele gloed en hoorde zoveel brandweersirenes dat mijn vader en ik op de ets naar 
de Zwarteweg  togen. Daar waren al honderden kijkers maar vanaf de ophaalbrug naar de Rijnstraat hadden we toch een  goede kijk op die enorme brand. Je voelde de hitte en hoorde overdonderende geluid van de loeiende vlammenzee. Het gebouw was net verbouwd door de 

toenmalige eigenaar, de EMS (Exploitatie Maatschap-
pij Scheveningen) van Reinder Zwolsman, nadat het reeds enige jaren verwaarloosd leeg had gestaan. Waarschijnlijk was de oorzaak kortsluiting. Dat geheel maakte zo’n verpletterende indruk op me dat toen we ‘s-avonds laat thuis kwamen ik mijn verfdoos pakte en het gebouw schilderde zoals het brandde om kwart over zeven. Ik was toen veertien jaar en wist toen nog niet wat ik wilde worden. Door dat schilderijtje, wat ik best goed gelukt vond, ben ik veel meer gaan tekenen en heb er later mijn beroep van gemaakt. ( ).

 an an t i t
Het Gebouw was toch vooral bekend van culturele evenementen en feesten. Het Residentie Orkest had er zijn thuisbasis en buitenlandse artiesten als Duke Ellington in 1939 traden er op, maar ook de Revues van Buziau en alle bekende ope-ra’s zijn er uitgevoerd en natuurlijk herinnert zich iedereen van boven de vijftig het jaarlijks terugkerende Sinterklaasfeest waar je met je school naar toe ging, niet met een bus: nee, wij gingen er naar toe lopen.Ik keek dan altijd uit naar mijn oom Jan, die ‘chef over het licht’ was. Mijn vader die heel erg veel van operamuziek hield kreeg regelmatig vrijkaartjes van hem. Oom Jan kon toveren met licht en het doen lijken of er brand was op het toneel met zijn lichteffecten. Hij was al gepensioneerd toen het Gebouw afbrandde maar het heeft hem veel verdriet gedaan om zijn geliefde werkplek op die manier te zien verdwijnen. 

Coen Schoonhoven

- unsten en etenschappen op een prentbriefkaart uit 1900 -

- e grote concertzaal in 19 0 (foto  
Simon . Smit).-

- achtend tot de kassa’s openen, om niet ach-
ter het net te vissen voor een Holland estival 

kaartje in 19  (foto  Simon . Smit). -

- Programma’s van uitvoeringen in .-

werden door uitroepen en beschim-
pingen. Toen als gevolg hiervan voor 
de pauze in een hels kabaal werd 
meegedeeld dat een woordvoerder 
van de radicalen geen spreektijd 
werd toegestaan, bleek het kookpunt 
bereikt. Stoelen vlogen door de lucht 
en de rechtsextreem georiënteerde 
aanwezigen probeerden elkaar met de 
vuist van hun denkbeelden te overtui-
gen. Terwijl de gewonden in de gang 
gelegd werden gingen de vechtpar-
tijen door, waarbij de ondertussen 
gealarmeerde politie er na enige tijd 
in slaagde de gemoederen van de 
vechtersbazen weer enigszins onder 
controle te krijgen. Daarmee bleek het 
pleit geenszins beslecht. Niet ver van 
de vergaderlocatie, aan de Zuidoost 
Binnensingel, kwam het opnieuw tot 
een treffen. Door de communistische 
organisatie op de been gebrachte 
protestdemonstranten aan de overkant 
van het Gebouw van Kunsten en We-
tenschappen, deden aan de Singel van 
zich spreken. Door de politie in een 
hofje gedreven, verschansten zij zich 
daar om de politie te bekogelen met 
alles wat als projectiel kon dienen. De 
agenten probeerden hierna het hofje 
schoon te vegen, maar moesten con-
stateren dat ze van de bewoners van 
het hofje niet veel goeds te verwach-
ten hadden.

t ind
Op de avond van de 1 de december 
19 4 verzamelde zich opnieuw een 
grote massa mensen voor K W. 
Ditmaal niet om politieke tegenstan-
ders het leven zuur te maken maar 
om het einde te aanschouwen van 
een gebouw, waaraan ondanks enkele 
zwarte bladzijden in zijn geschiedenis 
de oudere Hagenaars zulke goede her-
inneringen koesteren. Tussen zeven 
en elf uur woedde een felle brand die 
van het eens zo trotse gebouw niet 
meer dan de voorgevel en de lange 
zijmuren overeind liet. Als je nu op 
de Zwarteweg rijdt in de richting van 
de Bezuidenhoutseweg kan je helaas 
nog met moeite de plaats traceren 
waar ooit het gebouw van Kunsten 
en Wetenschappen het straatbeeld 
bepaalde.”

Harrie van Eijk

Vrijdag 1  december 19 4, die avond herinner ik mij als de dag van gisteren.

Wij werden opgebeld door vrienden van mijn ouders: “Het gebouw kt, kom er naar 

toe ”. Mijn vader en ik (toen 17 jaar) gingen met de ‘bokkenwagen’ van lijn 5 naar 

het eindpunt, de tekenacademie.

Bij de academie aangekomen, zagen wij het al: een grote uitslaande brand. Wij 

konden een ‘prachtig’ plekje vinden recht tegenover K W. Je kon de warmte gewoon 

voelen. Er was grote paniek voor de erachter opgeslagen decors, bang voor het fotoa-

telier, maar ook bang voor de kostuums en de coulissen die net voor de Snip en Snap 

revue waren afgeleverd.. En toen plotseling een geweldige klap, de kroonluchter in 

de hal was gevallen. Een gejuich ging op  Een heel vreemde gewaarwording.

Langzaamaan kreeg men het vuur onder controle, maar het kwaad was geschied.

Ik associeer Het Gebouw altijd met het jaarlijks optreden rond Sinterklaas. Er werden 

sprookjes opgevoerd voor de leerlingen van de Haagse lagere scholen. De uitvoerin-

gen waren altijd een aantal ochtenden en middagen.

Maar het had voor mij nog een extra lading: mijn 

vader zat van het begin af aan in de vereniging die 

deze uitvoeringen organiseerde. Daarom mocht ik 

als kind altijd in de loge zitten en dat was een heel 

chi ue gevoel.
Wij praten er nog wel eens over want het was toch 

n van de grotere branden in Den Haag.

Het gebouw was in 19 4 al afgekeurd; Reinder 

Zwolsman wachtte op goedkeuring voor de ver-

bouwing, maar het hoefde niet meer. Een brok echt 

Haagse historie was verdwenen.

Jammer

A. rieling

r n t r 
kna d  n r

- ‘ inde voorstelling’. e ravage de ochtend na 

de brand (foto  Meyer). -

- Reinder wolsman arriveert op de 

plaats des onheils (foto  Meyer). -

“Welke Hagenaar van mijn generatie 
herkent in het gebouw op de foto niet 
de plaats waar hij van de jeugdconcer-
ten genoot. Het gebouw waar ik zelf 
genoot van de Midsummernightdream 
van Mendelssohn en in vervoering 
raakte van Stravinski’s’ Vuurvogel. 
Het gebouw van Kunsten en We-
tenschappen aan de Zwarteweg, een 
ware cultuurtempel  Maar wie reali-
seert zich nog dat deze cultuurtempel 
verschillende keren ontheiligd is door 
incidenten die meer met barbaarsheid 
dan met cultuur te doen hadden.

iti k  n r ntati s
Het gebouw van Kunsten en Weten-
schappen, of K W zoals de Hagenaar 
kortweg placht te zeggen, was naast 
een gelegenheid voor toneel en 
muziek ook een vergaderplaats. Den 
Haag was in die tijd niet erg gezegend 
met vergaderruimten die grote aantal-
len mensen konden herbergen. En 
die waren nodig in de jaren dertig 
van de vorige eeuw  Jaren waarin 
de economische crisis zich van haar 
kwaadste kant liet zien. De politieke 

partijen in die dagen hadden ieder zo 
hun eigen oplossing van de proble-
men en ze waren het zelden met 
elkaar eens. De scherpste breuklijn 
liep tussen de communistische C N 
(Communistische artij Nederland) 
en de uiterst rechtse NSB (Nationaal 
Socialistische Beweging). Helaas was 
de plaats waar de confrontaties tussen 
aanhangers van beide partijen plaats 
vonden het bij veel Hagenaars popu-
laire Gebouw van K W. Dat vooral 
het jaar 1932 het gebouw de naam 
gaf van een brandpunt van rellen mag 
geen toeval heten. In dat jaar stonden 
plannen om rigoureus het mes in de 
uitkeringen en ambtenarensalarissen 
te zetten centraal.
K W was vaak het eindpunt van 
demonstaties die talloze demonstran-
ten op de been brachten. Rondom het 
gebouw hing dan vaak de sfeer van 
broeierigheid, die zich door een enkel 
incident in een explosie van geweld 
kon ontladen. 

rins sdag 
rinsjesdag, 21 september 1932, de 

dag waarop de bezuinigingsplannen 
tot beleid verheven werd, beloofde 
een zware opgave voor de politie te 
worden. En dat werd het ook   Om 
vier uur bezochten de communisten 
een vergadering in het Gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen. Bij het 
verlaten van het gebouw koos de 
grote menigte de weg naar het Bin-
nenhof. Bij het ingangshek werd hun 
duidelijk gemaakt dat hun komst daar 
niet op prijs gesteld werd. Het bevel 
te stoppen en rechtsomkeert te maken 
werd lachend genegeerd, waarop het 
moment van geweld aangebroken 
was. Grote groepen relschoppers wer-
den teruggejaagd waarbij in de Korte 

oten een drietal grote etalageruiten 
het moest ontgelden en op de brug 
op de Herengracht een agent die het 
verkeer aan het regelen was in de 
borst gestoken werd. 
Met de ongeregeldheden op het eind 
van de middag zijn we helaas nog niet 
aan het einde gekomen van de rellen 
op die dag.
De verhitte gemoederen ontlaadden 
zich ook ’s avonds toen in het gebouw 
van K W een afsluitende demon-
stratie gehouden werd. De aldaar 
gehouden toespraken kalmeerden 
de gevoelens geenszins. Een uit 
Twente gereisd geestverwant van de 
aanwezigen repte van de “slagen van 
de politierekels,” waarop uit de zaal 
de kreet klonk: “Die krijgen ze terug”. 
In de pauze verzamelden zich de 
bezoekers van de bijeenkomst op een 

binnenplaats van het gebouw om een 
luchtje te scheppen maar misschien 
nog meer om lucht te geven aan 
hun opgekropte woede. De tartende, 
provocerende opmerkingen waren 
voor de getergde agenten voldoende 
om de binnenplaats schoon te vegen. 
Een aan de overkant van het gebouw 
afgeschoten katapult bracht hen ertoe 
ook daar orde op zaken te stellen. 
Vanaf een brandtrap van het gebouw 
gegooide stenen werden beantwoord 
met schoten in de lucht. De veron-
derstelling dat deze gebeurtenissen 
de inleiding zouden vormen voor 
ernstige incidenten aan het einde van 
de vergadering werd gelogenstraft. De 
politiemacht was zo overweldigend 
en de toegangen naar het regerings-
centrum waren, in tegenstelling tot de 
middag, zo hermetisch afgegrendeld 

dat de rebellen maar via n toegangs-
weg hun weg naar hun woning in 
Den Haag of naar het station konden 
nemen.

E n dig t n
Bij een ernstig incident in 1934 trof-
fen links- en rechtsradicalen elkaar 
opnieuw. In mei werd een vergadering 
gehouden waarbij niet alleen aan-
hangers van de nationaalsocialisten 
(NSB) aanwezig waren, maar ook 
hun radicale broeders van fascistische 
splinterpartijen. De plaats waar het 
treffen van rechtsradicalen plaats 
vond was opnieuw het Gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen. Ook op 
de avond van de 27ste  mei ging het 
er weer hard aan toe. Vóór de pauze 
was het al zeer rumoerig in de zaal, 
waar sprekers regelmatig onderbroken 
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Van z’n leven niet meer. Dat riep de 
bekende Hagenaar hier op de foto, 
die het die dag even heel erg moei-
lijk had met de jeugd. Hij was trou-
wens te veel zakenman om zich daar 
ook aan te houden, want hij ging 
het later toch weer aan allemaal, zij 
het met de nodige voorzorgsmaat-
regelen.Over welke Hagenaar gaat 
het hier en bij welke gelegenheid is 
deze foto genomen
Dat is prijsopgave  van de rubriek 
‘Waar was dat nou’
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‘Waar was dat nou’
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et o : veel inzenders per e-mail 
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niet

 k nst an int
Tsja, K W, zoals het in Den Haag bekend was, het gebouw van Kunsten en 

Wetenschappen. De ‘wetenschappen’ heb ik er in mijn jeugd nooit beleefd, maar 

wel de ‘kunst’ om er voor te zorgen dat je met school nog tot ver na  december 

naar K W kon, omdat Sinterklaas daar nog steeds ten tonele verscheen  In 

mijn herinnering ging dat tot ver in januari door. Had je als kind enig idee van 

tijd  Ik zeker voor 1955 niet. In dat jaar is voor mij de gelovige periode in De 

Sint zo’n beetje beëindigd. Begin jaren vijftig waren het alleen de ‘echt gelo-

vigen’ die in die tijd naar K W mochten; het uitje met de klas was natuurlijk 

ook een hele onderneming. Voor ons gelovigen was het ook echt een uitje, want zoveel ‘uit’ was er in die jaren nog niet. 

Wel kwamen we 1x per jaar l ngs K W varen, als we vanaf de achterkant van onze school, ‘Het Volle Leven’ aan de 

Rijslag, voor ons schoolreisje met de boot naar Drievliet gingen, vanuit de havenarm waar nu de Blinkerd op staat.  Op 1  

december 19 4 stond K W nog 1 maal in het middelpunt van de belangstelling: het ging in rook op. Op de as werd het ul-

tramoderne Transitorium gebouwd, een gebouw dat alleen tijdens de bouw bijzonder was, omdat ze met het dak begonnen 

zijn. Wel handig voor De Sint, hoefde hij niet zo hoog. Daarna was het alleen lelijk. Zo lelijk dat het alweer is afgebroken, 

alleen de lichtschachten werden nog goed genoeg bevonden om de kern van de ‘Haagse tieten’ te gaan vormen. De cultuur-

tempel K W is uit het stadsbeeld verdwenen. Sinterklaas gelukkig niet, die komt nog alle jaren, alleen . de kunst om er 

in januari nog te zijn is hij verleerd. Anno 2009 gaat Sinterklaas op  december weer terug naar Spanje, ook dit jaar, vanuit 

de haven van Scheveningen en ik kan het weten  .

uub etow

n p a a k k ik r naar
Door de woningnood na de tweede wereldoorlog was er voor mijn ouders geen woonruimte beschikbaar. Mijn vader werkte als boekdrukker bij uitgeverij-drukkerij C. Blommendaal gevestigd aan de Rijnstraat 9. De meest gebruikte toegangspoort bevond zich echter aan de Oranjebuitensingel. Hier had het bedrijf ook een herenhuis dat eventueel dienst kon doen als pakhuis, maar niet als zodanig in gebruik was. Mijn ouders konden de bovenste etage evenals de zolderetage van het huis huren en later werden eerst ik en daarna mijn zus er geboren. In een boekje genaamd ‘s Gravenhage in oude ansichten kwam ik een foto van mijn geboorte-huis tegen. Wij woonden dus in het (zeer lage) gedeelte achter het witte deel van de gevel. Aan de overkant van de singel was de Zwarteweg en wij keken recht de Nieuwe Havenstraat in. Schuin links was er een speeltuin, waar ik in mijn jeugd heel wat uurtjes zoet bracht. as vele jaren later moest dat plaats maken voor de Zwarte Madonna. Kijkend naar rechts hadden we uitzicht op de ophaalbrug met daarachter het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen (of K W, zoals wij thuis altijd zeiden). Tussen de ophaalbrug en K W lag de Muzenstraat. Ik kan mij vooral de af ches voor de revue van Snip en Snap nog goed herinneren. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik op een avond door mijn ouders uit bed gehaald werd, omdat “K W in de k stond”. Ik herinner me dat ik in mijn anellen jongenspyjamaatje (ik was net  jaar geworden) voor het raam naar een enorm grote brand stond te kijken en als het raam openging voelde je de  hitte van het vuur, ook al was het midden december (1  december 19 4).

Erg r  ix
Ik heb later in mijn leven (gelukkig) nooit meer zo’n brand gezien  Ik weet nog wel dat op een gegeven moment de vlammen uit het dak sloegen en mijn vader iets zei als: ”Nou is-tie niet meer te redden.” Inderdaad duurde het niet lang voordat er delen van het gebouw instortten en ik herinner me mijn eigen verbazing nog dat het vele publiek steeds ging juichen als dat gebeurde.Ik vond het vooral ook erg voor Toby Rix. Mijn vader vertelde dat hij er die week optrad en zijn verzameling toeters (Toby Rix en zijn toeteriks ) nu vast en zeker verloren zou gaan.

Als laatste bezweek de voorgevel, het laatste deel daarvan werd de volgende dag onder leiding van door de brandweer geslooptLater hoorde ik van de geruchten over de belangen die Zwolsman en zijn Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS) zouden heb-ben bij het ‘verdwijnen’ van het gebouw, maar volgens mij zijn daar nooit bewijzen voor gevonden. ob de ui ter

- Het huis aan de Rijnstraat 9, waar ik 
werd geboren en de brand zag uit het 

raam.  -

ri s innaars
Uit de talloze inzendingen op prijsvraag nr. 7 hebben we drie prijswinnaars ge-
trokken, die allen de dubbel-cd ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak Bral ontvangen.
De gelukkigen zijn:

eter Willemse, te Den Haag       Dorien Beije, te Berkel en Rodenrijs
M. Karreman, te Delft

E n s i d ri t  t gr t g g
Op  vrijdag 1  december 19 4 brandde het Gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen af. We woonden toen 
in de Heelsumstraat, een heel eind van de Zwarteweg, 
maar je zag van daaruit een gele gloed en hoorde zoveel brandweersirenes dat mijn vader en ik op de ets naar 
de Zwarteweg  togen. Daar waren al honderden kijkers maar vanaf de ophaalbrug naar de Rijnstraat hadden we toch een  goede kijk op die enorme brand. Je voelde de hitte en hoorde overdonderende geluid van de loeiende vlammenzee. Het gebouw was net verbouwd door de 

toenmalige eigenaar, de EMS (Exploitatie Maatschap-
pij Scheveningen) van Reinder Zwolsman, nadat het reeds enige jaren verwaarloosd leeg had gestaan. Waarschijnlijk was de oorzaak kortsluiting. Dat geheel maakte zo’n verpletterende indruk op me dat toen we ‘s-avonds laat thuis kwamen ik mijn verfdoos pakte en het gebouw schilderde zoals het brandde om kwart over zeven. Ik was toen veertien jaar en wist toen nog niet wat ik wilde worden. Door dat schilderijtje, wat ik best goed gelukt vond, ben ik veel meer gaan tekenen en heb er later mijn beroep van gemaakt. ( ).

 an an t i t
Het Gebouw was toch vooral bekend van culturele evenementen en feesten. Het Residentie Orkest had er zijn thuisbasis en buitenlandse artiesten als Duke Ellington in 1939 traden er op, maar ook de Revues van Buziau en alle bekende ope-ra’s zijn er uitgevoerd en natuurlijk herinnert zich iedereen van boven de vijftig het jaarlijks terugkerende Sinterklaasfeest waar je met je school naar toe ging, niet met een bus: nee, wij gingen er naar toe lopen.Ik keek dan altijd uit naar mijn oom Jan, die ‘chef over het licht’ was. Mijn vader die heel erg veel van operamuziek hield kreeg regelmatig vrijkaartjes van hem. Oom Jan kon toveren met licht en het doen lijken of er brand was op het toneel met zijn lichteffecten. Hij was al gepensioneerd toen het Gebouw afbrandde maar het heeft hem veel verdriet gedaan om zijn geliefde werkplek op die manier te zien verdwijnen. 

Coen Schoonhoven

- unsten en etenschappen op een prentbriefkaart uit 1900 -

- e grote concertzaal in 19 0 (foto  
Simon . Smit).-

- achtend tot de kassa’s openen, om niet ach-
ter het net te vissen voor een Holland estival 

kaartje in 19  (foto  Simon . Smit). -

- Programma’s van uitvoeringen in .-
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Het Korte Voorhout zag er niet beter 
uit. De woningnood was nijpend. 
De overheid had een prijsbeheersing 
ingesteld om de kosten van het le-
vensonderhoud in de hand te kunnen 
houden. Zo kostte een kilo kleiaard-
appelen dertien cent, een pak kof e 
rond de drie gulden en een nieuwe 
haring zeven cent. Voor zestig cent 
zat men parket in de bioscoop. 

ningn d
Tijdens de oorlog waren meer dan 
.000 woningen verloren gegaan en 

zo’n tienduizend zwaar beschadigd. 
Vele Hagenaars werden de dupe 
van een nijpende woningnood. Het 
woord inwoning werd een begrip.
De Haagse bestuurders besloten in 
hoog tempo te gaan bouwen. Nieuwe 
stadswijken zoals Morgenstond, 
Moerwijk en Mariahoeve kwamen in 
de jaren vijftig van de grond. Gedu-
rende de nieuwbouw nam de Haagse 
bevolking snel toe. In 1955 werd het 
inwonertal van 00.000 bereikt.

it n  as d  p k
Een typisch Haags plekje was het 
Buitenhof. Er zijn caf s; bars en 
restaurants. En dan de Cineac, het 
nieuws theater van Den Haag, in 
de jaren dertig geopend, blijkt nog 
steeds een trekpleister te zijn. Voor 
nog geen twee kwartjes kan men een 
uur kijken naar het olygoonjour-
naal, een documentaire en teken-

lms. Een belangrijke voetbalin-
terland of andere gebeurtenis is de 
volgende dag al in de Cineac te zien 
en er vormen zich lange rijen voor 
de kassa.
In oktober 1951 krijgt het Haagse 
uitgaansleven er een concurrent bij, 
de televisie. Tot omstreeks 19 0 
moet de televisie het a eggen tegen 
de populariteit van de Cineac en 
de andere bioscopen. Dat is niet zo 
verwonderlijk. Door de week kan 
slechts enkele uren iets ontvangen 
worden, dat door de kinderziekten 
nog van matige kwaliteit is ook. 
Midden jaren vijftig staan slechts 

500 televisietoestellen in de Neder-
landse huiskamers.

p d  radi
De enige concurrentie die het 
uitgaansleven te duchten heeft 
komt van de radioprogramma’s: De 

amilie Doorsnee, De Bonte Dins-
dagavondtrein en de VARA-klapper 
Showboot. Als  Wim Sonneveld zich 
aandient als Willem arel, de orgel-

draaier, blijft iedereen thuis.
Een erfenis uit 1927 is de gezellige 
lunchroom van Heck in Den Haag op 
het Spui tegenover Asta. Er treden 
regelmatig bekende amusementsor-
kesten op en niet zelden staat men in 
het weekend in de rij voor de ingang. 
Een orkest heeft maanden werk om 
alle vestigingen van Heck in Neder-
land af te werken en wordt daarbij 
gevolgd door vele fans.

t p t r
Reeds in de jaren veertig dienen 
zich de eerste rijwielen aan met 
hulpmotoren. Het Berinietje doet 
zijn intrede, spoedig gevolgd door 
Solexjes, Mos uito’s en Mobylet-
tes. De ets raakt gaandeweg in de 
verdrukking. De brommer ontwik-
kelt zich snel tot een lichte motor 
waarmee snelheden van tegen de 
0 km kunnen worden gehaald. In 

1959 zijn er al een miljoen brom et-
sen in Nederland. De prijs van een 
degelijke Solex bedraagt in 195  het 
ludieke bedrag van 333 gulden.

and p rt
Tussen de sportieve gebeurtenissen 
in die jaren gaat de meeste belang-
stelling toch uit naar het voetbal van 
de Haagse clubs. De prestaties ervan 
zijn bepaald niet om over naar huis 
te schrijven, dus poogt men in navol-
ging van sportclub ortuna in Geleen 
ook in Den Haag tot een profclub 
te komen. De KNVB is echter fel 
gekant tegen het beroepsvoetbal en 
werkt het waar dat mogelijk is tegen. 
ln 1954 gaat niettemin profclub Den 
Haag van start en speelt zijn eerste 
wedstrijd tegen profclub Alkmaar. 
Na de verhuizing van Duinhorst naar 
Houtrust krijgt de club een nieuwe 
naam, Holland Sport.
Aan toeschouwers geen gebrek, 
of het nu goed of slecht gaat met 
Holland Sport en later met Scheve-

ningen Holland Sport, altijd zijn er 
wel duizenden liefhebbers op de 
tribunes. De ploeg bevat klinkende 
namen die reeds in het buitenland 
hun sporen hebben verdiend. Een 
van de bekendste is Bertus de 
Harder, gevolgd door Mick Clavan 
en iet Kraak 

 a

Na de oorlog is jazz de meest 
gewilde muzieksoort. De Dutch 
Swing College band kan uitste-
kend inhaken op deze wereldwijde 
voorkeur en is mateloos populair 
in Den Haag. Een andere gewilde 
formatie is de Dixiland ipers van 
Eric Krans.
In 195  worden op straat vreemde 
bewegingen gemaakt en in weinig 
tijd ontwikkelt zich de grootste rage 
van de jaren vijftig: de hoelahoep. 
Honderden kilometers pvc-buis die 
voor de aanleg van elektriciteitslei-
ding worden gebruikt, worden in 
de productie van hoepels gestoken. 
Er komen zelfs wedstrijden van. 
Het blijkt een korte maar hevige 
hartstocht.

A. de Wolf

r  d   8  aa t rinn ring n p aan d  aags  ar n ’ :

e te e isie eg e et a  tegen inea  
 ar n i tig staan k nd a s n r stig  p ri d  t n 

i d r n i n p aats k nd  n ard rkt  aan d  d r p  
an t and  n n aag ar n d  st rd rs ig t t 

in n an d  p n p kk n in d  stad  t gr tst  itt k n 
as t id n t aar in n tri st  akt  s ts nk  
i  t ard nt g spaard  i n kk n st nd n  

- ‘Lunchroom’ Heck aan het Spui in n Haag van binnen gezien, op een prentbriefkaart uit 19 0. -

r d i d  i n a ps
Hoelahoepen is een spel dat ook in groepsverband kan doorgaan. Hoelahoepen doet men als de persoon in een grote hoepel 
gaat staan en deze omhoog neemt ter hoogte van de gordel. Door de hoepel een zwaai te geven komt deze in beweging om 
de gordel. Het is nu de kunst om de hoepel om het middel te laten draaien door bewegingen te maken met de buikgordel in 
cirkelvorm. De hoepel blijft nu om de buikgordel heen draaien, mits het draaien met de buikgordel door de persoon wordt 
volgehouden. Gevorderden kunnen meerdere hoepels tegelijkertijd draaiende houden, rond het middel, de nek, de armen 
en de voeten. De hoelahoep werd toen ontwikkeld door twee Amerikaanse studenten, Richard Knerr en Arthur “Spud” 
Melin, die in 194  de Wham-O company hadden opgericht en hiermee furore maakten. Het idee werd geleverd door een 
Amerikaan die in Australië had gezien hoe kinderen met hoepels van bamboe speelden. Het bedrijf Wham-O produceerde 
de hoepels nu in plastic. In 195  lukte het hem met de hoelahoep een ware rage te ontketenen. In twee jaar tijd werden er 
wereldwijd 100 miljoen stuks van verkocht. Het bedrijf was later opnieuw succesvol met het uitbrengen van de frisbee.

ron  i ipedia  de ri e internet en opedie   ree o umentation i ense

- e eense bandleider Boyd Bachman en 
zijn showorkest traden regelmatig op in Heck, 

niet alleen in en Haag trouwens. -

-  Tijdens het hoogtepunt van de rage  hoelahoep-wedstrijd in 19  op het orte Voorhout in en Haag ( otoburo Meyer). -
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Maar hij wilde, ook in vredes-
naam, wel zo’n ding. Ik mocht ‘m 
zelfs even lenen van “die rooie”, 
zoals mijn schoolvriend liefko-
zend genoemd werd. Vanwege zijn 
haarkleur vanzelfsprekend. Ik mocht 
‘m dus even proberen en reed er 
meteen mee naar de banketbakker 
op de van Zeggelenlaan waar mijn 
toenmalig vriendinnetje werkte. Om 
te imponeren en voor zover ik mij 

kan herinneren, slaagde ik redelijk in 
die opzet. Maar het echte avontuur 
met de UCH beleefde ik niet met 
die vriendin, maar met een volgende 
vriendin. Waar ik trouwens nog 
steeds mee getrouwd ben, nu al bijna 
45 jaar. Die andere vriendin had ook 
wel iets met UCH’s, maar ging later 
toch met een ander vriendje op een 
Kreidler naar de kermis. oute brom-
mer vonden wij UCH-fanaten dat.

a  rs i t n
En n, mijn pa wachtte met spanning 
het moment af waarop ik mijn grote 
wens, het bezit van en rijden op een 
echte UCH, zou verzilveren. Er was 
mij immers min of meer toegezegd, 
dat ik bij overgaan van de 4e naar de 
5e klas van de HBS-B, een 2e hands 

UCH zou mogen kopen. a zou 
die voorschieten en ik zou het ding 
terugbetalen met de opbrengsten van 
een krantenwijk.
Omdat ik nogal wat tijd besteedde 
aan mijn vriendinnetje, bleef er  te 
weinig tijd over voor mijn huis-
werk. Ondanks alle goedbedoelde 
waarschuwingen en corrigerende 
opmerkingen van mijn vader. Die 
naar mijn stellige overtuiging het 
leven veel te series nam. Ik had 
andere ideeën over de verhouding 
tijdsbesteding tussen schoolwerk en 
liefde. Met als resultaat, dat ik bleef 
zitten. Tot teleurstelling van pa, die 
mijn daaropvolgende besluit om dan 
maar meteen een baan te zoeken 

(want 3 jaar HBS was toch gelijk 
aan MULO ) met zeer gemengde 
gevoelens aanhoorde en natuurlijk 
trachtte dit voornemen uit mijn 
hoofd te praten.

r k ringsasp t n
Dat lukte trouwens ook in een-
drachtige samenwerking met een 
personeelschef van de toenmalige 
Ennia (later opgegaan in de Aegon). 
Deze personeelschef kende hij vanuit 
zijn werk bij het Arbeidsbureau. 
Deze man slaagde er binnen een half 
uur in om mij weer richting school 
te praten. Ik ben hem daar nog dank-
baar daarvoor. a besloot mij toch 
het voorschot voor de UCH te gun-
nen en dus ging ik naar de stalling op 
de hoek Schoolstraat Riviervismarkt. 
Waar immers ook 2e hands brom et-
sen werden verkocht. Ik kocht voor 
175 gulden (in die tijd toch heel veel 
geld) een fraaie 2e hands UCH. Een 
zwarte, met een “potje”. Dat laatste 
was belangrijk., want het “potje” 

maakte het echte onderscheid. Met 
een gewone uitlaat was je kans-
loos op de sjansmarkt. Met een 
“potje”, liefst met korte pijpjes (hoe 
donkerder het gelui, hoe beter), kon 
je scoren. 
Mijn meisje was maar wat trots op 
de nieuwe aanwinst. En ging ook 
graag in op mijn uitnodiging om op 
de eerste de beste zondag richting 
Noordwijkse duinen te rijden. “Om 
bramen te plukken en van de natuur 
te genieten,” zei ik er handig bij. 
Want dromen van de natuur, deed 
je als 1 -jarige destijds al inten-
sief. Op die zondag was het geluid 
van de UCH richting Noordwijk 
ronduit perfect en veelbelovend. 
Het was alsof iedereen die ik 
passeerde ons vol trots nakeek. 
Vanwege die UCH natuurlijk en 
vanwege die mooie meid achter op 
die buddyseat. Maar nog voordat 
wij een geschikte duinpan hadden 
kunnen uitzoeken ten behoeve van 
een amoureuze ontdekkingstocht, 
sloeg het noodlot toe: er braken 
twee spaken achter elkaar en prompt 
liep het achterwiel vast. Er was 
natuurlijk geen etsenwinkel open, 
een mobieltje hadden we nog niet 
en zelf repareren was geen haalbare 
kaart, dus goede raad was duur. 
We werden uit de brand geholpen 
door een plaatselijke boer, die wel 
bereid was om de UCH achter op 
zijn vrachtwagen(tje) te laden en 
ons in de cabine te nemen en naar 
huis te brengen. Gedesillusioneerd 
arriveerden wij weer in den Haag. 
Met “kouwe klauwen” en in het 
besef, dat de 2e hands toch iets 
gemankeerd moest hebben. Dat 
vond de verkoper aan de School-
straat gelukkig ook: hij besloot niet 
te informeren naar het gewicht van 
mijn duo-passagiere (viel trou-
wens reuze mee), maar meteen te 
besluiten, dat “dit garantiewerk” 
moest zijn. Na een week kon ik m’n 

UCH weer ophalen, voorzien van 
een nieuw achterwiel. Gereed voor 
nieuwe amoureuze ritten (die we 
ook fre uent maakten) en de dage-
lijkse krantenwijk: kranten ophalen 
bij de toenmalige Haagsche Courant 
en er ruim 200 in de bus doen in de 
driehoek Troelstrakade Melis Stokel-
aan Moerweg.  

Ton van Rijswijk

 ra n t  p kk n n an d  nat r t  g ni t n 

en te H a s e
tie e ongens roo

t as  n an d   ng nsdr n: t it an n t   ka  ik ad r a  ns 
n k r p g n ri d n  ant n s ri nd k a  i n gr n   it ns  tr ts s
n  a k k  ana t r t raa  aar  t n d nk i k g i t  E n g i t  dat  

st nd an p: aat i  in r d snaa  ni t k ’n ding i n

Rijden, in de zin van vooruit komen 
deden die dingen natuurlijk voor 
geen meter. Als je ze opvoerde 
kon je er gelijk een sleutelset bij 
kopen, om ieder weekend de boel 
weer vast te draaien, want anders 

ikkerde zo’n uch uit elkaar. Om 
dat te voorkomen kon je zelfs aparte 
bouten kopen, in de sfeer van de 
‘anti-rammelset’ die kopers van een 
Skoda-automobiel al bij aanschaf 
werd aangeraden, als ze aangaven 
ook wel eens de snelweg op te 
willen.
Ton heeft het over ‘spaken’ die 
braken. Tsja. Opgetuigde etsen 
dus. Mijn Kreidler (diep Oranje, 
matzwart en chroom) had er precies 
zes, per wiel. Armbreed. D’r waren 
wat aanpassingen nodig, ik geef het 
toe. De ‘stepjes’ moesten wat hoger 
worden gemonteerd  want anders 
sprongen de vonken er vanaf, als je 
hem met een gangetje van 5  plat 
legde in de bocht. Vooral geweldig 

op het Soestdijkseplein eerst plat 
naar rechts, dan plat naar links en 
weer naar rechts, richting Mient 
 met een giga-effect op het toeren-

tal. Je hoorde je baby dan gillen.
Dat stepjesprobleem had het fana-
tieke deel van de bevriende stam der 
Zundappers met hun K50 trouwens 
ook; hoewel ze natuurlijk toch net 
het verkeerde merk reden en eigen-
lijk geen recht van klagen hadden.
Duo-seats voor je meisje, waar 
hebben we het over  Op het zadel 
van je Kreidler kon je er krap twee 
achterop naar huis brengen vanaf de 
Marathon of het Milva-kamp; dub-
bele kansen  Alhoewel zo’n grote 
integraalhelm het zoenen in de weg 
zat; ze waren vaak al het tuinpad op 
voor je hem af had.
Tussen de uchs, de Zundaps, de 
Kreidlers, de amahaatjes (beetje 
sneu) de Mobylettes en de bont ge-
kleurde Berinnietjes van de grietjes, 
hadden we trouwens een gast op 

school (“Arnold”) die met een wel 
heel vreemd ding reed, een Vespa-
achtige Honda. Die scheurde ons 
met een gangetje van 0 p.u., als 
het moest, allemaal dik voorbij op 
z’n scooter. Soms met de juffrouw 

rans achterop  dat gaf te denken.  
Op een ding dat er niet uitzag, 
vonden we collectief. Maar dat was 
ook naijver, want het was een hele 
mooie juffrouw rans.
Net 50  geworden heb ik mezelf 
trouwens weer een brommertje 
cadeau gedaan, want met die stati-

onwagen schiet het niet meer op in 
de stad. Om over het parkeerregime 
maar niet te spreken. Vreselijk
Het is zo’n scootertje met een 
snelheidsbegrenzing van 25 km. Je 
hoeft er dan gelukkig geen botsmuts 
bij op. M’n vrouw vindt het geluk-
kig wel kek en m’n beste vriend 
merkte opbeurend  geloof ik  op 
dat Holleeder er ook vaak op werd 
gezien toen die nog buiten mocht 
spelen. Weer crimineel okay dus.

Hv

t gr t  iks i n 
i r aa  nat r i k an di  an i s i k  aar at 

n at sg d  g  t di  ka aa ak nd  s  n d  
indr da ti  n  dat  t d tt rs aar 
at n staan  ant dat is ti   n r p nsati

De Oud Hagenaar -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 2  april 200  pagina 

Maar hij wilde, ook in vredes-
naam, wel zo’n ding. Ik mocht ‘m 
zelfs even lenen van “die rooie”, 
zoals mijn schoolvriend liefko-
zend genoemd werd. Vanwege zijn 
haarkleur vanzelfsprekend. Ik mocht 
‘m dus even proberen en reed er 
meteen mee naar de banketbakker 
op de van Zeggelenlaan waar mijn 
toenmalig vriendinnetje werkte. Om 
te imponeren en voor zover ik mij 

kan herinneren, slaagde ik redelijk in 
die opzet. Maar het echte avontuur 
met de UCH beleefde ik niet met 
die vriendin, maar met een volgende 
vriendin. Waar ik trouwens nog 
steeds mee getrouwd ben, nu al bijna 
45 jaar. Die andere vriendin had ook 
wel iets met UCH’s, maar ging later 
toch met een ander vriendje op een 
Kreidler naar de kermis. oute brom-
mer vonden wij UCH-fanaten dat.

a  rs i t n
En n, mijn pa wachtte met spanning 
het moment af waarop ik mijn grote 
wens, het bezit van en rijden op een 
echte UCH, zou verzilveren. Er was 
mij immers min of meer toegezegd, 
dat ik bij overgaan van de 4e naar de 
5e klas van de HBS-B, een 2e hands 

UCH zou mogen kopen. a zou 
die voorschieten en ik zou het ding 
terugbetalen met de opbrengsten van 
een krantenwijk.
Omdat ik nogal wat tijd besteedde 
aan mijn vriendinnetje, bleef er  te 
weinig tijd over voor mijn huis-
werk. Ondanks alle goedbedoelde 
waarschuwingen en corrigerende 
opmerkingen van mijn vader. Die 
naar mijn stellige overtuiging het 
leven veel te series nam. Ik had 
andere ideeën over de verhouding 
tijdsbesteding tussen schoolwerk en 
liefde. Met als resultaat, dat ik bleef 
zitten. Tot teleurstelling van pa, die 
mijn daaropvolgende besluit om dan 
maar meteen een baan te zoeken 

(want 3 jaar HBS was toch gelijk 
aan MULO ) met zeer gemengde 
gevoelens aanhoorde en natuurlijk 
trachtte dit voornemen uit mijn 
hoofd te praten.

r k ringsasp t n
Dat lukte trouwens ook in een-
drachtige samenwerking met een 
personeelschef van de toenmalige 
Ennia (later opgegaan in de Aegon). 
Deze personeelschef kende hij vanuit 
zijn werk bij het Arbeidsbureau. 
Deze man slaagde er binnen een half 
uur in om mij weer richting school 
te praten. Ik ben hem daar nog dank-
baar daarvoor. a besloot mij toch 
het voorschot voor de UCH te gun-
nen en dus ging ik naar de stalling op 
de hoek Schoolstraat Riviervismarkt. 
Waar immers ook 2e hands brom et-
sen werden verkocht. Ik kocht voor 
175 gulden (in die tijd toch heel veel 
geld) een fraaie 2e hands UCH. Een 
zwarte, met een “potje”. Dat laatste 
was belangrijk., want het “potje” 

maakte het echte onderscheid. Met 
een gewone uitlaat was je kans-
loos op de sjansmarkt. Met een 
“potje”, liefst met korte pijpjes (hoe 
donkerder het gelui, hoe beter), kon 
je scoren. 
Mijn meisje was maar wat trots op 
de nieuwe aanwinst. En ging ook 
graag in op mijn uitnodiging om op 
de eerste de beste zondag richting 
Noordwijkse duinen te rijden. “Om 
bramen te plukken en van de natuur 
te genieten,” zei ik er handig bij. 
Want dromen van de natuur, deed 
je als 1 -jarige destijds al inten-
sief. Op die zondag was het geluid 
van de UCH richting Noordwijk 
ronduit perfect en veelbelovend. 
Het was alsof iedereen die ik 
passeerde ons vol trots nakeek. 
Vanwege die UCH natuurlijk en 
vanwege die mooie meid achter op 
die buddyseat. Maar nog voordat 
wij een geschikte duinpan hadden 
kunnen uitzoeken ten behoeve van 
een amoureuze ontdekkingstocht, 
sloeg het noodlot toe: er braken 
twee spaken achter elkaar en prompt 
liep het achterwiel vast. Er was 
natuurlijk geen etsenwinkel open, 
een mobieltje hadden we nog niet 
en zelf repareren was geen haalbare 
kaart, dus goede raad was duur. 
We werden uit de brand geholpen 
door een plaatselijke boer, die wel 
bereid was om de UCH achter op 
zijn vrachtwagen(tje) te laden en 
ons in de cabine te nemen en naar 
huis te brengen. Gedesillusioneerd 
arriveerden wij weer in den Haag. 
Met “kouwe klauwen” en in het 
besef, dat de 2e hands toch iets 
gemankeerd moest hebben. Dat 
vond de verkoper aan de School-
straat gelukkig ook: hij besloot niet 
te informeren naar het gewicht van 
mijn duo-passagiere (viel trou-
wens reuze mee), maar meteen te 
besluiten, dat “dit garantiewerk” 
moest zijn. Na een week kon ik m’n 

UCH weer ophalen, voorzien van 
een nieuw achterwiel. Gereed voor 
nieuwe amoureuze ritten (die we 
ook fre uent maakten) en de dage-
lijkse krantenwijk: kranten ophalen 
bij de toenmalige Haagsche Courant 
en er ruim 200 in de bus doen in de 
driehoek Troelstrakade Melis Stokel-
aan Moerweg.  

Ton van Rijswijk

 ra n t  p kk n n an d  nat r t  g ni t n 

en te H a s e
tie e ongens roo

t as  n an d   ng nsdr n: t it an n t   ka  ik ad r a  ns 
n k r p g n ri d n  ant n s ri nd k a  i n gr n   it ns  tr ts s
n  a k k  ana t r t raa  aar  t n d nk i k g i t  E n g i t  dat  

st nd an p: aat i  in r d snaa  ni t k ’n ding i n

Rijden, in de zin van vooruit komen 
deden die dingen natuurlijk voor 
geen meter. Als je ze opvoerde 
kon je er gelijk een sleutelset bij 
kopen, om ieder weekend de boel 
weer vast te draaien, want anders 

ikkerde zo’n uch uit elkaar. Om 
dat te voorkomen kon je zelfs aparte 
bouten kopen, in de sfeer van de 
‘anti-rammelset’ die kopers van een 
Skoda-automobiel al bij aanschaf 
werd aangeraden, als ze aangaven 
ook wel eens de snelweg op te 
willen.
Ton heeft het over ‘spaken’ die 
braken. Tsja. Opgetuigde etsen 
dus. Mijn Kreidler (diep Oranje, 
matzwart en chroom) had er precies 
zes, per wiel. Armbreed. D’r waren 
wat aanpassingen nodig, ik geef het 
toe. De ‘stepjes’ moesten wat hoger 
worden gemonteerd  want anders 
sprongen de vonken er vanaf, als je 
hem met een gangetje van 5  plat 
legde in de bocht. Vooral geweldig 

op het Soestdijkseplein eerst plat 
naar rechts, dan plat naar links en 
weer naar rechts, richting Mient 
 met een giga-effect op het toeren-

tal. Je hoorde je baby dan gillen.
Dat stepjesprobleem had het fana-
tieke deel van de bevriende stam der 
Zundappers met hun K50 trouwens 
ook; hoewel ze natuurlijk toch net 
het verkeerde merk reden en eigen-
lijk geen recht van klagen hadden.
Duo-seats voor je meisje, waar 
hebben we het over  Op het zadel 
van je Kreidler kon je er krap twee 
achterop naar huis brengen vanaf de 
Marathon of het Milva-kamp; dub-
bele kansen  Alhoewel zo’n grote 
integraalhelm het zoenen in de weg 
zat; ze waren vaak al het tuinpad op 
voor je hem af had.
Tussen de uchs, de Zundaps, de 
Kreidlers, de amahaatjes (beetje 
sneu) de Mobylettes en de bont ge-
kleurde Berinnietjes van de grietjes, 
hadden we trouwens een gast op 

school (“Arnold”) die met een wel 
heel vreemd ding reed, een Vespa-
achtige Honda. Die scheurde ons 
met een gangetje van 0 p.u., als 
het moest, allemaal dik voorbij op 
z’n scooter. Soms met de juffrouw 

rans achterop  dat gaf te denken.  
Op een ding dat er niet uitzag, 
vonden we collectief. Maar dat was 
ook naijver, want het was een hele 
mooie juffrouw rans.
Net 50  geworden heb ik mezelf 
trouwens weer een brommertje 
cadeau gedaan, want met die stati-

onwagen schiet het niet meer op in 
de stad. Om over het parkeerregime 
maar niet te spreken. Vreselijk
Het is zo’n scootertje met een 
snelheidsbegrenzing van 25 km. Je 
hoeft er dan gelukkig geen botsmuts 
bij op. M’n vrouw vindt het geluk-
kig wel kek en m’n beste vriend 
merkte opbeurend  geloof ik  op 
dat Holleeder er ook vaak op werd 
gezien toen die nog buiten mocht 
spelen. Weer crimineel okay dus.

Hv

t gr t  iks i n 
i r aa  nat r i k an di  an i s i k  aar at 

n at sg d  g  t di  ka aa ak nd  s  n d  
indr da ti  n  dat  t d tt rs aar 
at n staan  ant dat is ti   n r p nsati



pagina 2  Donderdag 20 december 2012 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

Ge-
groet

Boos

Vogel

Utrecht-
se plaats

Vaartuig

Grutten

Naai-
gerei

Mannelijk
dier

Belgische
omroep

Strohalm

Huidver-
dikking

Vogel

Deel van
de arm

Namelijk

Speel-
ruimte

Voeg-
woord

Lid-
woord

Gezicht

De dato

Onbep.
vnw.

Gast Glazen
uitbouw

Epiloog

Om te fe-
liciteren

Rijtuig
Li-

chaams-
vocht

Harteloos

Vervoer-
middel

Deel
van

schip
Over-
schot

Franse NV

Franse
plaats

Cirkel
Overdaad

Duitse
rivier

Plak-
band

Stel

Heilige

Deel van
Frankrijk

Ontken-
ning

Huisbe-
diende

Verharde
huid

Uniform

Ooster-
lengte

Manne-
lijk dier

Bijbelse
figuur Koor Op-

stootje

Gril

Muze

Nood-
voorraad

Stand

Slonzige
vrouw

Half

Oostenr.
rivier

Plus

Pel

Benul
Noot Godin Gedeel-

telijk

Ramp-
spoed

Wagen

Voorwerp

En verder
Enig

Mager

Edel-
knaap

Luchtig
weefsel

Boter-
vat

Vaar-
tuig

Thans

Grap
Oosters

land

Bevel

Duitse
rivier

Zoog-
diertje

Hals-
kraag

Nep Drank Doop-
vader

Soort
ver-

lichting
Voor-
keur

Euro-
peaan

Eerwaar-
de heer

Beet

Op-
stootje

Stuk
huisraad

Met name

Deel
van trap

Lading

Leraar

Inhouds-
maat

Daar

Bende

Bier-
soort

De
oudste Frisheid

Bra-
bantse
plaats

Roei-
spaan Stug Bedden-

goed

Bloed-
vat

Maal

Gelderse
plaats

Water-
damp

Kweek

Let wel
Ver-
bond

Cowboy-
feest

Noot
Vis

Verenig-
de Naties

Roem

Bijbelse
figuur

Engels
bier

Kunst-
werk

Knorrig
mens

Dichter

Kunst-
zaal

Ladder

Plant

Hout-
soort

Gelderse
plaats

Vleugel

Ter
plaatse

Werke-
lijk

Door-
gang

Begin-
streep

Voor

Pers.
vnw.

Peul-
vrucht

Achter

Hand-
vat

Op die tijd

Gehoor-
zaal

Beroep Degelijk

Oorlogs-
god

Oude
maat

Insect

Beenbe-
dekking

Onderwijs

Liefdes-
god

Euro-
pese

hoofd-
stad

Dwars-
mast

Kale
plek Noot

Ierland

Pias

Deel van
servies

Hert
BUZING Puzzels

 d ag naar  r

s i nt t ingang an 

r ari  t  k r p r 

aand  gratis  t  n

n i  r dan nd rd 

rspr idingsp nt n in n 

aag n d  r gi  aar n

d r d  ntra  i i t k 

aan t p i in n a  i k

i i t k n in n aag  

 naa  an d  krant is 

d innig  i  is d d 

r ag naars n d  

 aar ra  k r 

x ag naars di  in idd s 

d rs n n n n g st ds 

i ts sp iaa s n t 

d  stad

Nostalgie is het trefwoord. Het aparte aan 

deze krant is dat nieuws op de tweede 

plaats komt. Het gaat in de eerste paats om 

de herinnering aan vroeger. De jaren vijf-

tig, zestig en zeventig van de vorige eeuw 

vooral. Niet omdat alles toen per se beter 

was dan nu, maar wel om er nog eens bij 

stil te staan, om er van na te genieten, te 

bedenken hoe het toen was en wat er van 

is gekomen. Heel veel 50-plussers hebben 

daar hun eigen verhaal en idee over. En ze 

doen daarvan zelf relaas in De Oud-Hage-

naar, het is een krant voor maar vooral ook 

door de lezers. 

tt rda  ging r

De Oud-Hagenaar is geënt op de succes-

formule van De Oud-Rotterdammer die al 

weer ruim vier jaar terug werd gelanceerd 

door zijn bedenker, de journalist red Wal-

last uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Een 

schot in de roos  Wallast merkte op dat er 

in groeikerngemeenten rondom de haven-

stad veel Oud-Rotterdammers woonden 

die hun vorige geboorte- en of woonplaats 

node misten, vooral 50-plussers met 

warme herinneringen aan hun tijd in 

Rotterdam, met name de na-oorlogse jaren 

vijftig, zestig en zeventig. Op dat gevoel 

wilde Wallast met De Oud-Rotterdammer 

inhaken. En dat sloeg aan, niet alleen in de 

plaatsen rondom Rotterdam, maar ook in 

de stad zelf en tot ver daarbuiten.

Op 4 oktober 2005 verscheen het eerste 

nummer van De Oud-Rotterdammer, in 

een oplage van 70.000 exemplaren en een 

omvang van 1  pagina’s.

Nu, ruim vier jaar later is de oplage van 

De Oud-Rotterdammer gestegen tot 

120.000 exemplaren en ook het aantal pa-

gina’s per nummer is verdubbeld, tot een 

gemiddelde van 32 pagina’s per editie. Op 

bijna alle van de inmiddels ruim 300 ver-

spreidingspunten in Rotterdam is de krant 

in drie dagen uitverkocht - bij wijze van 

spreken, want de krant is nog steeds gratis 

natuurlijk. Vandaar een succesformule

n ad rt nti ad

Het spreekt voor zich dat een krant die zo 

grif aftrek vindt ook de aandacht vangt van 

adverteerders, ook door de zeer concurre-

rende prijsstelling trouwens in vergelijking 

met andere media. Maar De Oud-Rot-

terdammer en de De Oud-Hagenaar zijn 

nadrukkelijk geen advertentiebladen - in 

de traditionele zin. Een vaste stelregel is 

bijvoorbeeld dat het advertentievolume 

van elk nummer ondergeschikt (minder 

dan 50  procent) is aan de hoeveelheid 

redactionele tekst van lezers, columnis-

ten, servicerubrieken en dergelijke. De 

aardigheid van de uitgaves blijft voorop 

staan, het commerciële aspect is daaraan 

ondersteunend. En niet andersom.

Achter de beide kranten in de regio’s Rot-

terdam en Den Haag (die nauw samen-

werken) zit dus geen grote of bekende 

uitgeverij, het gaat om klein particulier 

initiatief in ouderwetse zin.

t aags  initiati

In Den Haag is de uitdaging opgepakt door 

Constant Martini, die de rol van wegberei-

der en uitgever op zich heeft genomen. Hij 

is vooral bekend als oud-wethouder van 

Den Haag - en van voor die tijd als mede-

oprichter van de Haagse Wetswinkels. Hij 

begon zijn loopbaan trouwens als mede-

werker ouderenbeleid bij het toenmalige 

ministerie van CRM. 
Voor de redactie tekent rans Hoynck van 

apendrecht, oud-redacteur van wijlen 

het Haagse dagblad Het Vaderland en 

nadien onder meer verantwoordelijk bij 

MUG (voor uitkeringsgerechtigden), het 

huis-aan-huisblad NU en de Haagse lokale 

omroep (Lokatel).
Aarzel niet, kruip in de pen, haal schoe-

nendozen met foto’s van vroeger uit de 

kast en laat van u horen. Alleen samen met 

u kunnen we er iets moois van maken.

Veel leesplezier met het eerste nummer

ratis krant nee t sser ee  

ter g naar on ergete i k en Haag
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- en nostalgisch moment  in april 19 3 strandt het zendschep de ordeney van piratenzender Radio Veronica in Scheveningen (archieffoto)  -

- Perspectief op de Hoftoren van architect 

ohn Pedersen o , met 1 9 meter en 29 

etages het hoogste gebouw aan de skyline 

van het nieuwe en Haag 

( oto  Soggycanuck reamstime). -
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ruim  jaar actie  voor een 

waardige en betaalbare uitvaart 

word  lid:    

- Oud-wethouder Constant Martini, uitgever van deze krant, opent in 19 9 de Romeinse Schans, 

een groepswonenproject voor oudere Hagenaars ( oto  Cees Verkerk)  -
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pr gra a

Veteranen komen tijdens het programma 

nadrukkelijk aan het woord en in beeld,

o.a. in de Ridderzaal, in het de l , op het 

Malieveld en met een rijdend publieks-

programma in de Haagse binnenstad. Net 

als verleden jaar verwacht de organisatie 

meer dan 50.000 bezoekers.

r gra a

De Nederlandse Veteranendag start op 27 

juni om 10.25 uur in de Ridderzaal in Den 

Haag. In aanwezigheid van Zijne Konink-

lijke Hoogheid de rins van Oranje, ruim 

driehonderd veteranen, autoriteiten en 

tientallen schoolkinderen wordt een korte 

plechtigheid gehouden.
Een aantal sprekers voert het woord, 

waaronder premier mr. dr. J. . Balkenende 

en twee veteranen. Aansluitend worden 

in aanwezigheid van Z.K.H. de rins van 

Oranje en de minister van Defensie op het 

Binnenhof bij zo’n 0 militairen, die re-

cent van een uitzending zijn teruggekeerd, 

de herinneringsmedaille voor vredesope-

raties uitgereikt. De plechtigheid in

de Ridderzaal en de ceremoniële medail-

le-uitreiking op het Binnenhof kunnen via 

een groot scherm op het Malieveld door 

iedereen rechtstreeks worden gevolgd.

i  n past

Om 13.10 uur vertrekt het de l  van het 

Malieveld richting het de leerpunt op de 

Kneuterdijk.
Vanaf 13.20 uur wordt het de l  op het 

de leerpunt door Z.K.H. de rins van 

Oranje afgenomen. Aan het de l  nemen 

ruim 3000 veteranen en bijna 00 actief 

dienende militairen deel. Zij worden 

begeleid door o.a. 17 muziekkorpsen, een 

selectie (historische) militaire voertuigen, 

een regiment Gele Rijders en de deelne-

mers van de jubileum etstocht.

Gedurende het de l  wordt een y-past 

uitgevoerd met historische en moderne 

vliegtuigen en helikopters.

rins rn ard

De Nederlandse Veteranendag vindt sinds 

2005 jaarlijks plaats rond de geboortedag 

van Z.K.H. rins Bernhard der Nederlan-

den. Op 24 mei 200  heeft de minister-

raad besloten de Nederlandse Veteranen-

dag tot nationaal evenement uit te roepen. 

De Veteranendag is een eerbetoon aan 

de Nederlandse veteraan. Nederland telt 

ruim 125.000 veteranen. Van Tweede 

Wereldoorlog-veteranen tot en met mili-

tairen ingezet bij de vredesmissies van nu. 

De Nederlandse Veteranendag draait om 

erkenning en waardering voor veteranen 

en dient het onderlinge begrip tussen de 

Nederlandse samenleving en de

veteranen te vergroten. De Veteranendag 

geeft een gezicht aan alle mannen en 

vrouwen, jong en oud die veteraan zijn.

ie erder pagina 

- Beeld van de start van het de l  in 200  bij het Malieveld  vrouwen en mannen van alle generaties die streden voor de vrede lopen mee 

(foto  Comit  ederlandse Veteranendag).   -
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Eind jaren ’ 0 werd de kwestie van 

‘troostmeisjes’ naar voren gebracht door 

professor Jung Ok oon uit Korea.  Haar 

aandacht voor dit onderwerp hielp vele 

vrouwen uit Korea, China, de ilippijnen 

en Nederlands-lndië - om voor het eerst 

na bijna vijftig jaar met hun verhaal 

naar buiten te komen. Onder hen de 

Nederlandse Jannie Ruff-O’Herne die in 

december 1992 als eerste Westerse vrouw 

tijdens een proces van Koreaanse troost-

meisjes, de Japanse regering aanklaagde. 

In de tentoonstelling ‘Comfort Women 

 an un nished history’ worden deze 

misdaden toegelicht aan de hand van drie 

verhaallijnen, deels aan de hand van per-

soonlijke getuigenissen. De eerste twee 

delen betreffen de ervaringen van Kore-

aanse en Nederlandse “troostmeisjes” in 

stations van het Japanse legereenheden 

vóór en tijdens de Tweede Wereldoor-

log in Azië en die van hun lotgenoten 

in dergelijke stations in het voormalige 

Nederlands-Indië tijdens de Japanse 

bezetting. Het derde deel betreft de 

gedwongen seksarbeid in de concentratie-

kampen van de Nazi’s vóór en tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.
De tentoonstelling is nog tot en met de 

Veteranendag, zaterdag 27 juni, dagelijks 

te zien in het Atrium van het Haagse 

stadhuis, aan het Spui 70 in de Haagse 

binnenstad.
Bij de informatiestand is het tentoonstel-

lingsboek verkrijgbaar ‘Vrouwelijke 

slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog’.

  N N  
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are  anit  maakte met zijn bijdrage 

over Scala in het vorige nummer van De 

Oud-Hagenaar nogal wat los. De treurnis  

over de teloorgang van Scala is voor 

veel oud(ere) Hagenaars niet minder 

dan die over de brand die het gebouw 

van Kunsten en Wetenschappen in 19 4 

verwoestte. Maar dat was overmacht. 

Wat Scala betreft zijn mensen ook 

gewoon nog steeds boos. ‘Het Haags 

gemeentebestuur had er een stokje voor 

kunnen steken. Maar slopen raakte erg 

in eind jaren vijftig. Dat heeft wel dertig 

jaar geduurd, die neiging om onder het 

vaandel van de vooruitgang onherste -

are er eteringen ter hand te nemen.’

d a s asin

Op de geschiedenis van Scala, in 1 4 

in  ‘eclectisistische stijl’ gebouwd als 

casino, naar voorbeeld van de Berlijnse 

Wintergarten, komen we nog een keer 

nader terug in de krant.

Voor dit keer genoeg gemopperd en over 

naar de mooie herinneringen, want die 

houden ons vooral bezig. We laten daar-

over verder arend an on er aan het 

woord, die in het vorige nummer al mooi 

het Rembrandt Theater herdacht.

E k aar ni  r

“Ieder jaar werd er een nieuwe revue 

gelanceerd in Scala en menig Haags 

gezin bezocht minstens n keer per jaar 

dit populaire theater. Zo ook ons gezin,” 

schrijft Donker. “We woonden wel he-

lemaal in Rijswijk, maar de tram bracht 

ons naar de grote Markt, waar we langs 

de altijd fraaie etalages van de Bijenkorf 

naar Scala liepen. In mijn jeugd speel-

den daar de revue van Ren  Sleeswijk 

met de vedetten Snip en Snap, oftewel  

Willy Walden en iet Muyselaar.”

i d ring n i k

“In de fraai beschilderde zaal met 

paneelschilderingen van Henri ieck, de 

vader van Anton, vol met roze naakte 

nimfen, oprijzend uit  hemelsblauwe 

zeeën genoten we van de muziek van 

het orkest, de showdansen, de acroba-

tiek en nog het meest van de grappen 

van het komisch herenduo in travestie.  

Het was het uitje van het jaar voor het 

hele gezin. Een andere komiek die mee-

speelde in de revue was Stoethaspel, de 

artiestennaam van Louis Bouwmeester 

jr., zoon van ‘senior’, de grote acteur, 

-  ‘Snip  Snap’, de artiesten Piet Muyselaar (links) en illy alden (rechts) als portier bij Scala, om fooien te innen tijdens een actie voor ‘

de inderzorg’ in 19 3. Temidden van hen humorist Johan Buziau. ( oto  Stokvis)  -

beroemd om zijn  Shylock vertolking in 

de Koopman van Venetië van Shake-

speare.”

k t ra at r

“Louis jr. zocht het in het lichtere 

genre en speelde in de revues. Deze 

Bouwmeester was ook eigenaar van het 

gebouw Scala en van het loratheater 

in de Wagenstraat, waarvan nu nog 

resten zijn bewaard in de gevel en het 

interieur. Er zit tegenwoordig een grote 

Chinese meubelzaak in het pand. Diens 

zoon, ook Louis geheten, woonde op 

onze Geestbrugweg in Rijswijk. Hij 

was aan de drank en overleed nog vóór 

zijn veertigste. Ook diens zoon, intus-

sen de vierde generatie, heette Louis, 

maar werd als kind Loekie genoemd. 

Hij zat eind jaren veertig bij mijn zusje 

in de klas. Ze waren dikke maatjes en 

Loekie nam mijn zusje vaak mee naar 

Scala om er kattenkwaad uit te halen: 

middagrepetities verstoren, lekker door 

de gangen hollen, kostuums passen en 

aan de lichtknoppen zitten.  Dit alles tot 

grote woede van de toneelmeester. Maar 

ja, een Bouwmeester moest je ontzien. 

Mijn zusje vertelde er opgetogen over 

aan tafel .” 

“Vlak bij ons woonde ook een andere 

beroemde artiestenfamilie: de Van 

Hemerts. Willy van Hemert was een be-

kende televisieregisseur en de oom van 

de kleinzoon van Louis Bouwmeester. 

Dochter Ellen was van mijn leeftijd en 

zat bij mij in de klas. Zij werd een be-

kende actrice en trouwde met de acteur 

Coen link. Na haar huwelijk werd er 

weinig meer van haar vernomen, maar 

haar man heb ik nog gezien als Hamlet 

bij de Haagsche Comedie.”

an ia

“Even verderop op de Geestbrugweg 

woonde humorist Johan Buziau, die 

in Scala voor de oorlog triomfen had 

gevierd  in de Bouwmeesterrevues. Na 

de oorlog wilde hij niet meer het toneel 

op. Hij had tijd genoeg om bij ons thuis 

boeken te lenen uit de uitleenbibliotheek 

die mijn  vader op de parterre van ons 

huis hield. Ik heb hem vaak met boeken 

onder zijn arm bij ons zien binnenkomen 

en vertrekken. Hij stierf in 195 , eigen-

lijk al vergeten.”

aatst  rst ing 

“De laatste voorstelling in Scala ging 

op 7 februari 195 . Optredenden waren 

Stoethaspel, samen met Doodle (Jan 

rins), Lou Bandy en Heintje Davids. In 

datzelfde jaar werd het theater gesloopt  

na verkoop van alle rekwisieten en 

schilderijen. Het einde van een intens 

theaterleven dat 55 jaar lang op deze 

plek zoveel plezier en ontspanning had 

gebracht.”

arend an on er
inden p anet n

eer theater-herinneringen aan o m  a a  

an ans ranse  op pagina  

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

www.woningontruimen.nl

WWW.Keestalen.nl
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of gedeeltelijke inboedels. Antiek, mo-

dern, schilderijen. Ook CD’s, DVD’s en boeken.

Bij verhuizing of overlijden wordt de woning 

veegschoon opgeleverd. 

Ook ’s-AVONDS 06-53621962/070-3238260

etaalbare crematie of begrafenis 

Al 75 jaar zonder winstoogmerk 

-  uizenden Hagenaars kwamen naar Scala 

bij de uitvaart van Louis Bouwmeester jr. 

( oto  Simon Smit)  -

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 364 48 30

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip

(Bezoek aan huis mogelijk)
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in s t r  ti d n

Het uitstellen van de grote dag heeft alles 

te maken met het feit dat men van deze dag 

ook echt iets bijzonders wil maken. En als 

ik alleen al naar mijn buren aan beide kan-

ten kijk, kloppen deze gegevens helemaal. 

Mijn buurmeisje van links trouwde vóór 

de recessie. Ze gaf haar ja-woord aan haar 

Nederlandse vriend in het bijzijn van hun 

1-jarig zoontje. Zij deed dat op een exco-

tisch eiland, een uur varen van Hong Kong 

waar zij tegenwoordig woont, in een jurk 

van een heuse ontwerper van naam. Welke  

Dat ben ik even vergeten.

r ati  rganis r n

Zo een bruiloft organiseren is lang geen si-

necure. Je hebt dan ook een creatieve geest 

en organisatietalent nodig om alle feest-

gangers een week lang onder te brengen en 

bezig te houden. Want dat familie en vrien-

den voor n dag naar de andere kant van 

de wereld komen is natuurlijk ondenkbaar. 

Maar ook het of ciële deel was tamelijk 

ingewikkeld. De kerkvader daar was niet 

lichtgelovig. Hij eiste behalve het of ciële 

doopbewijs ook of ciële stukken van het 

bisdom waartoe haar kerk behoort. Hulp 

van familie in Nederland was onontbeerlijk. 

Dat alles toch in kannen en kruiken kwam 

bewezen de foto’s.

Mijn andere buurvrouw, die van de rechter 

kant dus, trouwt volgend jaar, inderdaad na 

de recessie, want die is nu immers voorbij, 

zoals de journaallezer vrolijk opmerkt  Al 

bijna een jaar is ze bezig met de voorberei-

ding. De jurk wordt in ortugal gemaakt. 

“Scheelt enorm in vergelijking met de 

Nederlandse prijzen ” Iedere week wordt 

er wel ergens gegeten onder het mom: 

“We checken even de locatie ”, waardoor 

zijn beurs omgekeerd evenredig groeit 

met haar omvang. In september hebben ze 

hoogst persoonlijk de champagneboeren in 

rankrijk bezocht en na een zeer gedegen 

keuring de beste champagne ingeslagen. 

“Scheelt enorm in vergelijking met de 

Nederlandse prijzen.” In januari vliegt ze 

weer naar ortugal om de jurk, die dan 

inmiddels pasklaar zou moeten zijn, aan 

een kritische blik te onderwerpen. Met een 

benauwd gezicht vroeg ze me onlangs of 

hij nog wel zou passen. Tja, dat zal ze snel 

genoeg weten.

rink  t g n d  d rki k

Geamuseerd luister ik naar al die verhalen. 

Weer alleen gaan mijn gedachten terug 

naar 1974, toen ik zelf trouwde. Wat ging 

alles simpel, stress voor de grote dag was er 

absoluut niet.
Op een zaterdagmiddag kocht ik in een 

boetiekje mijn ‘trouwjurk’, zo maar, heel 

toevallig. Mijn moeder keek wel wat sip 

toen ik met het ding thuiskwam. Weg 

droom om gezellig samen een trouwjurk 

uit te zoeken  Bij nader inzien scheen hij 

iets te veel door. “Geen probleem hoor, ik 

naai er wel even een voerinkje in ”, riep ik 

enthousiast. Dat mocht ik inderdaad z lf 

doen, terwijl mijn moeder coupeuse was  

Mijn haar zou ik ook zelf doen want goede 

ervaringen met kappers had ik niet. Dat 

waren altijd van die personen die veel te 

graag knipten
’s Avonds gingen mijn vriend en ik rond 

de tafel zitten en bedachten wat er nodig 

zou zijn: ’s morgens ontvangst thuis, dus 

kof e met gebak, auto’s om op het stadhuis 

te komen, een locatie voor de receptie en 

het diner en o ja, een fotograaf erbij is ook 

wel leuk.
Als hulpmiddel gebruikten we de ‘Gouden 

Gids’. Van een ‘Huwelijksbeurs’ of 

tegenwoordig ook wel ‘Love and Marriage’ 

beurs geheten had in die tijd niemand nog 

ooit gehoord. Alleen de Huishoud- en de 

ostzegelbeurs waren bekende begrippen. 

En n, de Gouden Gids volstond als vraag-

baak. We vonden een of ciële stadhuisfo-

tograaf.

 r d  a astraat

Tegenwoordig kan men trouwen waar men 

wil. De enige keuze die wij hadden, anno 

1974, was of het nieuwe stadhuis aan het 

Burgemeester De Monchyplein of het oude 

aan de Javastraat.

Om nog enig cachet aan onze dag te geven 

kozen wij voor het oude stadhuis.

Dit pand, nr. 2 , werd gebouwd tussen 

1 2-1 4 en de zes herenhuizen aan 

weerszijden in1 5, in opdracht van J.W. 

Arnold die als miljonair was teruggekeerd 

uit Nederlands-Indië. Tussen 1 91 en 1 97 

was hier de ’s-Gravenhaagsche ension 

Maatschappij gevestigd. Van 1 97-1902 

was mr. W.H. de Beaufort eigenaar, die het 

huis als minister van Buitenlandse Zaken 

bewoonde. In 1902 kwam het in bezit van 

W.R.A.C. graaf van Rechteren Limburg die 

het op zijn beurt in 1910 aan de gemeente 

verkocht. Van 1912 tot 1972 vonden hier de 

vergaderingen van de gemeenteraad plaats. 

Tevens deed het pand toen ook al dienst 

als trouwzaal. Niet alleen de buitenkant 

is indrukwekkend, ook de interieurs in 

verschillende neostijlen naar ontwerp van 

architect H.A. Reus te Dordrecht (1902) 

mogen er zijn.

n rd pr

In het statige trappenhuis hadden mijn 

leerlingen  ik was toen onderwijzeres 

 zich met bloemenbogen geïnstalleerd. 

De trouwzaal met hoge spiegels boven 

marmeren schoorsteenmantels was zo 

indrukwekkend dat iedereen vanzelf stil 

werd. Geen ordeprobleem dus  Wel zo 

prettig in aanwezigheid van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand  Wat de goede man 

allemaal heeft gezegd of gevraagd weet ik 

niet meer, maar mijn belofte van trouw ben 

ik niet vergeten.
De dag werd afgesloten met een receptie, 

waar nog volop gerookt werd getuige het 

kostenpostje ‘rookartikelen  f 24,-‘ op de 

nota van ‘Chalet Ockenburgh’. Het woord 

chalet doet chi uer klinken dan dat het er in 

werkelijkheid uitzag. Zeker nu ik de foto’s 

terugzie; onmiskenbaar jaren 70 behang  

bruin met oranje ornamenten

Na het diner reden mijn kersverse man en 

ik met mijn broer, die wel een auto bezat 

en wij niet, naar Brabant. Daar betrokken 

we een atje. De wittebroodsweek  tevens 

mijn paasvakantie  hebben we al etsend 

doorgebracht. We vonden het nog leuk ook 

 ja, kei-gaaf

Magda Verhagen- van der Bie
pierre erhagen hotmai om

( eraadp eegde iteratuur  r hite tuur-

gids an en aag -

 osen erg o a

-  Pierre Verhagen en Magda van der Bie trouwden op 1  april 19  aan de Javastraat, het huwelijk baarde twee prachtzoons  uido (19 0) en Sjors 

(19 1). Bijgaande foto stuurden ze als bedankje aan de gasten  Mede door uw belangstelling is onze trouwdag voor ons overgetelijk geworden
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Elk van de twaalf Nederlandse provincies 

heeft z’n eigen bestuur, al is het trouwens 

heel veel mensen niet duidelijk waar dat 

zich eigenlijk mee bezighoudt. Zo blijkt 

elke vier jaar opnieuw als onderzoeksbu-

reaus het vragen aan mensen. 

Grappig daarbij is dat de meesten van die  

mensen zeggen dat ze aan de andere kant 

niet willen dat de rovincies worden op-

geheven. Het ‘gevoel’ een Zuid-Hollander 

te zijn bestaat, al wordt die provinciale 

identiteit niet overal in het land even sterk 

gevoeld. Van riezen met zelfs hun eigen 

taal mag het voor zichzelf spreken, bij de 

randstedelingen is het minder. Maar zelfs 

levolanders blijken eraan te hechten - en 

dat terwijl levoland pas in 19 5 of cieel 

de status provincie kreeg. 

ati  t E rst  a r 

De volksvertegenwoordigers die op 2 maart 

worden gekozen in de staten van alle twaalf 

provincies (dat zijn er in totaal 5 ), kiezen 

op hun beurt later dit jaar (op 23 mei) de 75 

leden van de Eerste Kamer. Dat zijn dus zo-

genaamde ‘getrapte’ verkiezingen; de leden 

van de Eerste Kamer worden dus niet direct 

door de bevolking gekozen. Weliswaar 

staat het alle leden van rovinciale Staten 

vrij om hun persoonlijke keuze te maken 

bij die Eerste Kamerverziezingen; maar in 

het algemeen kunnen kiezers er veilig van 

uitgaan dat hun stem van 2 maart daarbij 

doorklinkt. Een statenlid van een bepaalde 

partij zal in de regel voor de Eerste Kamer 

op een vertegenwoordiger van diezelfde 

partij stemmen. Helemaal 1 op 1 werkt het 

echter niet. In de verschillende provincies 

worden immers ook vertegenwoordigers 

gekozen van regionale partijen, die niet in 

de landspolitiek op het Binnenhof meedoen. 

Zoals de ryske Nasjonale artij. En zo 

is er nog een aantal, zoals bijvoorbeeld de 

Drentse Ouderenpartij. 

De belangrijkste van die regionale partijen 

hebben zich samen, voor wat de vertegen-

woording in de Eerste Kamer betreft, ver-

enigd in de Onafhankelijke Senaatsfractie 

(OS ). Met z’n allen hebben de regionale 

partijen op die manier al sinds 1995 een ei-

gen vertegenwoordiger in de Eerste Kamer. 

De afgelopen vier jaar ir. Henk ten Hoeve, 

afkomstig van de ryske Nasjonale artij. 

Een zeer goede senator trouwens, afgaand 

op wat de parlementaire pers in de kranten 

over hem schrijft en op de radio zegt. Toch 

kent bijna niemand hem, alleen in riesland 

is hij beroemd.

r nigd ninkri k

Vanaf halverwege 1 14 tot 1 30 vormden 

Nederland en België voor eventjes n 

land, het Verenigd Koninkrijk der Neder-

landen, onder gezag van Willem I. Dat was 

zo een beetje afgedwongen door de echt 

machtige landen in Europa, als Engeland. 

De Belgen eisten, ongeveer naar Brits mo-

del, dat de ‘adel’ een vaste vinger in de pap 

van het landsbestuur zou krijgen. 

In 1 15 werd daar werk van gemaakt door 

de volksvertegenwoordiging te splitsen in 

een Eerste en een Tweede Kamer.

Op verzoek van de Noord-Nederlanders 

(ons land zoals dat nu is, zonder de Belgen) 

werd de Eerste Kamer niet beperkt tot de 

adel, want die hadden we hier niet veel. 

n t  d n

Afgesproken werd dat de Koning, Willem 

I (1772 - 1 43) toen dus zelf de Eerste 

Kamerleden kiezen “uit hen die door dien-

sten aan den Staat bewezen, door hunne 

geboorte of gegoedheid onder de aanzien-

lijksten van de lande behoren”.

De Eerste Kamer had simpel gezegd ook 

de functie om de Tweede Kamer (die het 

recht op wetgeving had) wat in toom te 

houden. Of zoals het in de Grondwet werd 

opgenomen: “Ten einde alle overijling in de 

raadplegingen te voorkomen, in moeielijke 

tijden aan de driften heilzame palen te 

stellen, (en) den troon te omringen door een 

bolwerk waartegen alle partijen afstuiten.” 

Nadat de Belgen weer voor zichzelf waren 

begonnen, in 1 30, bleef de Eerste Kamer 

in de ‘Noorderlijke’ Nederlanden toch 

nog bestaan; decennia lang werd er over 

‘gehakketakt’.
Belangrijke beslissingen waren in de 

loop der jaren dat de leden van de Eerste 

Kamer niet (meer) door de Koning werden 

aangewezen, maar gekozen werden door 

vertegenwoordigers van rovinciale Staten 

- zoals het nu nog steeds is. Een andere 

regel was aanvankelijk dat niet iedereen tot 

lid van de Eerste Kamer kon worden geko-

zen, maar slechts die Nederlanders ‘die in 

de hoogste schaal  der belastingen’ vielen. 

Een ingenieuze en aparte manier, om toch 

de elite aan de macht te houden. 

Tegenwoordig is daar trouwens geen sprake 

meer van. In beginsel kan inmiddels elke 

meerderjarige met de Nederlandse nationa-

liteit worden gekozen in de Eerste Kamer. 

Wat de functie van de Eerste Kamer betreft 

geldt echter nog steeds dat het een beetje in 

toom houden van de Tweede Kamer een be-

langrijke taak is. Of zoals minister Donker 

Curtius in 1 4  al opmerkte, de functie er-

van “ligt niet in het stichten van het goede, 

maar in het voorkomen van het kwade”. 

Die wijsheid wordt de Eerste Kamer nog 

steeds toegedicht, om te voorkomen dat de 

Tweede Kamer en de regering zich teveel 

overgeven aan de waan van de dag. Niette-

min vinden verschillende politieke partijen 

dat opheffen van de Eerste Kamer beter is, 

zoals de S , de VV, GroenLinks en D . 

r arr nd  a pagn

Alle landelijke politieke partijen reppen dit 

jaar bijna met geen woord over de regionale 

onderwerpen - die in wezen toch bij de 

verkiezingen van rovinciale Staten voorop 

staan. Dat komt doordat er zo’n wankele 

basis onder het kabinet van VVD-premier 

Mark Rutte ligt; zonder meerderheid in de 

Tweede Kamer en ‘gedoogd’ door de VV 

van Geert Wilders. Als dat kabinet straks, 

op 23 mei, ook geen meerderheid in de 

Eerste Kamer krijgt wordt het erg moeilijk 

ermee verder te regeren. 

t i rs
Op de website van de rovincie Zuid-

Holland ( www.zuid-holland.nl ) is veel 

informatie te vinden over de taken van het 

provinciebestuur. Niet alleen over actuele 

kwesties, ook over de geschiedenis - die 

terugvoert tot de negende eeuw  

Via de website kunt u ook terecht komen 

bij ‘Stemwijzer’, ‘Kieskompas’ en ‘Wie 

Kies jij’. Drie mogelijkheden om, door het 

beantwoorden van vragen over bepaalde 

stellingen, uit te vinden welke politieke 

partij (of zelfs welke individuele kandidaat) 

het beste lijkt te passen bij uw persoonlijke 

opvattingen. Heel handig voor wie twijfelt 

over de keuze die op 2 maart gemaakt kan 

worden in het stemhokje. 

rans Hoynck van apendrecht
ho n deoud-hagenaar n  

-  Stemmen met gratis kof e en thee en een kleine verkiezings foto-e po op 2 maart in de bibliotheken van penburg en Leidschenveen. - 
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De zoektocht van Hugo Wapperom leidde 

tot het opmerkelijke boek ‘De Spinvlieg’. 

Hugo had altijd geweten dat zijn vader, 

iet Wapperom, tijdens de oorlog ‘iets’ had 

gedaan, maar terwijl hij opgroeide werd hij 

daar maar weinig wijzer over. Veel later, 

toen zijn vader niet meer leefde, wees zijn 

broer hem op een bijzondere nalatenschap. 

Bij die broer stond een grote kist vol 

brieven en andere documenten. Het was het 

begin van die lange zoektocht.

De brieven en dagboeken waren bijna alle-

maal geschreven in naoorlogse gevangen-

kampen, waaronder twee in Den Haag: de 

Cellenbarakken en Kamp Duindorp. Daar 

werden na de bevrijding vooral NBS’ers 

en andere collaborateurs opgesloten, in 

afwachting van hun berechting. iet Wap-

perom was letterlijk en  guurlijk een witte 

raaf tussen deze ‘zwarten’, maar het heeft 

hem, zijn vrouw en zijn advocaat bloed, 

zweet en tranen gekost om dat aan justitie 

duidelijk te maken.

Dat verhaal, en alles wat eraan voorafging, 

is het onderwerp van ‘De spinvlieg’. Hugo 

Wapperom maakte er een roman van, 

omdat dat hem de kans bood het verhaal 

te vertellen vanuit het perspectief van 

n persoon. ‘Die ene persoon zorgt voor 

samenhang,’ legt hij uit.

 
rraad

iet Wapperom werd tijdens de oorlog lid 

van een Haagse communistische verzets-

groep rond het blad ‘De Vonk’. Aanvan-

kelijk ontwikkelde die zich tot een van 

de belangrijkste verzetsgroepen van ons 

land, die niet terugdeinsde voor de hardste 

middelen: li uidaties van hoge Duitse func-

tionarissen. Enkele ervan beschrijft Hugo 

Wapperom in detail, zoals de moordaanslag 

op SS-generaal Hendrik Seyffardt aan de 

Van Necklaan in Duinzigt. Idem de dubbele 

moordaanslag op de NSB-secretaris-gene-

raal van volksvoorlichting Reichskommis-

sar Hermannus Reydon en diens vrouw in 

Voorschoten.

k nd  na n

Met de groep waren enkele zeer bekende 

namen van verzets  guren verbonden: Ger-

rit Kastein, Gerben Wagenaar  en ook An-

ton van der Waals. Wie iets weet van oorlog 

en verzet, beseft bij het zien van die laatste 

naam meteen dat er rottigheid dreigde. Van 

der Waals was de meest beruchte ‘dubbel-

spion’ en verrader binnen het Nederlandse 

verzet. Ook bij De Vonk speelde hij die 

dubbelrol, gebruikmakend van een van zijn 

vele schuilnamen, ‘Luc’. Hij lekte geheime 

afspraken van de verzetsgroep naar de 

Duitsers en mogelijk heeft dat geleid tot de 

arrestatie van iet Wapperom, in februari 

1943. De Duitsers gebruikten hem vervol-

gens als lokaas, waarna meer leden werden 

opgepakt. Het had dramatische gevolgen. 

Toen ook Gerrit Kastein werd aangehouden 

en naar het Binnenhof werd overgebracht, 

verkoos hij daar zelf de dood. Hij sprong 

uit een raam. Meer leden van De Vonk 

werden door de Duitsers omgebracht, maar 

iet Wapperom overleefde de oorlog. Zijn 

reputatie daarentegen niet.

ees verder o  agina 

-   itty apperom (leunend op haar linkerhand) was voorzitter communistische jeugdbeweging. ij was getrouwd met Piet en werd in de oorlog ook 

gevangen gezet. oon Hugo baseerde zijn boek mede op brieven van zijn moeder aan zijn vader. - 
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De restauratie van dit magistraatsportret 

uit 1 1  is live te volgen voor museum-

bezoekers en duurt tot en met december 

a.s. Het schilderij van Van Ravesteyn 

maakt deel uit van een unieke serie van 

zes grote groepsportretten van Haagse 

stadsbestuurders uit de 17de en 1 de eeuw. 

Het museum is blij dat het, dankzij een 

belangrijke bijdrage van de Gemeente Den 

Haag, de noodzakelijke restauratie van 

dit schilderij kan uitvoeren. Tegelijkertijd 

wil het museum hiermee laten zien hoe 

noodzakelijk de restauratie van de overige 

werken uit de serie is, waarvoor zij nog 

 nanciële ondersteuning zoekt.

p rkdag n

De restauratie in het Haags Historisch 

Museum is vanaf september t m december 

2011 tijdens werkdagen te volgen. Bezoe-

kers kunnen de restauratie van dichtbij zien 

en met de restauratoren in contact treden. 

Om het project te  nancieren trekt het 

Haags Historisch Museum gezamenlijk op 

met het Sebastiaan Genootschap, een groep 

Haagse bedrijven die het museum helpt bij 

het verwerven, behouden en presenteren 

van het Haagse erfgoed.

deoud-hagenaar.nl

Online winkelen bij de krant

meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid

voor lezers en non-profit instellingen

om gratis op de site te adverteren 

-  e omslag van het boek e Spinvlieg, 
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Recent technisch onderzoek toont, aldus de 

Amsterdamse hoogleraar, aan dat verkleu-

ringen van een aantal pigmenten vandaag 

een totaal ander beeld geven van de kleding 

en de achtergrond. Diezelfde verkleuringen 

zorgen er volgens haar tegelijkertijd voor 

dat sommige gezichten tot witbepoederde 

karikaturen zijn geworden. De kledij van 

de vrouwen aan de linkerkant in het werk 

was oorspronkelijk in hoofdzaak blauw van 

kleur. Als men deze veranderingen bij de 

bestudering van het werk betrekt, komt Jan 

van Eyck zelf het meest in aanmerking als 

maker. De schaduwwerking,  jne teken-

techniek en de kleine bijzondere details als 

de juwelen en het bont, zijn typerend voor 

zijn werk, aldus prof. Chavannes.

De Vlaamse kunstschilder Jan van Eyck 

(omstreeks 1390 geboren in Maaseik waar-

schijnlijk, en in 1441 gestorven in Brugge) 

wordt gezien als voorman van de school der 

kleurrijke ‘Vlaamse primitieven’. Hij werd 

vooral bewonderd door zijn grote bijdrage 

aan de perfectionering van de olieverfschil-

derkunst. Van Eyck was tijdens zijn leven 

in de late middeleeuwen een van de meest 

gevierde meesters van Europa, zo blijkt al 

uit de eerste geschriften waarin hij werd 

genoemd, uit 1422. In die tijd werkte hij in 

Den Haag en woonde aan het Binnenhof, 

als hofschilder van hertog Jan van Beieren, 

tevens graaf van Holland.

Over het algemeen wordt aangenomen dat 

Jan van Eyck door Jan van Beieren werd 

ontdekt toen deze laatste nog prins-bisschop 

van het prinsbisdom Luik (13 9-141 ) was, 

waarvan Maaseik deel uitmaakte.

Jan van Eyck werd in Den Haag hogelijk 

gewaardeerd als hofschilder, kreeg een vast 

salaris en een assistent toegewezen. Na de 

dood van graaf Jan (in 1925) vertrok hij 

echter weer, en naar Brugge om te werken 

als hofschilder van ilips de Goede.

E n isparti t

De ingekleurde tekening waarom het gaat 

is in het Louvre gecatalogiseerd als ‘Une 

partie de pêche’, oftewel ‘het vispartijtje’. 

Op de achtergrond zijn het Haagse bos te 

zien en het kasteel aan het Binnenhof.

Volgens prof. Chavannes is het helaas te 

niet mogelijk om te concluderen dat het 

watertje de Haagse Beek betreft. “Ik denk 

niet dat dat zo is. De tekening zoals die nu 

is bestaat uit twee aan elkaar gemonteerde 

delen. Vermoedelijk is het water in het 

origineel veel breder geweest. Misschien de 

hofvijver, die toen ook al bestond.”

De tekening is trouwens niet alleen uniek 

als de nu oudst bekende afbeelding van 

Den Haag. Het is bovendien een van de 

allerfraaiste vroege afbeeldingen in Europa 

van met een hengel ‘sportvissende’ adel. 

Een vertier dat in de tijd dat Jan van Eyck 

z’n tekening maakte erg in opkomst was bij 

de adel, naast het al veel oudere valkenie-

ren. Valken die trouwens in de tekening 

te vinden zijn, op de armen zittend. Een 

tweetal in de groep links, een drietal in 

de groep rechts.  as in 149  in Engeland 

verscheen van de hand van ‘dame’ Juliana 

Berners (adelijk kloosterlinge, een vrouw 

inderdaad) het eerste sportvisboek aller 

tijden:  reat se o  ssh nge  th an 

ng e  Ook interessant zijn de hondjes in de 

tekening, waarvan er twee misschien kleine 

jachtonden (teckels) zijn, die vanaf begin 

15de  eeuw ( ) werden gefokt. Daarmee zou 

het, in de literatuur vaak als trio van edele 

jachtactiviteiten genoemde, buitenvertier 

in de tekening compleet zijn geduid. Maar 

prof. Chavannes denkt dat de tekening in 

de eerste plaats gewoon een soort staatsie 

groepsportret is dat Jan van Beieren en zijn 

verwanten toont met hun bezit en in hun 

aanzienlijkheid.   

t a kr is

Het is op de print hierboven niet goed te 

zien, maar de edellieden op de voorgrond 

rechts dragen het Taukruis van de Sint 

Anthoniusorde. Als hanger om de nek van 

de meest rechtse  guur (in de ‘rode’ groep). 

Dat maakt zeker dat het hier de graaf van 

Holland en zijn familie betreft. Meerdere 

graven en gravinnen, onder wie graaf Wil-

lem VI van Holland en Jacoba van Beieren, 

werden destijds met de Orde van Sint-

Antonius afgebeeld. Ook een onbekende 

trouwens (‘de man met de anjer’) op een 

ander werk van Jan van Eyck in z’n Haagse 

periode.
Als een hooggeboren familie zich in vol or-

naat laat afbeelden voor een kasteel is het, 

volgens prof. Chavannes zeker dat zij zich 

voor haar eigen bezittingen laat afbeelden 

en niet voor die van de buren. 

 i n ana   r ari

Het museum het Louvre staat toe om de nu 

aan Jan van Eyck toegeschreven tekening 

van ‘een vispartijtje’ voor twee weken uit 

te lenen aan Den Haag. Het werk zal van  

25 februari tot en met 11 maart te zien zijn 

in het ‘huis van het boek’, Museum Meer-

manno, aan de rinsessegracht 30 in Den 

Haag (tegenover het Malieveld).

De tekening wordt gepresenteerd samen 

met de onderzoeksresultaten en andere 

vroege afbeeldingen van Den Haag. Meer 

informatie is binnenkort te vinden op de 

website van het museum:

www.meermanno.nl

Wie meer wil weten over Jan van Eyck en 

wil zien van zijn werk, kan eind dit jaar ook 

terecht op een tentoonstelling die het Rot-

terdamse museum Boijmans van Beuningen 

aan hem wijdt. Die expositie gaat de  nitief 

door, werd vorige week bekend, wat lang 

onzeker was wegens de hoge verzekerings-

kosten die ermee zijn gemoeid.

 
t r ari s

Wie zou hopen dat het werk ‘een vispartij-

tje’ de  nitief naar Nederland (Den Haag) 

zou kunnen moet worden teleurgesteld, 

aldus prof. Chavannes. “Het is ondenkbaar 

dat het Louvre het ooit zal verkopen.”

-   Het werk is 0 cm breed en 2  cm hoog. Bovenin de lijst is een latijnse tekst te vinden, die zegt dat hier de edelen met hun familie zijn afgebeeld, 

tonend hoe zij gekleed gaan  V T R M B R  OC M CO M  L OR M L R M  H B T S C V ST T S’. -
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-   Olieverf (waarschijnlijk 1 23) uit de Haagse 

jaren van Jan van yck, van een man met an-

jer, die het Taukruis van Sint nthonius draagt,

met het bijbehorende belletje eronder. -
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 aar g d n

as toen ik eenmaal in Wateringse Veld was 

neergestreken, begon ik me een beetje te 

verdiepen in de historie ervan. Opgewekt 

door het spitten in de achtertuin trouwens: 

in de bovenlaag veel baksteen en glas uit 

de tijd dat er nog prachtige druiven werden 

geteeld hier, maar tot een meter diep vooral 

ook veel schelpen, waaronder behoorlijk 

wat mosselen trouwens. En dat toch een 

knap eind van zee af. Kalkrijke schelpen, 

in een gemeleerde grond van vette klei, 

dooraderd met zand. Er begon me toen al 

wel iets te dagen over het succes van de 

Westlandse groente- en fruitteelt.

Door de ramen van mijn werkkamer op 

zolder kijk ik uit op wat ik aanvankelijk 

vooral beschouwde als een mooie sloot. ’s 

Zomers aan de overkant met waaiend riet 

bekraagd, en ongebruikelijk breed. opulair 

bij zwanen, die aan de voordeur komen 

bedelen; drie soorten ganzen, vissende rei-

gers, soms een aalscholver, de gebruikelijke 

variëteit aan eenden, veel meerkoetjes en 

soms een fuut. Compleet is het kijkplezier 

als die allemaal ook weer kleintjes krijgen, 

vanaf april. Spectaculair wordt het zelfs als 

de jonge zwanen vliegles krijgen van hun 

ouders. De sloot wordt dan over de straat-

lengte gebruikt, met klapwiekend kabaal.  

 
t s  an g ti d kr k n

Sinds ik weet dat ‘onze sloot’ niet zomaar 

een mooie sloot is, maar een overblijfsel is 

van de zeer oude kreek ‘de Gantel’ ben ik er 

door gefascineerd en zelfs een beetje trots 

op. Altijd goed, dan zorg je er beter voor

Circa 500 jaar voor Christus brak de zee via 

de toen nog immens brede monding van de 

Maas het achterland binnen, bij Monster, 

iets verderop dan Naaldwijk, toen ook nog 

een kustplaats. Het water stroomde door 

tot voorbij Delft en er ontstond een wijd  

stelsel van getijdegeulen, met eb en vloed, 

wisselend laag en hoog water, dat vaak bui-

ten de oevers trad en een dikke laag zand en 

klei afzette op de oude veengrond.  

 aar in n i r 

Als onze achtertuin kon praten zou die ver-

tellen over vreemde snoeshanen die er ooit 

rondhingen. In de Romeinse tijd van de re-

gio (van 50 voor Christus tot 300 na het be-

gin van onze jaartelling) was het gebied dat 

nu het Wateringse Veld is alweer goeddeels 

verland. Op de zand- en kleiruggen werden 

door Cananefaten (Bataafse immigranten) 

boerderijen gebouwd, ze hielden vee, ze 

verbouwden groenten en dreven wat handel 

met de Romeinen, die in orum Hadriani 

(het huidige Voorburg) hun hoofdvestiging 

hadden. De Cananefaten gebruikten voor 

de handel o.m. zeezout dat ze wonnen uit 

de nog als getijdekreek actieve Gantel. Ze 

lieten het water verdampen en bewaarden 

het zout in gootjes van gedroogde klei. Zout 

was zeer kostbaar toen, ons woord ‘salaris’ 

is ervan afgeleid. Van die dure zoutgootjes 

vonden archeologen er bij de nieuwbouw in  

Wateringse Veld nog veel terug. 

Bij de aanleg van de wijk zijn vele stukjes 

van oude Gantel ‘gefatsoeneerd’, bij ons 

voor de deur gelukkig niet. Van de kreek, 

zoet water nu natuurlijk, is thans nog een 

stuk van ,  kilometer over, van de Mon-

stersevaart in ‘s Gravenzande tot rond de 

Keukenho aan in Wateringse Veld. Sinds 

de annexatie in ‘94 is de Gantel het oudste 

natuurlijke binnenwater van Den Haag. De 

Haagse Beek, van Kijkduin tot Hofvijver, 

stamt pas uit de elfde eeuw na Christus.

rans Hoynck van apendrecht 
ho n deoud-hagenaar n

-  a 30 jaar verkeerslawaai en tegen gevels aankijken in de Haagse binnenstad, is dit op nog geen 20 meter voor je Vine huis weer eens iets anders. 

0-dubbelplus vind ik het wel   ens per jaar komen er mannen met am bievoertuigen om de Lisdodde- en Leliewortels te ‘saneren’.  -
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Baas Mol sr. (jaargang 1 9) had al 
heel jong in de gaten dat publiciteit 
een van die dingen was om je naam er 
bij het grote publiek in te krijgen. Aan-
vankelijk woonde hij te Leiden waar 
hij op zekere dag een uithangbord zag 
van een schroothandelaar die ook rij-
wielen verhuurde. Helaas of gelukkig 
voor hem, waren op dat moment alle 
rijwielen verhuurd; er stonden er nog 
drie, maar die hadden lekke banden. 
Mol stroopte de mouwen op - ging 
een tube solutie halen - vroeg om een 
emmertje water en plakte de banden. 
Ter beloning mocht hij die dag gratis 

etsen
Ja, Mol sr. had een uitstekende neus 
voor zaken. Al in het begin van de 
jaren dertig van de vorige eeuw 
had hij een winkeltje in de Haagse 
Kranestraat 44, met in de etalage grote 
autokoplampen uitgestald. De Haagse 
markt was op dat moment nog op de 

rinsegracht en daar verkocht Mol 
onder meer ook autoradiators. Aan de 
Blekerslaan 44a stonden zijn pakhui-
zen volgepakt met ‘handel’ en  op de 
binnenplaats wellicht nog bruikbare 
rijwielen en motor etsen. Alle handel 
werd vandaar per handkar naar de 
markt gebracht. Die was op een steen-
worp afstand van de pakhuizen, maar  
ga het maar duwen
Met de bouw van het nieuwe belas-
tingkantoor was het gedaan met de 
schamele pakhuisjes en baas Mol 

verhuisde naar een terrein achter de 
Zoutkeetsingel, waar je door een 
poort tussen hoog opgestapeld schroot 
op het open terrein kwam met een 
tweede ingang aan de Schapenlaan. 
En een ander terrein daar vlakbij aan 
de Hillegondastraat, dat als het ware 

een grote binnenplaats was en omringd 
door de kleine gemeentewoningen van 
de Jacobastraatjes. Daar rook het altijd 
heerlijk naar kof e en andere zoetig-
heden, vanwege een zoetwarenfabriek 
die aan het sloopterrein grensde.
Henk Mol jr. kan uren vertellen over 
de dagen van weleer, hij is een uiterst 
aimabele en vrolijke man. “Tja, weet 
je,” vertrouwt Henk mij toe. “Wij had-
den eigenlijk helemaal geen verstand 
van auto‘s en motor etsen. Het was 
schroot, onze handel, waar trouwens 
genoeg mee te verdienen viel. Alu-
minium smolten we niet zelf op het 
terrein. Maar we reden met een lege 
oliedrum in een aftands wagentje naar 
ergens buiten de stad. Daar stookten 
we een vuur waarop de oliedrum 
stond, die vulden we met aluminium 
dat dan smolt. Daarna was het prima te 
verkopen.”
 Eind zestiger jaren kwam er abrupt 
een einde aan de sloopterreinen, 
nieuwe gemeentelijke verordeningen 
werden van kracht en de gemeente 

deelde mede dat de huurprijzen dras-
tisch zouden worden verhoogd. 

t d  sni rand r
Alles ging vanaf dat moment gewoon 
door de snijbrander en werd eens in de 
week naar de hoogovens afgevoerd. 
Dit was al eerder gebeurd, in de oorlog 
had de bezetter alle schroot van  het 
bedrijf afgevoerd naar zijn Heimat, 
zonder te betalen natuurlijk. Baas 
Mol bleef achter met lege terreinen. 
Maar een mens moet wat verdienen 
nietwaar, dus werd op inventieve wijze 
van oude auto- en motor etsbanden 
rubber om rijwielvelgen gedraaid, zo-
dat Den Haag etsend in de benen kon 
blijven. Ook begon Mol zomerbloe-
men te telen die per handkar, lopende 
door de stad, uitgevent werden. Tabak 
werd ook verbouwd en Henk jr. vertelt 
smakelijk daarover: “Kijk, je neemt 
gedroogde tabaksbladeren, vervolgens 
neem je een tobbe gevuld met water 
waar je die gedroogde tabaksbladeren 
in gooit. Laat het hele zwikje een paar 
dagen staan, zeef de tabaksbladeren er 
uit - gooi in het tabakswater kroppen 
sla, droog en versnij deze en draai er 
shaggies van - Net tabak toch ”
Baas Mol zorgde ervoor dat ieder-
een zijn naam kende als autosloper, 
zoon Henk werd elke week naar de  
Haagsche Courant gestuurd om een 
advertentie op te geven. En als hij eens 
was vergeten om naar de krant te gaan, 
waren er de week daarop altijd klanten 
die deze advertentie hadden gemist 
hadden en een kijkje kwamen nemen 
of de sloperij er nog wel was. 

d r a  ak n
Omstreeks 1950 liet Mol een koetsje 
met reclame  door de stad rijden om 
het publiek van het bestaan van zijn 
sloperij opmerkzaam te maken. Ook 
in die tijd treft men iedere week zijn 
advertentie in De Autokampioen aan. 
In 19  was het autoterrein aan de 
Schapenlaan niet meer in gebruik  
- daar heerste de rust van de braam-
struiken, het groeien van mos en het 

lanzaam verteren van carroserieën. Het 
leverde prachtfoto’s op. Baas Mol was 
nu ‘oude Baas Mol’ want zoon Henk 
jr en diens zoon Henkie oeffenden 
de schroothandel voornamelijk aan 
de Hillegondastraat uit. Een terrein 
waar ook verschillende met motor-
zooi uitpuilende pakhuizen stonden. 
De toegangsdeuren gingen niet eens 
meer dicht zo vol was het er  Buiten 
in de openlucht meer dan manshoge 

stapels met scooters, motor etsen en 
brommers waar dan netjes in een rij 
tientallen motor etsen onder stonden. 
Onder afdakjes bergen losse motor-
blokken waaronder dan, zo bleek later, 
ook weer motor etsen netjes in een rij 
stonden. Bij het binnenkomen door de 
poort, er ging maar n deur open, viel 

direct rechts de oude HTM stadsbus 
op. Daarin werden koplampglazen, 
achterlichtkapjes en andere breek-
bare spullen bewaard. Klanten alleen 
hadden geen toegang tot de bus. Iets 
verder doorlopende en dan links, bijna 
verborgen onder stapels anomiem oud 
ijzer, was een nagenoeg verveloze 
kamerdeur die toegang gaf tot het 
kantoor. Nou ja, kantoor  Eigenlijk 
een oude houten keet compleet met 

eikenbureau en telefoon. Indien je je 
daar  eerst aanmeldde en je wens of 
wensen te kennen gaf, mocht je het 
terrein op en terugkerende met het 
object van je gading viel de koopprijs 
geweldig mee  Opvallend was de 
vriendelijkheid en de hulpvaardigheid 
van Henk Mol en zijn zoon, niet echt 
het type mensen dat je voor schroot-
handelaar of autosloper zou aanzien. 
Inmiddels is alles verdwenen. Het 
sloopterrein aan de Schapenlaan is nu 
een stadsparkje geworden compleet 
met kastanjebomen en bankjes. Aan 
de Hillegondastraat zit nu een Turkse 
handelaar met tweedehands auto‘s van 
heel verkeerde merken. Tempis fugit.

atrick van Griethuysen
oto s  r hie  en  o  r

aags  s p ri  n s r t and     n  

en er enen oase 
an r st en roest

atri k an ri t s n rd  n s pat i k g spr k t nk  r   r s t
p nt n an a ini  d  a t ’s  s r tpri n n i  k k  in di ns t a

- Baas Mol, immer met een sigarenpeuk in de mond.   -

- e oude pakhuisjes aan de Bleekerslaan, met de poserende familie Mol.  -

- e uitstalling van Mol op de oude markt aan de Prinsegracht.  -

- Terrein Hillegondastraat in 19 0. -

- ielen en banden, ook na de oorlogsjaren zat er nog wel wat bruikbaars tussen.  -

- Henk Mol jr. met z’n geliefde snijbrander.  -
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aags  s p ri  n s r t and     n  

en er enen oase 
an r st en roest

atri k an ri t s n rd  n s pat i k g spr k t nk  r   r s t
p nt n an a ini  d  a t ’s  s r tpri n n i  k k  in di ns t a

- Baas Mol, immer met een sigarenpeuk in de mond.   -

- e oude pakhuisjes aan de Bleekerslaan, met de poserende familie Mol.  -

- e uitstalling van Mol op de oude markt aan de Prinsegracht.  -

- Terrein Hillegondastraat in 19 0. -

- ielen en banden, ook na de oorlogsjaren zat er nog wel wat bruikbaars tussen.  -

- Henk Mol jr. met z’n geliefde snijbrander.  -
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i n pk n r d  

prin ip s aar r i  st nd 

Hans i ksta  
ti ting 
er ient 

 ste n
it nageda htenis an ans i sta  is een aan-

ta  initiatie en ontstaan  e e initiatie en i n 

a en ge aseerd op een aanta  ern aarden die 

i  ans i sta  hoorden  e i e ansen oor 

iedereen  erdraag aamheid  ruggen ou er  

to erantie  integer estuur en i n aardering 

oor unst en u tuur
ans  do hter nou  aat op de e pagina  uitge-

nodigd door e ud- agenaar  at meer i ht 

s hi nen op at de sti hting doet

Om zijn liefde voor de muziek en zijn sociaal 
liberale gedachtegoed levend te houden is de 
Hans Dijkstal Stichting opgericht. Met een 
aantal jaarlijks terugkerende projecten wil 
deze stichting kansarme jongeren in contact 
brengen met muziek. 

ip p r
Een voorbeeld van de projecten van de Hans 
Dijkstal Stichting is de HipHop Summer-
school. In samenwerking met theater Dakota 
zijn jongeren uit de Haagse wijk Escamp in 
de zomervakantie een aantal dagen bezig ge-
weest met workshops op het gebied van rapp, 

dance en muziek. Deze jongeren met een 
zeer gevarieerde afkomst zijn gedurende 
deze dagen samengesmolten tot een hechte 
groep. Met een spetterende voorstelling in 
de goed gevulde theaterzaal van Dakota is 
het project afgesloten. 
Een ander project van de stichting is de 
tour door de wijken van Den Haag met de 
meedoe-voorstelling Bob Louis op Tapatoe-
s uare. Hierbij richt de stichting zich op de 
jongere kinderen. In een gratis voorstelling 
worden de kinderen meegenomen op reis 

door de muziek. Meezingen en mee 
swingen is een essentieel onderdeel van de 
voorstelling.
( oto: Joost Hubeek)

a  is eer an iek
ans i ksta  as n r nt a i r n sax nist  

n i n ig n radi pr gra a’s r a i k as i  
d  a assad r r d  d r ands  a i k

Deze oeuvreprijs is op 19 november 2012 
voor het eerst uitgereikt aan deltacommissaris 

Wim Kuijken. De award is een waardering 
voor topambtenaren die gedurende hun car-

ri re een essentiële bijdrage leveren aan de 
kwaliteit en zichtbaarheid van de publieke 
sector. De Hans Dijkstal Award moet de be-
kendheid bevorderen van het werk binnen de 
collectieve sector en van de mensen die deze 
functie vervullen. De prijs is  dit jaar voor het 
eerst uitgereikt en zal tenminste een keer in 
de vijf jaar worden toegekend.

Hans i ksta  ar
an g  ans i ksta ’s gr t  a init it t t a t i k apparaat n 

t p iti k a t i k  r ding n n t it dat i   ar n n r 
tr kk n r r itt r an d  ti ting rki ing r ids anag r an 
t aar as  t rt  g id dat r n a ard naar  is rn d  d  

ans i ksta  ard an d  ti ting r ids anag r an t aar  

Begin 2012 is deze beweging opnieuw gelan-
ceerd. 
Een grote groep vooraanstaande oud gediende 
politici vanuit een breed politiek spectrum, 
meer dan 7000 ondertekenaars van het 
bijbehorende manifest en nu anno 2012 een 
 inke groep volgers op facebook en LinkedIn 

illustreren dat ook anno 2012 het onderwerp 
tolerantie zeer actueel.

ranti
Uitgangspunt van ‘ n land n samenleving’ 
is dat de Nederlandse samenleving sterker, 
rijker en interessanter wordt met de aanwe-
zigheid van mensen met diverse culturele en 
etnische achtergronden. Het is een feit dat 
door de eeuwen heen immigratie  de sociale 
en economische kracht van voortvarende 
landen in de wereld heeft vergroot; ook 

in Nederland. Nieuwkomers hebben een 
toegevoegde waarde. En om dat tot zijn recht 
te laten komen zijn respect en tolerantie een 
basisvoorwaarde.
Samenleven in eenheid n verscheidenheid 
heeft een positief rendement. Samen leven en 
samen werken vraagt ruimte en begrip voor 
elkaars achtergrond en waardering voor een 
ieders toegevoegde waarde.

n an  n sa en e ing
n  t ans i ksta  sa n t r d  gr p raanstaand  p
iti i d   ging n and n sa n ing’ pg start t a s d  d  

p arisati  in d  sa n ing t g n t  gaan

Vriend worden van 

de stichting à € 40

Voelt u zich aangetrokken tot het 

gedachtegoed en het doel van de 

Hans Dijkstal Stichting? U kunt Vriend 

worden voor minimaal € 40,- per jaar. U 

ontvangt dan onze digitale nieuwsbrief 

en uitnodigingen voor onze relatie-eve-

nementen. 

U kunt een email sturen naar vrienden hans-
dijkstalstichting.nl onder vermelding van Vriend 
worden. We nemen dan contact met u op voor de 
inschrijving.
Daarnaast is de Hans Dijkstal Stichting voortdu-
rend op zoek naar  partners en sponsoren. Heeft 
een relatie die ons daarbij kan helpen of een goede 
tip voor ons  
Bel dan Anouk Dijkstal op 0  - 43 54 33 30 of 
stuur een e-mail naar: info hansdijkstal.nl 

Meer info

Voor meer informatie over de Hans Dijkstal Stich-
ting en alle verschillende initiatieven activiteiten 
kunt u op internet kijken: 
www.hansdi kstalstichting.nl

- im uijken in het midden met de troffee, ge  ankeerd door minister Ronald Plasterk (links) en voorzitter Thom de raaf. ( oto  ils van Houts) -



HitHit s Hans i ksta  in i n o ns

Elke zwerver belichaamt een leven 
vol tragiek. Soms is terugkeer in de 
‘normale’ maatschappij mogelijk, 
een enkele keer is het letterlijk 
sterven in de goot. Zelfs in ons nog 
steeds welvarende land, met hulp- en 
opvanginstellingen voor elk lichame-
lijk, psychisch of sociaal probleem, 
meestal  bekostigd uit algemene mid-
delen, leven nog zwervers. Dit zijn 
mensen, die door de samenleving 
zelf noch door de overheid bereikt 
kunnen worden.

g r d s i s
Ze zijn allen mensen met een triest 
levensverloop en weinig perspectief. 
In Den Haag zijn er enige honder-
den. Een deel van hen wordt ’s-
nachts  bij opvanginstellingen zoals 
het Leger des Heils en de Kessler 

Stichting van een maaltijd en een 
bed voorzien. Een ander deel slaapt, 
ook bij hevige kou, onder viaducten 
en bruggen, in portieken en voorpor-
talen of op parkbankjes. Dat is ook 

Den Haag, die mooie stad achter de 
duinen. Het onuitstaanbare is dat 
niemand dit wil ; dat vele Hagenaars, 
beroepshelpers en vrijwilligers, 
zouden willen helpen, maar dat het 

ons collectieve onvermogen is om 
daadwerkelijk te kunnen helpen. Ze 
zijn vrijwel onbereikbaar.

n st an g aar
Bij het leven onder zo’n viaduct ont-
trekt de werkelijkheid van vandaag 
zich geheel aan hun waarneming. 
Ze zijn permanent bezig het hoofd  
boven water te houden en volgen 
totaal niet de gebeurtenissen in stad, 
land of wereld. Zij zijn zich dan ook 
het gevaar niet bewust dat op hen af-
komt.  De zeer ernstige economische 
en  nanciële crisis zal diepe sporen 
nalaten over de gehele wereld en dus 
ook in Nederland. Grote toename 
van het aantal werkelozen, toename 
van de armoede, groei van het aantal 
mensen met problemen van allerlei 
aard en dus ook toename van het 
aantal mensen, dat de aansluiting 
met de maatschappij zal verliezen.

i t rg t n
Het is belangrijk dat we ons dat rea-
liseren in de komende zware tijden. 

In de politiek heeft men te lang de 
ogen gesloten gehouden. Het kabinet 
liet aanvankelijk in het najaar weten 
dat het allemaal wel meeviel en dat 
ons land wel tegen een stootje kan. 
De politieke partijen menen nog 
steeds hun politieke stokpaardjes te 
kunnen berijden. Langzamerhand 
dringt het besef door dat er ingrij-
pende maatregelen noodzakelijk 
zijn, die pijn zullen gaan doen. Het 
kabinet voert zeer zware gesprekken 
in eigen kring en zal daarna lastige 
besprekingen moeten houden met het 
parlement en met maatschappelijke 
partners. Het zij zo, maar kunnen 
we  dan misschien afspreken dat  
we  de verschoppelingen van onze 
samenleving, de zwervers, niet zul-
len vergeten
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n   aart 

een er angen naar iebert e
Er i n n g  ns n an d  g n rati  i rt ’ d  g d artig  r r  di  nd r i and 
k aad t  d n  a  n t  i d  rd nt ang n in d  k k n an aart  Er is t r g n 

nk  r d n  n sta gis  t r g  t  r ang n naar t r d n  r rs i n an a  ti d n  
r g r aan i n i k r dan n : an is n aard  rdr n n  ns n tt r i k nd r n 
nt  ps is  g st rd n  s iaa  r n aa d n   a ist n  dr gsg r ik rs  n rt

Dit jaar lag over de herdenking en de 
viering de schaduw van de dramati-
sche gebeurtenis op Koninginnedag 
in Apeldoorn. In wat voor tijden 
leven we, verzuchten veel mensen.
Het antwoord moet helaas zijn dat het 
sombere tijden zijn. In hoog tempo 
lijken we veel waardevols verloren 
te hebben. Let wel, er is geen enkele 
reden om terug te verlangen naar 
vroeger; naar de roerige jaren ’ 0 en 
’70, naar de koude oorlog, inclu-
sief de kruisrakettendiscussie, naar 
de relletjes, naar de terroristische 

acties van toen. Het is er echter niet 
veel beter op geworden. Zeker niet 
na de aanslagen in New ork en 
Washington op de elfde september 
2001. Sindsdien zijn de geesten uit de 
 es. In ons land zijn daar politici als 
ortuyn, Verdonk en Wilders mede 

verantwoordelijk voor.

raagt k ns
Asociaal gedrag, agressiviteit, bedrei-
gingen, grofheden en minderheden 
als zondebok beschouwen zijn aan de 
orde van de dag. Dat geeft  de samen-

leving al een gevoel van onveiligheid 
en grote onzekerheid genoeg. Daar 
komt dan nog een  nanciële en eco-
nomische crisis over heen, die zeer 
ernstig is en verstrekkende gevolgen 
heeft voor veel mensen. Nu en in de 
komende jaren.
Waarom doet niemand daar iets 
tegen  Waarom wordt er zo weinig 
over gezegd  Waarom horen en zien 
we daar zo weinig over op televisie
Wie waagt parallellen te trekken 
met de Tweede Wereldoorlog en met 
name met de vooroorlogse Nazitijd 
wordt scherp bekritiseerd. Dat valt 
niet goed te begrijpen. Er kan veel 
geleerd worden uit die tijd. Sterker 
nog, de grote betekenis van de her-
denking op de vierde mei is nu juist 
om telkens weer lessen uit het verle-
den te trekken en er voor te zorgen 
dergelijke vreselijke gebeurtenissen 
niet meer voor zullen komen. Wie 
een blik naar het Midden-Oosten, So-
malië, Congo of Soedan werpt, weet 

hoe ver we nog van een vreedzame 
wereld zonder gruwelen af zijn.

rant rd i k id
Onlangs waren er twee  lms over 
Hitler op de televisie. De n was een 
Amerikaanse  lm, getiteld  ‘Hitler, 
The Rise of the Evil’en de ander een 
Duitse, ‘Die Untergang’.
Het angstige in beide  lms is niet 
zozeer, dat n waanzinnige zoveel 
kwaad kan doen.
De geschiedenis kent daar vele voor-
beelden van. Zoals ook in Apeldoorn 

n waanzinnige
zoveel leed kon veroorzaken. Het 
onthutsende van beide  lms is dat 
velen er bij waren, het gezien hebben, 
geweten hebben dat het zo verkeerd 
was en daar niets over gezegd hebben 
dan wel daar niet tegenin zijn gegaan. 
Als dat voor veel burgers, die zelf 
met honger en ellende geconfronteerd 
waren, teveel gevraagd is, hoeft 
dat toch niet te gelden voor leiders, 
die verantwoordelijkheid dragen  
Waarom hebben de toenmalige 
politici, bestuurders, ondernemers, 
vakbondleiders, kerkleiders, leiders 
van belangrijke maatschappe-
lijke instellingen en gezaghebbende 

burgers in de wereld van weten-
schap en cultuur in zo grote getale 
gezwegen  Waarom hebben zij niet 
gewaarschuwd  Waarom hebben 
zij zich niet verzet  De dramatische 
uitkomsten kennen we.
Ook vandaag doet die vraag zich 
voor, ook al is de context minder 
dramatisch. Waarom verzetten we 
ons niet meer tegen de populisten, 
die zo risicovol de emoties van de 
mensen bespelen  Waarom treden 
we in onze eigen omgeving niet 
meer op tegen asociaal gedrag en 
hufterigheid  Waarom komen we niet 
massaal op voor die nieuwe mede-
burgers, die zo grof als tweederangs 
burgers bestempeld worden  De les 
uit de geschiedenis en de les van de 
jaarlijkse dodenherdenking moeten 
zijn, dat we ons dienen te verzetten 
als de rechtstaat in het geding is, de 
samenleving verloedert en dubieuze 
machtshebbers op de loer liggen.  

ud - o umnist ans i sta  
as  o m  oud- ethouder an asse-

naar  oud-minister an innen andse 
a en  i e-premier  en geta enteerd 
a sa o onist en er ent hon a er 
i  tor s in en aag

n   i 

er et en e essen an  ei
 d n rd nking an i r i n ri dingsdag an i  i i n a t r d  r g  a s k 

aar is dat r  ag naars r d n  t r g t  d nk n aan di  i  r s i k  r gs ar n 
t t ard nt an t id n t  d  si ring n p d  aa sd rp r akt  d  

g ang n n in t ran t ’ in d  nings  g ang nis  d  ng r int r n n g  
aar ra psp d  di  d  ns n t n g tr n t
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Met  goed loot u mee naar n van de 
9 boeken van Casper ostmaa en naar 9 
‘mystery-prijzen’. Achttien winnaars dus 
dit keer
Natuurlijk moet U als gebruikelijk moet 
weer op zoek naar de cijfers in de grijze 
vakjes van de Sudoku’s. De vakjes staan 
op willekeurige plekken in de diagram-
men, de cijfers die daarin thuishoren moet 
u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van negen 
cijfers. Bijvoorbeeld: 3-1-4-5- -3-2-4-7. 
De nul (0) doet dus niet mee  u mag er 
ditmaal drie fout hebben. U mag als u het 

niet weet op een bepaalde plek ‘eerlijk’ 
een vraagteken invullen, maar slim is dat 
niet: u kunt beter op zo’n ongewisse plek 
een getal ‘gokken’

ri s innaars
In De Oud-Hagenaar nr. 25 van 11 de-
cember  presenteerden we vier Sudoku’s, 
waarvoor u maar tot en met 17 december 
de tijd kreeg. U had heel weinig tijd. Toch 
hadden bijna 100 oplossers het binnen  
dagen gepiept. De juiste reeks luidde 5-3-
9-9. We trokken vijf prijswinnaars. 
Zij krijgen allen het mooie boek thuisge-

stuurd van Casper ostmaa ‘Eerst Napels 
zien ’. 

 Erica Jacobsz, te Den Haag
 Ben Schotel, te Den Haag
 C.M.W. van der ol, te Maassluis
 Joop en Wil van Markwijk, 

   te Voorschoten
 rans Versluis, te Benthuizen

n nd n
Om een prijs te winnen met de onder-
staande Sudokus (9 boeken van ostmaa 

 9 Mysteryprijzen) moet u uw oplossing 

(9 cijfers waarvan er  goed moeten zijn) 
inzenden tot en met, uiterlijk:

nsdag   an ari 

Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl 

Zet in de onderwerpregel:
u i eum  udo u nr  

Heeft u geen e-mail  
Vraag iemand om het voor u te doen

tra ok s  
 an e  int

dat t n r  is an  d ag naar n rstti d  kri gt  
i  d  aar i st  d k ’s  p t  ss n  ndi n kri gt  t t 
n t nsdag  an ari d  ti d   p t  ss n  En  n pri s 

t  inn n t  dit k r s ts  an  pga n g d t  n

4
2 8 1 9

6 2
8 4 7 2

5 3
6

8 6
3 9

9 4 7 1

3 1
9 1 7 4

9
3 9 5 8 6

8 5 4
1

7 5 4
6 3 7

2 8

3 2
7 5

5 3 2 6 9
4 8 9

8 6 3 1
9 4 6

2 6 7
2 1

7 4

2 1 6
4 7 3
7 3 5 1

4 9 6
7 4

8
7 1 4
2

2 9 1 7

4 5 7
2

6 3 5 1
1 3 2 9 7

5 1 3
9 1

5 2 6 9
9 7
8

7
8 5 3

9 1 6 2
2 6

5
8 7 1

7 4 5
4 5 1 2

1 8

7
5 8 3

8 9 7
4 5

7 6 5 1
2 6

1 9
8 2 9 7

1 5 6

4 9 2
5 8 1 2

1 5 9
2 8 1 6 7

1 2
4 9 3

3 9 4 7
6 5 4

2 6 3 5

d k                                  d k  

d k  d k  E                                d k  

d k                                  d k                                  d k  

7 8 9
3 1 5

2 6
8
6 2

7 3 1 8
5 1

4 1 9
6 7

d k                
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Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders

Inget Mati

Ik wil graag:

  Gebeld worden voor informatie   Informatie toegstuurd krijgen    

  Een wensencodicil aanvragen    Een afspraak maken

Voorletters:   Achternaam:  

Adres:  

          

Postcode:   Woonplaats:  

Telefoon:   E-mail:  

Stuur deze coupon zonder postzegel naar:

Ad Patres uitvaartondernemingen, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

Inget Mati Hee�  tot doel ervoor te zorgen 

dat de sfeer en cultuur die de mensen uit 

“Ons Indië” hebben meegebracht, bij een 

overlijden gehonoreerd kunnen worden. 

Steeds meer wordt er tegenwoordig 

aandacht besteed aan de speciale mogelijk-

heden en wensen die mensen hebben bij een 

overlijden.

Indische Hagenaars en Indo’s zijn hierbij 

wat op de achtergrond geraakt, omdat ze 

volledig zijn opgenomen in de Haagse 

samenleving.

Herkenbare en passende uitvaarten

Bij een overlijden wil Inget Mati een sfeer 

en een omgeving bieden die herkenbaar is 

en past bij de achtergrond van de familie. 

Het statige herenhuis aan de Frederik Hen-

driklaan biedt hiertoe alle mogelijkheden.

In samenwerking met Ad Patres verzorgt 

Inget Mati uitvaarten die geheel op maat 

gesneden zijn naar uw wensen.

Voor informatie of overlijdensmeldingen, bel (070) 355 64 27

www.ingetmati.nl

In het sjieke en fraai gelegen Haagse Statenkwartier is, aan de 
Frederik Hendriklaan 7, de vereniging Inget Mati gevestigd.

In de gemeenschap

Dat Inget Mati er ook voor de gemeen-

schap wil zijn moge blijken uit de 

volgende offi  ciële tekst over het Indisch 

Monument:

“Al voor de onthulling van het Indisch 

Monument is ‘Inget Mati’ de grondlegger 

geweest van het neerleggen van bloemen 

na een uitvaartplechtigheid. Dit dankzij 

de goede contacten die met de Indische 

gemeenschap in Den Haag worden onderhou-

den”.  Indien gewenst, worden de bloemen bij 

door Inget Mati verzorgde uitvaarten na de 

plechtigheid kosteloos bij het Indisch Monu-

ment neergelegd.

Leg uw wensen vast

Hee�  u speciale wensen? Dan kunt u die bij ons 

vastleggen zodat er te gelegener tijd rekening 

mee kan worden gehouden. 

Meer informatie

Voor een wensencodicil of meer informatie 

over de verzorging van een uitvaart in geheel 

Indische stijl, kunt u contact met ons opnemen 

via telefoonnummer  (070) 355 64 27 of e-mail 

info@adpatres.nl. 

U kunt ook onderstaande coupon invullen en 

zonder postzegel naar ons opsturen.

Ad Patres

Uit vervlogen tijden: chique rouwstoet met paarden 

Familierouwhuis op de Frederik Hendriklaan 

Het Indisch Monument
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De werktijden van de vijfdaagse 
werkweek waren van acht tot zes. De 
eerste kennismaking met  liaalhoud-
ster: An de Groot en de verkoopsters 
mevrouw Hoedenmaker, bijgenaamd 
Hoedje, Riet de Mos, bijnaam Mosje, 
Dicky latje, die had haar naam 
al mee en een oudere vrijgezelle 
hulpverkoopster, juffrouw IJsackers, 
bijgenaamd IJsje, was voor mij als 
vijftienjarige, een hele belevenis, 
maar voelde gelijk goed.
Mijn eerste taak was de koekjes, 
bonbons en chocolaatjes bij te vullen. 
Het water liep uit mijn mond bij al 
die lekkernijen die door mijn handen 
gingen, maar ik dorst uit mezelf geen 
koekje of chocolaatje te nemen (Toen 
ik er eenmaal wat langer werkte liet ik 
het mij goed smaken).
’s Middags mocht ik, zenuwachtig, 
aan mijn eerste klant een 

half Tiptop broodje verkopen en 
afrekenen. Het Tiptop brood was al 
gesneden en verpakt in de fabriek.  

recies in het midden moest je je 
duimen zetten en zo het papier door 
midden scheuren om vervolgens het 
halfje in een passend zakje te doen, 
wat een zekere handigheid vergde.
Het halve broodje kostte 35 cent. Dat 
bedrag moest je dan aanslaan op de 
nationale kassa met z’n prachtige 

versiering van smeedwerk. De kassa 
telde alleen de dagopbrengst op. Dus 
niks telmachines. Gewoon hoofdreke-
nen of potlood en papier 
en dan maar optellen.

ig
Het brood werd bezorgd 
in zware ijzeren krat-
ten. Het eerste uur was 
het  ink aanpoten om 
het brood en gebak op z’n plaats 
te leggen. Ook het oventje voor de 
saucijzen en ragoutbroodjes, die ove-
rigens heerlijk waren, moest aangezet 
worden.
Dan volgde de lijst met klanten 
waarvoor het brood moest worden 
weggelegd. 

Daarna was het kof  e drinken in het 

knusse keukentje. Dat waren de gezel-
ligste minuten van de dag. Menig 
vrachtwagenchauffeur die een heerlijk 

bakkie meedronk met ons.
De feestdagen waren het 
gezelligst om mee te ma-
ken.Vooral met de Kerst 
was het hard werken in 
de winkel met de verkoop 
en de vele bestellingen. 
De  liaalhoudster kookte 

speciaal voor ons, als warme lunch, 
macaroni, op het eenpits gastoestel-
letje in het keukentje. Als in de stamp-
volle winkel niemand reageerde op 
ons: “Wie is er aan de beurt”, dan was 
de clou om te roepen: “Wie het laatste 
is binnengekomen, wordt geholpen.” 
Dan werd ineens iedereen wakker en 
was er even consternatie waar wij als 
verkoopsters veel lol om hadden.

p aas
Met Sinterklaas werden er, om het 
lekker naar speculaas te laten ruiken, 
speculaaskruiden onder de deurmat 
gestrooid. Trouwens de speculaasjes 
van Hus mochten er zijn, net als de 
vele andere producten die gemaakt 
werden zoals: de harde mokka’s, 
die alleen in het weekend 
verkocht werden en de maat 
hadden van een taartje, 
moorkoppen, tompouces, 
het Zeeuwse bruinbrood, de 
kaneelbeschuitjes, parijse-
bollen, allerhande krenten-
koekjes, bitterkoekjes, de 
roombotercake, citroencake 
en niet te vergeten de bussen 
Haagsche koeken. Het assortiment 
was teveel om op te noemen. Hoewel 
ik alles even lekker vond, haalden 
sommige mensen er toch de neus voor 
op, die kochten liever bij de duurdere 
en veel chi uere bakkerijen.

ing rn
In 19 5 toen Nederland z’n twintigja-
rige bevrijding vierde, 
introduceerde Hus het Zweedse witte 
brood van King Corn. Het brood 
vloog over de toonbank. De smaak 
van dat brood uit de hongerwinter 
wilde iedereen weer proeven. Volgens 
de verhalen van mijn ouders moet het 
toen naar cake gesmaakt hebben.

Ook voor de broodbezorgers, met hun 
elektrische karretjes, was het brood 
niet aan te slepen. Later kwam ook het 
bruin brood King Corn Stout. 
De slogan daarbij luidde: ‘Vers tot op 
het kapje. Het enige dat u weggooit is 
de verpakking’. 

Ook kwam er een nieuw soort gebak 
uit: de sneeuwster. 
Cake gevuld met advocaat en slag-

room die met poedersui-
ker was bestrooid. Een 
heerlijke traktatie.

n st r 
Elke week waren er nieu-
we reclames, die wij altijd 
aan de klanten probeerden 
aan te prijzen, omdat wij 
op provisiebasis werkten. 

Dus hoe hoger de omzet des te meer 
in je loonzakje. Een keer per jaar kon 
je V D-cadeaubonnen verdienen 
door je omzet te verhogen.
De Jan Luykenlaan was een gezellige 
laan met veel kleine winkels.

Naast ons zat sla-
gerij van Jan van 
Dongen, een man 
met veel humor. 
Zijn vrouw kwam 

een keer terug met een zakje koekjes, 
waar het gewicht niet van klopte. Het 
was twee of drie gram te weinig, zij 
had het gewogen op de weegschaal in 
hun winkel. Vanaf die tijd deden wij 
maar een koekje meer in het zakje.
Dat was een van de leuke dingen die 
je meemaakte bij Bakkerij Hus, eens 
een begrip in ons Haagje, waar menig 
Hagenaar iets over kan vertellen.

Op iedere Haagsche ontbijt-
tafel was wel een product van Hus 
te vinden. Wat is er nog van over  In 
mijn geval de  jne herinnering en wat 
foto’s van mijn eerste baan, waar ik 
het van leerlingverkoopster, op mijn 
vijftiende, bracht tot  liaalhoudster op 
mijn achttiende.

 
Voor mij waren het Tiptopjaren.
Bedankt mijnheer Hus.

      

Onderweg kom ik langs mijn tante en 
oom in de Doedijnstraat. Zij hebben 
elf kinderen, dus altijd een drukke, 
maar gezellige boel. Het touwtje 
hangt uit de klepperbus. Om tijd te 
rekken, ga ik naar binnen. De heer-
lijke lucht van tomatensoep komt mij 
tegemoet. Alles speelt zich altijd af in 
de keuken.

“Zo Willy kom je op de lucht van 
soep af, je lust zeker ook wel een 
bordje ”
“Ja lekker tante Dina, ik ben een 
beetje zenuwachtig, want ik ga sol-
liciteren bij Hus als verkoopster.”
“Zo, dus nu ga je  jn centjes verdie-
nen.”
“Ja, het lijkt mij hartstikke leuk ver-
koopster te zijn.”
Mijn nichtje Connie vraagt: “Zal ik 
even met je meegaan Willy.” 
“Is dat dan niet gek, net of ik niet 
alleen durf.”
“Welnee joh, ik ga niet mee naar bin-
nen, ik wacht buiten op je.”
“Ok , graag dan” geef ik toe en denk, 
‘vind ik wel leuk en dan is het net of 
het niet zo eng is’.
De soep is lekker, maar door de span-
ning geniet ik er niet zo van. Dan ga 
ik samen met mijn nichtje op pad.

Hoewel ze pas elf is, ben 
ik blij met haar aanbod 
mij bij mijn eerste sol-
licitatie een beetje te 
ondersteunen. Keuvelend 
en etalages bekijkend 
zijn we zo in de Van 
Ostadestraat.
“Hier moet ik zijn Con-
nie, kijk maar.” We lopen 
de trap op, mijn knieën 
knikken. 
“Zie jij iemand Con ” “Nee helemaal 
niemand.”
“Zal ik op die deur daar kloppen ”
“Ja Wil, doe maar, misschien is er 
iemand.”
Zenuwachtig, stilletjes hopend dat er 
niemand is, tik ik zachtjes tegen de 

deur. Het liefst was ik direct naar huis 
gegaan.
“Binnen”, horen we aan de andere 
kant. Bang als een klein kind duw 
ik voorzichtig de deur op een kiertje 
open. Achter een bureau zit een ste-
vige man met een grove bril.
“Ja, komen jullie maar binnen”, zegt 
hij, gebarend dat we binnen moeten 

komen. Connie loopt mee naar bin-
nen.
“Dag meneer”, zeg ik benepen, “ik 
kom op de advertentie, in de Haag-
sche Courant af, voor verkoopster.”
“Zo dat kan, hoe oud ben je als ik 
vragen mag ”
“Afgelopen mei ben ik 15 geworden 

meneer.”
Hij stelt zich voor als mijnheer Kooi-
man en vraagt: “Hoe heet jij ”
“Mijn naam is Willy van der Salm 
meneer en dit is mijn nichtje, ze is 
voor de gezelligheid even mee.” Zo, 
dat is eruit.
“Heb je al eens eerder gewerkt 

Willy ”  
“Nee meneer, toen ik 14 werd ben ik 
van school gegaan.”
“En al die tijd bij je moeder thuis 
geweest ”
“Ja meneer, ik heb mijn moeder in 
het huishouden geholpen, ik heb 
nog drie broertjes en een zusje, 
maar nu wil ik graag werken.”
“Wel je kan als leerling-verkoop-
ster bij ons beginnen, lijkt je dat 
wat ”
“Ja meneer heel graag.”

“Hier, vul dit formulier maar in, dan 
zal ik je zo vertellen wat je verdien-
sten zijn, en bij welke winkel je gaat 
werken.”
Ik denk, oh wat eng, een formulier 
invullen, wat zal er allemaal opstaan. 
Maar het valt mee. Ik vul mijn naam 
en andere gegevens in.

Dan moet ik wat reken-
sommetjes uitrekenen; 
gelukkig ben ik daarin 
niet de stomste. Ik merk 
op dat ik niet meer 
zenuwachtig ben en het 
allemaal eigenlijk wel 
mee valt.
Meneer kijkt het for-
mulier na en knikt mij 
vriendelijk toe:  “Nou 

Willy, je bent aangenomen hoor.”
Ik had er niet op gerekend dat alles zo 
vlot zou verlopen en denk: ‘Ja, wat 
moet ik daar nou op antwoorden’. Ik 
knik vriendelijk terug en kijk even 
naar mijn nichtje. Ze geeft mijn een 
bemoedigend knipoogje.
“Je krijgt nog een bevestiging thuis”, 

vervolgt de heer Kooiman en dan mag 
je maandag beginnen in het Hus-
 liaal aan de Jan Luykenlaan 7 . Weet 

je waar dat is ” 
“Nee meneer, niet echt.”
Hij legt het mij uit en ik merk dat het 
niet ver van huis is.
“Je krijgt een vast bedrag aan week-
loon plus provisie.”

rovisie , provisie ,  wat is dat nou 
weer.
Maar ik knik hem begrijpend toe, net 
alsof ik wel weet wat provisie is. Op-

staand geeft hij ons een hand en zegt: 
“Nou tot ziens Willy, ik roep je nog 
een keer op voor werkbespreking.” 
Werkbespreking  Jeetje, wat een 
gedoe. “Ja meneer, dag meneer.”
Eindelijk buiten heb ik weer praatjes.
“Bedankt h  Con dat je bent mee 
geweest.”
“Ach joh, graag gedaan hoor. Het was 
best een aardige man h  Wil ”
“Ja maar ben toch blij dat het achter 
de rug is.”
In gedachten loop ik verder. Maandag 
al beginnen. 
Raar eigenlijk dan 
kan ik zeggen: ‘ik 
ga naar mijn werk’. 
Hoewel, ik moet dan 
wel vroeg mijn bed 
uit. En ik moet ook 
kostgeld betalen zei 
m’n moeder. Nou ja 
we zien wel. We lopen 
via de Hoefkade terug. 
In de verte zie ik de 

mooie 
Huswinkel op de hoek van de Jacob 
Catsstraat.

Iets verder in de straat, weet ik, is de 
fabriek van Hus. In het Koningslaan-
tje wonende speelde ik vaak met de 
buurkinderen rond de fabriek van 
Hus. Ome Nelis de banketbakker van 
Hus aan de Rijswijksestraat was een 
gulle en aardige man. Van hem kregen 
wij vaak wat lekkers. En nu ga ik zelf 
bij deze  rma werken. Een blij gevoel 
maakt zich van mij meester. Ik begin 
aan mijn eerste echte baantje.
“Con, ga mee, gauw je moeder 
vertellen dat ik aangenomen ben, 
mijn moeder zal er nu ook wel zijn. 
Half rennend snellen we even later de 
Doedijnstraat in.

Ach mijn vrolijke nichtje Connie. 
Over mijn eerste baantje viel later 
een grote schaduw. Hoewel ze pas 11 
jaar was en ik al 15, stond ze mij toch 
bij in een voor mij nieuwe ervaring 
in mijn leventje. Ik denk hier altijd 
met een weemoedig gevoel aan terug. 
Mijn lieve nichtje is nooit ouder 
geworden dan 11 jaar
Door een noodlottig ongeval is zij 
drie maanden na mijn sollicitatie om 
het leven gekomen.

In herinnering 
Connie rauenfelder

us was eens een groot begri  in en aag. e fabrie  waar i  als ind veel s eelde  
stond in de a ob atsstraat  de a ter ant wa  uit in de i swi sestraat. enige a
genaar vond er i n wer  in de fabrie  als ba er  ban etba er  of o  de bli en older en 
niet te vergeten als broodbe orger. ie wa  bi  de lanten t uis. aar oo  als auffeur  
o  vra twagen o  de vele win els te bevoorraden  waar i  in o tober  als leerling 
leerling ver oo ster begon.  

tober . oor et eerst ga i  als arige  solli iteren 
als ver oo ster bi  us broodfabrie en. et antoor is in de 

an stadestraat. olli iteren a  oe doe e dat  eet i  veel. 

- Links de Hus broodfabriek aan de Jacob Catsstraat  -

e eis es an H s o i iteren

- Op vijftien jarige leeftijd, startte ik mijn loopbaan in het  liaal van Hus aan de 
Jan Luykenlaan . e Jan Luykenlaan lag in een nieuwbouwwijk van de jaren 0 -

- v.l.n.r. Juffrouw Jsacker, Silvia Platje, ikky Platje, 
illy van der Salm -

- e broodbezorger met zijn ijzeren hond -

- Slagerij van ongen Jan Luijkenlaan   -

- Simon de it hoek oedijnstraat Hoefkade jaren 19   -

- ikky Platje koekjes afwegen  -

- n de winkel -

- illy n de root Mevr. Hoedemaker Riet de Mos    -

- Hoek links caf  Jan Boelee, rechts Hus hoek Jacob Catsstraat Hoefkade    -

B r o o d f a b r i e k  H u s ;  e e n  g r

ste

DOH  - jrg.  - p
ag. 
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De werktijden van de vijfdaagse 
werkweek waren van acht tot zes. De 
eerste kennismaking met  liaalhoud-
ster: An de Groot en de verkoopsters 
mevrouw Hoedenmaker, bijgenaamd 
Hoedje, Riet de Mos, bijnaam Mosje, 
Dicky latje, die had haar naam 
al mee en een oudere vrijgezelle 
hulpverkoopster, juffrouw IJsackers, 
bijgenaamd IJsje, was voor mij als 
vijftienjarige, een hele belevenis, 
maar voelde gelijk goed.
Mijn eerste taak was de koekjes, 
bonbons en chocolaatjes bij te vullen. 
Het water liep uit mijn mond bij al 
die lekkernijen die door mijn handen 
gingen, maar ik dorst uit mezelf geen 
koekje of chocolaatje te nemen (Toen 
ik er eenmaal wat langer werkte liet ik 
het mij goed smaken).
’s Middags mocht ik, zenuwachtig, 
aan mijn eerste klant een 

half Tiptop broodje verkopen en 
afrekenen. Het Tiptop brood was al 
gesneden en verpakt in de fabriek.  

recies in het midden moest je je 
duimen zetten en zo het papier door 
midden scheuren om vervolgens het 
halfje in een passend zakje te doen, 
wat een zekere handigheid vergde.
Het halve broodje kostte 35 cent. Dat 
bedrag moest je dan aanslaan op de 
nationale kassa met z’n prachtige 

versiering van smeedwerk. De kassa 
telde alleen de dagopbrengst op. Dus 
niks telmachines. Gewoon hoofdreke-
nen of potlood en papier 
en dan maar optellen.

ig
Het brood werd bezorgd 
in zware ijzeren krat-
ten. Het eerste uur was 
het  ink aanpoten om 
het brood en gebak op z’n plaats 
te leggen. Ook het oventje voor de 
saucijzen en ragoutbroodjes, die ove-
rigens heerlijk waren, moest aangezet 
worden.
Dan volgde de lijst met klanten 
waarvoor het brood moest worden 
weggelegd. 

Daarna was het kof  e drinken in het 

knusse keukentje. Dat waren de gezel-
ligste minuten van de dag. Menig 
vrachtwagenchauffeur die een heerlijk 

bakkie meedronk met ons.
De feestdagen waren het 
gezelligst om mee te ma-
ken.Vooral met de Kerst 
was het hard werken in 
de winkel met de verkoop 
en de vele bestellingen. 
De  liaalhoudster kookte 

speciaal voor ons, als warme lunch, 
macaroni, op het eenpits gastoestel-
letje in het keukentje. Als in de stamp-
volle winkel niemand reageerde op 
ons: “Wie is er aan de beurt”, dan was 
de clou om te roepen: “Wie het laatste 
is binnengekomen, wordt geholpen.” 
Dan werd ineens iedereen wakker en 
was er even consternatie waar wij als 
verkoopsters veel lol om hadden.

p aas
Met Sinterklaas werden er, om het 
lekker naar speculaas te laten ruiken, 
speculaaskruiden onder de deurmat 
gestrooid. Trouwens de speculaasjes 
van Hus mochten er zijn, net als de 
vele andere producten die gemaakt 
werden zoals: de harde mokka’s, 
die alleen in het weekend 
verkocht werden en de maat 
hadden van een taartje, 
moorkoppen, tompouces, 
het Zeeuwse bruinbrood, de 
kaneelbeschuitjes, parijse-
bollen, allerhande krenten-
koekjes, bitterkoekjes, de 
roombotercake, citroencake 
en niet te vergeten de bussen 
Haagsche koeken. Het assortiment 
was teveel om op te noemen. Hoewel 
ik alles even lekker vond, haalden 
sommige mensen er toch de neus voor 
op, die kochten liever bij de duurdere 
en veel chi uere bakkerijen.

ing rn
In 19 5 toen Nederland z’n twintigja-
rige bevrijding vierde, 
introduceerde Hus het Zweedse witte 
brood van King Corn. Het brood 
vloog over de toonbank. De smaak 
van dat brood uit de hongerwinter 
wilde iedereen weer proeven. Volgens 
de verhalen van mijn ouders moet het 
toen naar cake gesmaakt hebben.

Ook voor de broodbezorgers, met hun 
elektrische karretjes, was het brood 
niet aan te slepen. Later kwam ook het 
bruin brood King Corn Stout. 
De slogan daarbij luidde: ‘Vers tot op 
het kapje. Het enige dat u weggooit is 
de verpakking’. 

Ook kwam er een nieuw soort gebak 
uit: de sneeuwster. 
Cake gevuld met advocaat en slag-

room die met poedersui-
ker was bestrooid. Een 
heerlijke traktatie.

n st r 
Elke week waren er nieu-
we reclames, die wij altijd 
aan de klanten probeerden 
aan te prijzen, omdat wij 
op provisiebasis werkten. 

Dus hoe hoger de omzet des te meer 
in je loonzakje. Een keer per jaar kon 
je V D-cadeaubonnen verdienen 
door je omzet te verhogen.
De Jan Luykenlaan was een gezellige 
laan met veel kleine winkels.

Naast ons zat sla-
gerij van Jan van 
Dongen, een man 
met veel humor. 
Zijn vrouw kwam 

een keer terug met een zakje koekjes, 
waar het gewicht niet van klopte. Het 
was twee of drie gram te weinig, zij 
had het gewogen op de weegschaal in 
hun winkel. Vanaf die tijd deden wij 
maar een koekje meer in het zakje.
Dat was een van de leuke dingen die 
je meemaakte bij Bakkerij Hus, eens 
een begrip in ons Haagje, waar menig 
Hagenaar iets over kan vertellen.

Op iedere Haagsche ontbijt-
tafel was wel een product van Hus 
te vinden. Wat is er nog van over  In 
mijn geval de  jne herinnering en wat 
foto’s van mijn eerste baan, waar ik 
het van leerlingverkoopster, op mijn 
vijftiende, bracht tot  liaalhoudster op 
mijn achttiende.

 
Voor mij waren het Tiptopjaren.
Bedankt mijnheer Hus.

      

Onderweg kom ik langs mijn tante en 
oom in de Doedijnstraat. Zij hebben 
elf kinderen, dus altijd een drukke, 
maar gezellige boel. Het touwtje 
hangt uit de klepperbus. Om tijd te 
rekken, ga ik naar binnen. De heer-
lijke lucht van tomatensoep komt mij 
tegemoet. Alles speelt zich altijd af in 
de keuken.

“Zo Willy kom je op de lucht van 
soep af, je lust zeker ook wel een 
bordje ”
“Ja lekker tante Dina, ik ben een 
beetje zenuwachtig, want ik ga sol-
liciteren bij Hus als verkoopster.”
“Zo, dus nu ga je  jn centjes verdie-
nen.”
“Ja, het lijkt mij hartstikke leuk ver-
koopster te zijn.”
Mijn nichtje Connie vraagt: “Zal ik 
even met je meegaan Willy.” 
“Is dat dan niet gek, net of ik niet 
alleen durf.”
“Welnee joh, ik ga niet mee naar bin-
nen, ik wacht buiten op je.”
“Ok , graag dan” geef ik toe en denk, 
‘vind ik wel leuk en dan is het net of 
het niet zo eng is’.
De soep is lekker, maar door de span-
ning geniet ik er niet zo van. Dan ga 
ik samen met mijn nichtje op pad.

Hoewel ze pas elf is, ben 
ik blij met haar aanbod 
mij bij mijn eerste sol-
licitatie een beetje te 
ondersteunen. Keuvelend 
en etalages bekijkend 
zijn we zo in de Van 
Ostadestraat.
“Hier moet ik zijn Con-
nie, kijk maar.” We lopen 
de trap op, mijn knieën 
knikken. 
“Zie jij iemand Con ” “Nee helemaal 
niemand.”
“Zal ik op die deur daar kloppen ”
“Ja Wil, doe maar, misschien is er 
iemand.”
Zenuwachtig, stilletjes hopend dat er 
niemand is, tik ik zachtjes tegen de 

deur. Het liefst was ik direct naar huis 
gegaan.
“Binnen”, horen we aan de andere 
kant. Bang als een klein kind duw 
ik voorzichtig de deur op een kiertje 
open. Achter een bureau zit een ste-
vige man met een grove bril.
“Ja, komen jullie maar binnen”, zegt 
hij, gebarend dat we binnen moeten 

komen. Connie loopt mee naar bin-
nen.
“Dag meneer”, zeg ik benepen, “ik 
kom op de advertentie, in de Haag-
sche Courant af, voor verkoopster.”
“Zo dat kan, hoe oud ben je als ik 
vragen mag ”
“Afgelopen mei ben ik 15 geworden 

meneer.”
Hij stelt zich voor als mijnheer Kooi-
man en vraagt: “Hoe heet jij ”
“Mijn naam is Willy van der Salm 
meneer en dit is mijn nichtje, ze is 
voor de gezelligheid even mee.” Zo, 
dat is eruit.
“Heb je al eens eerder gewerkt 

Willy ”  
“Nee meneer, toen ik 14 werd ben ik 
van school gegaan.”
“En al die tijd bij je moeder thuis 
geweest ”
“Ja meneer, ik heb mijn moeder in 
het huishouden geholpen, ik heb 
nog drie broertjes en een zusje, 
maar nu wil ik graag werken.”
“Wel je kan als leerling-verkoop-
ster bij ons beginnen, lijkt je dat 
wat ”
“Ja meneer heel graag.”

“Hier, vul dit formulier maar in, dan 
zal ik je zo vertellen wat je verdien-
sten zijn, en bij welke winkel je gaat 
werken.”
Ik denk, oh wat eng, een formulier 
invullen, wat zal er allemaal opstaan. 
Maar het valt mee. Ik vul mijn naam 
en andere gegevens in.

Dan moet ik wat reken-
sommetjes uitrekenen; 
gelukkig ben ik daarin 
niet de stomste. Ik merk 
op dat ik niet meer 
zenuwachtig ben en het 
allemaal eigenlijk wel 
mee valt.
Meneer kijkt het for-
mulier na en knikt mij 
vriendelijk toe:  “Nou 

Willy, je bent aangenomen hoor.”
Ik had er niet op gerekend dat alles zo 
vlot zou verlopen en denk: ‘Ja, wat 
moet ik daar nou op antwoorden’. Ik 
knik vriendelijk terug en kijk even 
naar mijn nichtje. Ze geeft mijn een 
bemoedigend knipoogje.
“Je krijgt nog een bevestiging thuis”, 

vervolgt de heer Kooiman en dan mag 
je maandag beginnen in het Hus-
 liaal aan de Jan Luykenlaan 7 . Weet 

je waar dat is ” 
“Nee meneer, niet echt.”
Hij legt het mij uit en ik merk dat het 
niet ver van huis is.
“Je krijgt een vast bedrag aan week-
loon plus provisie.”

rovisie , provisie ,  wat is dat nou 
weer.
Maar ik knik hem begrijpend toe, net 
alsof ik wel weet wat provisie is. Op-

staand geeft hij ons een hand en zegt: 
“Nou tot ziens Willy, ik roep je nog 
een keer op voor werkbespreking.” 
Werkbespreking  Jeetje, wat een 
gedoe. “Ja meneer, dag meneer.”
Eindelijk buiten heb ik weer praatjes.
“Bedankt h  Con dat je bent mee 
geweest.”
“Ach joh, graag gedaan hoor. Het was 
best een aardige man h  Wil ”
“Ja maar ben toch blij dat het achter 
de rug is.”
In gedachten loop ik verder. Maandag 
al beginnen. 
Raar eigenlijk dan 
kan ik zeggen: ‘ik 
ga naar mijn werk’. 
Hoewel, ik moet dan 
wel vroeg mijn bed 
uit. En ik moet ook 
kostgeld betalen zei 
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mooie 
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as zes dagen na de bevrijding mag 
de krant gedrukt worden. Tot grote 
opluchting van de redactie. Nog wel 
op een vlakpers in de drukkerij van de 
 rma NV Ten Hagen in de Nobelstraat 

in Den Haag. De oude rotatiepers van 
De Residentiebode, die domicilie had 
aan de Riviervismarkt, was geclaimd 
door vier andere kranten, waaronder 
De Waarheid. De Residentiebode zelf 
had zich voor en tijdens de oorlog 
zozeer met de vijand geëngageerd, 
dat het blad na de oorlog onmiddellijk 
een langdurig verschijningsverbod 
kreeg opgelegd. Maar katholiek Den 
Haag wilde niet van een eigen krant 
verstoken blijven.

itg r d p an
Het is C.M. Drabbe, die toen hij 
door de Duitsers was opgepakt en in 
Duitsland een straf uitzat daar een 
plan uitbroedde. Hij was in juni 1944 
nog niet vrijgelaten of hij wendde 
zich daarmee tot het comit  Katholiek 
’s-Gravenhage. Dat was enthousiast 
en ook bisschop Huibers van Haarlem 
gaf zijn  at. Op 12 september 1944 
kwamen dr. Jos de Boer, dr. G. Kor-
tenhorst en de heren W. C. van Breda, 
W. J. R. Dreesmann en de tot directeur 
benoemde C. M. Drabbe in het diepste 
geheim in een pand op de hoek van 
de Schoolstraat en de Vlamingstraat 
bijeen om de  nitief tot de oprichting 
van een nieuw dagblad te besluiten. 

In de vele geheime vergade-
ringen die daarop volgden, 
werden de noodzakelijkste 
maatregelen getroffen om 
direct na de bevrijding een 
krant uit te brengen, die de 
naam Het Binnenhof zou 
krijgen. Een naam die men 
vol betekenis vond voor elke 
Nederlander, maar vooral 
voor de katholieken van Den 
Haag.
Al in de hongerwinter werd 
de eerste hoofdredacteur 
benoemd, afkomstig van 
de Leidsche Courant, rans 
Schneiders. Hij slaagde erin 
een kleine redactie samen 
te stellen, die na de oorlog 
meteen aan de slag zou gaan. 
Er was echter nog niets. Geen 
gebouw, geen machines, geen 
kantoormeubelen en zelfs 
geen ruimte om te werken. 
De fa. Verhulst aan de Grote 
Markt was uiteindelijk bereid 
een enigszins gemeubileerde etage van 
zij gebouw tijdelijk af te staan. 

at i k  ard
Later werkte men ook geruime tijd op 
een etage boven restaurant Riche aan 
het Buitenhof.
Hemelvaartsdag 1945 was een bijzon-
der drukke werkdag voor het schaarse 
Binnenhofpersoneel. Er moest een 
krant gemaakt worden met primitieve 
middelen, die de volgende dag zou 
moeten verschijnen en verspreid wor-
den. Tijdens alle heilige missen in de 
dekenaten Den Haag en het Westland 
werd de krant vanaf de kansel aan-
gekondigd. Leden van de Katholieke 
Garde noteerden bij de uitgang van 
de kerken de eerste mensen die zich 
opgaven als abonnee. Het gebruik van 
de vlakpers leidde ertoe, dat de laatste 
abonnee de krant op die elfde mei pas 
zeer laat in de avond in de bus vond. 

Later kon ook Het Binnenhof op de 
pers van de Residentiebode aan de 
Riviervismarkt worden gedrukt, waar 
de krant ook zijn intrek in nam. as in 
1954 kreeg Het Binnenhof een eigen 
gebouw aan de rinsegracht 42, waar 
met een eigen zetterij en sinds 1959 
ook een eigen drukkerij glorietijden 
werden meegemaakt. Zo groeide de 
krant onder leiding van eerst rans 
Schneiders en daarna drs. A.H.M. 
Wijffels uit tot een regionaal dagblad, 
dat ook in het Westland, Delft, de 
Vlietstreek en Zoetermeer voet aan de 
grond kreeg.

k i r r n
In 1954 werd rans lug hoofdredac-
teur. Aan hem is het vooral te danken, 
dat de krant landelijk is gaan samen-
werken met andere regionale bladen. 
Eerst in Unitas, later in ers Unie. 
De krant timmerde altijd  ink aan 
de weg. Dat kwam niet in de laatste 
plaats door de opvallende activiteiten 

van de legendari-
sche fotojournalist 
Simon E. Smit en 
journalisten als Leo 

Thuring, die een column schreef onder 
de naam Eric Sorel. De stadsredac-
tie  jarenlang onder leiding van im 
Vollebregt  was een kweekvijver 
voor journalisten, van wie er enkele 
grote bekendheid verwierven zoals Ad 
Langebent, Han Mulder, en Jac ues 
Grijpink via KRO’s Brandpunt.
In de jaren zestig kocht Het Binnenhof 
de Leidsche Courant op en heette het 
bedrijf voortaan Westerpers BV. De 
technische ontwikkelingen gingen 
daarna echter zo razendsnel dat er  ink 
geïnvesteerd zou moeten worden. Daar 
was het bedrijf te klein voor. Aanvan-
kelijk werd daarom  C.M. Drabbe 
was toen als directeur al opgevolgd 
door J. Brader - toenadering gezocht 
tot Het Kwartet, waarvan ook de pro-
testantschristelijk georiënteerde Nieu-
we Haagse Courant deel uit maakte. 
De redacties van beide bladen hadden 
toen al een nauwe samenwerking met 

elkaar. Men wisselde bijvoorbeeld 
kopij uit. Er waren zelfs al plannen 
in uitvoering tot het plaatsen van een 
tweede pers aan de rinsegracht voor 
het drukken van beide bladen.

rrass nd  si
De directie van Het Kwartet voelde 
er echter niets voor. Na besprekingen 
met Audet in Nijmegen en ook De Te-
legraaf kwam in 1970 het verrassende 
nieuws van de fusie met de grootste 
concurrent: de Haagsche Courant. 
Na verloop van tijd trok de redactie 
in bij de Haagsche Courant aan de Wa-
genstraat. Dat duurde tot 19 1, toen 
er een nieuw modern krantengebouw 
naast de al sinds 1971  het begin van 
Sijthoff ers BV - in gebruik zijnde 
drukkerij in de laspoelpolder in 
Rijswijk kon worden betrokken. Daar 
werden ook het Rotterdams Nieuws-
blad en later nog tal van andere kanten 
gedrukt..In 197  volgde Jaap Hallewas 
tot 1991 rans lug als hoofdredacteur 
-directeur op. De laatste twee jaar was 
 tot 1 mei 1993 - Jan Leune hoofdre-

dacteur-directeur, nadat de Leids(ch)e 
Courant al eerder was opgegaan in het 
Leidsch Dagblad. 

e oto s i  dit arti e  i n an de et 
innenho  otogra en imon  mit 

en i an on a in a
           
Aad van Holstein
oud-reda teur an ag ad et 

innenho

i   k an d  d r n in n aag n g ing spr kt  i d r n k nt dag ad t in
n n  n g k a  is t sinds  i  pg gaan in d  aags  rant n di  at r r 
in t  n  d  krant ni t  g n  dan n   aak t  rgd  n 
k nn n dan k t na  st g  aan d  r rsgra t a t r t krant ng  rins
gra t 4  aar d  krant n rd n itg d d  as dit aar  t inn n  d  p nsi ng
r tigd  ti d n r ikt  ant t rst  n r dat rt an ri dag  i 4

t inn n  rs n  aar g d n r t rst 

e krant er  aangekon ig  ana  e kanse

- Modemagazijn Verhulst, het eerste kantoor van de krant.in 19 . - 
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Oud-burgemeester van Den Haag, 
A.J.E.Havermans typeerde hem zo, 
in de inleiding van Simon Smits fo-
toboek ‘Den Haag  Vertel mij wat’: 
“Simon Smit kende heel Den Haag. 
En heel Den Haag kende hem. as 
als Simon Smit er was en alles naar 
zijn hand had gezet, kon het feest 
beginnen. Simon zat immers nooit 
om woorden verlegen. Als hij er was 
dan w s hij er ook”. Simon Smit ten 
voeten uit.
Hij maakte niet alleen foto’s, hij 
‘organiseerde’ ze ook. Ik heb hem 

 in een tijd dat het gezag nog met 
een grote G werd geschreven  bijna 
onbetamelijk aan hoogwaarheidsbe-
kleders zien trekken en sjorren tot 
ze eindelijk goed stonden voor het 
plaatje. Niemand anders kon zich dat 
permitteren, hij kwam ermee weg. 
Wat zijn foto’s betreft, zal hij altijd 
de man blijven van De Tandem-foto. 

De net verloofde rinses Juliana en 
Bernhard op 1  september 193  in 
de aleistuin. Zij voorop, Bernhard 
erachter. De foto ging de hele wereld 
over. Bernhard wilde Simon nog 
bedanken voor dat mooie cadeau 
van de Haagse burgerij, maar Simon 
wilde z’n tandem terug. Want hij 

had hem voor een half uur gehuurd 
bij een rijwielhandel in de Oude 
Molstraat.
Er zijn nog een aantal beroemde 
foto’s: die van twee nonnen op een 
nachtkastje op een dak in Delft, 
kijkend naar de taptoe. Eerste 
nationale fotoprijs, tweede van wat 
later de World ress hoto werd. 
Of die prachtige van Mini en Maxi 
in paterkostuums pootjebadend in 
Scheveningen met de pier op de ach-
tergrond. En nog een prijswinnaar: 
een blinde man die door omstan-
ders uit het water van de Veenkade 
gered wordt met behulp van een 
reddingsboei. Zilveren Camera en 
beste Nederlandse persfoto bij World 

ress hoto. Simon  wil het verhaal 
 had die blinde man kort daarvoor 

zelf nog de weg gewezen. Waar of 
niet waar, de anekdotes en de foto’s 
lopen bij hem warrig door elkaar. 

Maar terugkijkend is het allemaal 
puur Den Haag: de piepjonge Koot 
en Bie in de Kazernestraat voor 
caf  De Sport. De beroemde foto’s 
van het concert van de Stones in het 
Kurhaus anno 19 4. Vóór en n  het 
uit de hand lopen ervan. ia Beck 
achter de piano op de puinhopen van 
wat eens haar ‘Vliegende Hollander’ 
was, Zwolsman wandelend over 
het Gevers Deynootplein met op de 
achtergrond het Scheveningen dat hij 
zou aanrichten in aanbouw.
Maar Simon Smit was meer. Hij 
werd het uithangbord voor dagblad 
Het Binnenhof waar hij zich na 
de oorlog als n van de eersten 
aanmeldde. Na gewerkt te heb-

ben bij olygoon en persbureau 
Vaz Dias. Simon E. liet tot op hoge 
leeftijd iedereen versteld staan als 
hij zich weer in z’n blootje meldde 
voor de Nieuwjaarsduik de ijskoude 
Noordzee in. Want de zoon van een 
kastelein uit de Hobbemastraat was 
supergezond, dronk niet, rookte niet. 
Zijn foto’s vertolkten een tijdperk en 
hijzelf werd een coryfee in de stad. 
Geen fotograaf zal dat nog lukken.

Bert Jansma
ud ourna ist et innenho

it in memoriam erd eerder 
gep aatst in ee rant 

en aag Centraa
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inig n an t r g add n

- Simon Smit ten voeten uit, met de camera aan het oog en zijn bril op het voorhoofd. -

- e foto van Juliana en Bernard 
op de tandem -

i n p r is
Voor anderen misschien raar, maar 
toen ik het hoorde verscheen op mijn 
gezicht een glimlach. Simon (9  jaar) 
is er niet meer. Ik dacht: Je hebt vast 
gedacht: het is mooi geweest  Aan 
jou denk ik met louter plezier. Van 
jou, Simon, heb ik ‘Het Vak’ geleerd. 
Dankzij jou ben ik een van de laatste 
der Mohikanen, die het vak nog in de 
praktijk heeft geleerd: op straat, vaak 
naast jou in jouw, voor mij onuitwis-
baar gele Opel Manta; op straat, waar 
het nieuws ligt - en waar nieuws thuis-
hoort. Ik dank je hiervoor van harte, 
Simon. Dit heeft mij ver gebracht. Ik 
wens jou een heel góede reis toe. Wat 
mij betreft ben jij d  oud-Hagenaar.

Guus van Baar
guus on uus gmai om
-----------------------------------------------

E t  ning r
Mijn naam is Arie ronk, de naam 
zegt alles, 9 jaar en een echte Scheve-
ninger. Dus ik ben ook Oud Hagenaar. 
Ik woon nu ruim 10 jaar in het mooie 
Noordwijk waar ik terecht ben geko-
men na mijn scheiding en waar ik op 
mijn 2e jaar opnieuw getrouwd ben 
en waar ik mijn geluk heb gevonden. 
Dit is natuurlijk niet de reden van mijn 
schrijven aan u. De Oud-Hagenaar, 
een geweldig blad, krijg ik altijd via 
mijn ex die nog in Scheveningen 

woont. Over Scheveningen gespro-
ken ik ben de oudste van 5 kinderen, 
en die vijf kinderen hebben zelf 12 
kinderen waaronder 4 van mij, die op 
hun beurt weer  14 kinderen kinderen 
hebben waarvan er  van mij zijn. 
Opmerkelijk is dat niemand hiervan 
in Scheveningen of Den Haag woont 
op een kleinkind van mijn broer Joop 
na, die nu 7 is. Deze broer zullen veel 
oudere Scheveningers wellicht nog 
wel kennen uit zijn voetbaltijd bij SHS 
oftewel Scheveningen Holland Sport, 
RVC en VUC. Hij voetbalt nog steeds 
bij Nationale Nederlanden, een echte 
liefhebber dus, jammer dat hij een fan 
van Ajax, is terwijl ik voor eyenoord 
ben, net als mijn zonen. Zelf heb ik 
ook gevoetbald, bij Scheveningen en 
Duindorp sv maar wel op bescheiden 
nivo. Verder wil ik van mij nog wel 
kwijt dat ik van mijn 14e tot mijn 54e 
bij tante pos heb gewerkt, waarna ik 
met de VUT (vervroegd uittreden  
ben gegaan op vrijwillige basis. Doel 
van de regering hiervan was om plaats 
te maken voor jongeren om op de 
arbeidsmarkt te verschijnen een ach-
teraf peperdure ingreep. Ook voor mij 
trouwens want nu ik gepensioneerd 
ben is mijn pensioen een stuk lager 
dan ik gedacht had. Spijt heb ik er 
trouwens niet van want ik had serieuze 
gezondheidsproblemen, waarvan ik 
overigens pas 7 jaar van verlost ben, 
dankzij dure medicijnen. Ik ben altijd 

sociaal bewogen geweest en heb veel 
vrijwilligerswerk gedaan , waarvoor ik 
ook nog De goudvink heb gekregen uit 
handen van de naamgever wijlen iet 
Vink o.a  wethouder van sportzaken.

Arie ronk
Noordwijk
ariepron iggo n
-----------------------------------------------

 p n rg
In de Oud-Hagenaar van dinsdag 
27 november 2012 stond een artikel 
over “Vaandrager, de laatste boer van 

penburg”. Wat daar niet in stond, 
maar wel vermeldenswaard is, is dat 
kort na de oorlog de varkensstal-
len van Hoeve penburg gebruikt 
werden door de padvindersgroep die, 
uiteraard, de Hoeve penburggroep 
heet. Ik ben daar in 194  begonnen 
bij de welpen onder leiding van akela 
Van Ravenstein-Oliver, met hulp van 
baloe Nijveld en raksha Van ijlen. 
Later stapte ik over naar de verken-
ners onder leiding van hopman reek 
van Ravenstein, de echtgenoot van de 
akela. Ik heb hun huwelijk nog mee-
gemaakt. Ik heb daar bij de verken-
ners een geweldige tijd meegemaakt. 
Iedere patrouille had een eigen ruimte 
(voormalige varkenskot). Je had de 

azanten, de Houtduiven, de Herten 
en . Ik heb het nog tot patrouillelei-
der van de Houtduiven gebracht. De 

activiteiten waren erg op overleven 
gericht, wat te maken had met het 
oorlogsverleden van de hopman. In de 
weilanden achter de boerderij maakten 
we houtconstructies met sjorringen. 
Beroemd waren de oefeningen op de 
 ets en de nachtoefeningen in Meijen-

del (verzamelen op de Witte Brug). De 
zomerkampen waren ook geweldig. 
Ik herinner me nog Chris Hartog, Lou 
Waardenburg en Jaap Vermeulen; met 
de laatste heb ik nog steeds contact. 
De zoon van de boer, Jaap Vaandrager, 
heeft ook nog een tijd met ons mee-
gedaan. We hebben eens een re nie 
gehad, waar ik nog verslagen van mijn 
hand in oude logboeken terugvond. 
Ik hoop dat het nog eens gebeurt. De 
groep bestaat nog steeds en is nu ge-
vestigd aan de Sir Winston Churchil-
laan in Rijswijk, zie www.hyg.nl

Hans van der Spiegel
Harmelen
h ds da is n
-----------------------------------------------

In de jaren ’50  was er buiten het 
voetbal in het Zuiderpark nog een 
plek waar wij onze vrije tijd konden 
doorbrengen. Namelijk het CJMV 
Christelijke jonge mannen vereniging. 
De precieze locatie weet ik niet meer, 
het was in ieder geval in een grote 
kelder in Moerwijk. Wij konden daar 

o.a. spelletjes doen , tafeltennis spelen 
en  guurzagen. Dit o.a. onder leiding 
van de Heer Lammerts van Bueren,  
die ook een niet onverdienstelijk 
amateurbokser was. Op hele mooie 
dagen nam hij ons ook wel mee naar 
Overvoorde, waar wij spoorzoekertje 
deden.  Ook brachten wij een bezoek 
aan de bunkers , waar wij spulletjes uit 
de oorlog zochten. Na een aantal jaren 
veranderde mijn interesses , mede om-
dat er alleen maar jongens aanwezig 
waren. Ook het  guurzagen was aan 
mij niet besteed, ik was kampioen in 
het breken van de zaagjes toch al met 
al een gezellige tijd gehad.

Jan Baan
Zoetermeer 
ri a aan gmai om
----------------------------------------------

E ai  i  d and rk
In De Oud-Hagenaar van 11 december 
2012 is in de oproep voor gegevens 
over de stichting Goed Handwerk 
van mevrouw T. M.J. van Spanning-
van Oosterom bij vergissing haar 
e-mailadres verkeerd vermeld. 
Dit adres moet zijn: 

t anspanning s ar et n  
tel. 070-3251310

E E  E  E E
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! 
Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. 
Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.nl  of  brieven@deoud-hagenaar.nl  
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BUZING Puzzels

ri ntaa
13. Er op ‘n andere manier een eind aan maken. - 14. Een geglazuurd 
bericht. - 15. Hier krijg je een kleur van. - 1 . Vrouwelijke standaard - 17. 
De samenwerking bij het duo liep gesmeerd. - 1 . Is het toegestaan, dat 
men klein opgenomen geld uitgeeft  - 19. Het is bedorven na ‘t gebruik van 
sterke en taaie stengels. - 20. Staat dat haar niet  - 21. Het beginnen van de 
ontsluiting. - 22. Maatstaf. - 23. Toen ze met z’n allen schoten, was de vos al 
gauw geraakt. - 24. De roem van de ezel wordt in het oosten duur betaald. - 
25. Opvanginrichting. - 27. Vogelverschrikker. - 30. De Ier nam ‘n maat, die 
voor altijd bij hem zou zijn. - 34. aktouw. - 3 . Walsmaat. - 37. Het is ons 
streven later niet te veel voor het raam te zitten. - 40. We bezien nog wel, of 
we ze pakken. - 42. Men heeft er genoeg van gerookt - 44. Waardeloze soep. 
- 4 . Zich buigend onderwerpen. - 4 . Laagte. - 49. Een hoeveelheid stroom 
maakt de vis ziek. - 50. De schoonmaker ging behoorlijk tekeer met ‘n dweil. 
- 51. Zakt niet tijdens het eten ervan - 52. Dit is ‘s nachts een onprettig dier. - 
53. Geweldig slot - 54. Een standhouder. - 55. Onverbeterlijk.

rti aa
1. Bij iemand langs gaan, of langs iets gaan. - 2. Een tijdelijk gebruik in 
Limburg. - 3. Voor haar komt er geen eind aan - 4. Als u rent is goed te zien, 
dat slanke mensen meestal toch sneller gaan. - 5. Beroepsschoonmakers. 
- . Kan ook vergaan zijn. - 7. Krijgen ook de ratten post van de kerk  - . 
Ondergang. - 9. Hij kan al niet vliegen ook. - 10. Gerechtsdienaars. - 11. Hij 
zal wel weer achteraan eindigen. - 12. Een rookstel. - 2 . Zonder oordeel is 
het letsel een kunstwerk. - 2 . Een theebus. - 29. Dit krijgt een forens. - 31. 
Als hij is overleden, kun je er iemand toch nog vrolijk mee maken. - 32. Het 
verlies lag te vers in ‘t geheugen, om weer een opdracht te aanvaarden. - 33. 
Heeft ‘n gier beide vleugels nodig om respect af te dwingen  - 35. Heeft het 
meisje nou wel of geen goede manieren  - 3 . Het voer hieruit valt als een 
baksteen op m’n maag. - 39. Is in Lugano niemand naamloos  - 41. Baai met 
weinig water. - 43. Als je ‘t gedaan hebt, is je mondslot verdwenen. - 44. Een 
loopje nemen met sollen - 45. Je mag die mantel wel wat sneller aandoen. - 
47. De vaandrig kon ter plaatse een deuntje blazen.

r togra
t a s d k ’s i n r pt gra n 
g ns n p s r n’  

aar  p n  and r  ani r    
p t  ss n t  taa aardig i n  r ati  

k nn n d nk n  n t  kr  s n at 
g k i n t rd n  aar i  s ag t  pak
k n t  is aak r t n rk t  

 ni t t  gg n rs aa d

r d n 
Laten we eens wat (eenvoudige) voorbeeld-opgave geven.
- ‘Die stoot zich niet drie keer aan dezelfde steen.’
Antwoord: ezel
- ‘Vis in de mond ’
Antwoord: tong
- ‘Kamertrut in de regering’.
Antwoord: MarkRutte (letteromzetting van ‘kamertrut’).

r r t r d  dpri s
Velen van u zullen het nog nooit hebben geprobeerd om zo’n 
cryptogram op te lossen. Maar laat u de eerste keer dan eens 
helpen door een bevriende puzzelaar of een reeds verslaafd 
familielid.
Extra de moeite waard dit keer, omdat u dan meedingt naar de 
hoofdprijs van de puzzels in deze De Oud-Hagenaar:  100
Zie voor info over uw inzending meer op pagina 44.
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Hoe een gok stige onk eer eer e so eren
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Zo was daar bijvoorbeeld de man die 
zijn limonadefabriekje failliet zag gaan 
en de ex-visserman die zich van stoker 
via bode had opgewerkt tot schrijver. 
En dan natuurlijk Marc die bij ons was 
belast met het verzorgen van buiten-
landse dienstreizen voor het technische 
personeel. Reisopdracht, voorschot, 
deviezenvergunning, vreemde valuta, 
declaratie, hij had het er druk mee. Het 
bijzondere aan Marc, een beminnelijke 
Indische jongen van een jaar of dertig, 
was zijn driedubbele achternaam. Van-
wege de privacy zal ik ze niet noemen 
want dat geslacht is nog lang niet uit-
gestorven. Niemand had ooit aandacht 
aan die namen geschonken tot op een 
dag iemand vroeg hoe hij toch aan 
drie namen kwam. “Nou gewoon,” zei 
Marc “omdat ik van adel ben.” 

ar n n a ni ts
Dat was nieuws. Ieder liet het werk 
rusten en de eerste grap werd gemaakt. 
Dus jij bent “Baron von Habenichts”. 
Marc antwoordde onverstoorbaar dat 
hij een jonkheer was. Uitgedaagd dat 
te bewijzen bracht hij een paar dagen 
later inderdaad een document mee 
waaruit bleek dat aan een van zijn 
voorvaderen de titel “jonkheer” was 
verleend. Omdat hij met dit bewijs 
bij ons het predicaat ‘betrouwbaar’ 
verwierf twijfelde niemand aan zijn 
woorden toen hij op een maandag-
ochtend achteloos vertelde dat hij 
zaterdags op de renbaan Duindigt 
honderd gulden had gewonnen. Dat 
herhaalde zich een week later met een 
winst van twintig gulden. Wij werden 
onrustig. Was iets extra’s verdienen zo 
eenvoudig  We staken met drie man de 
koppen bij elkaar en vroegen Marc of 
hij niet namens ons iets kon inzetten. 
Geen probleem en dus lapten wij tien 
gulden bijeen. En zie, het wonder ge-
schiedde. ‘s Maandags keerde hij ons 
met een brede grijns twintig gulden 
uit. Wij waren niet meer te houden, 
dit moesten we zelf meemaken. En 
zo trokken we op een zaterdag onder 
leiding van Marc met de bus naar 
Duindigt. Uit voorzorg, de gokduivel 
mocht eens toeslaan, hadden we alle-
drie niet meer dan tien gulden bij ons. 
De genoemde bedragen klinken mis-
schien belachelijk laag maar je moet 
ze wel zien tegen de achtergrond van 
een maandsalaris van totaal  . 23 ,74 
bruto (zegge tweehonderdzesendertig-
gulden en vierenzeventig cent)
Mochten we nog twijfelen aan de 
goede a  oop dan werd die twijfel bij 
aankomst op Duindigt snel weggeno-
men. De portier groette Marc uiterst 
beleefd, een keurige heer nam groe-
tend zijn zwarte gleufhoed voor hem 
af en toen een jockey in vol ornaat, 
laarzen, zweepje en pet hem joviaal 

bij de voornaam noemde wisten we 
het zeker: wij gingen hier onder zijn 
leiding fortuin maken  
Marc legde ons in kort bestek de gang 
van zaken uit. Je kon op verschillende 
manieren gokken: winnend, plaats, 
duo, koppel en trio. Je koos een paard 
of paarden, bepaalde de manier, stortte 
bij een loket je inzet en kreeg daarvoor 
een ticket. Hij adviseerde ons te 
beginnen met de eenvoudigste manier, 
dus ‘winnend’ waarbij je alleen maar 
hoefde te voorspellen welk paard als 
eerste over de streep ging. Bovendien 
was hij door ingewijden getipt welk 
paard de race absoluut ging winnen 
dus we wisten genoeg. We gingen 
in de rij voor het loket en 
legden alle drie een 
gulden in. 
Met Marc 
zochten 
we 

een plaatsje langs de baan, het 
startschot viel en daar ging het spul. 
Een neuroot schreeuwde door enorme 
luidsprekers een ooggetuigenverslag, 
via microfoons langs de baan klonk 
het gedonder van de hoeven, kortom 
een lekker sfeertje. Maar dat was dan 
ook alles.
Toen de uitslag door de inmiddels ge-
kalmeerde speaker werd omgeroepen 
was ‘ons’ paard daar niet bij. Wij wil-
den Marc vragen hoe dat in godsnaam 
mogelijk was maar hij was nergens 
te bekennen. We zochten hem overal 
maar toen dat niets opleverde besloten 
we op eigen houtje verder te gaan. Het 
was verbazend hoe we, niet gehin-
derd door enige kennis van zaken, de 
hele middag met dat ene tientje in de 
running bleven. We kozen de paarden 
omdat ze een leuke naam hadden of 
bij het inlopen een kwieke indruk 
maakten, we wonnen wat en verloren 
dat prompt weer in de volgende race. 

Tegen het eind van de middag was 
ons geld op en gingen we desondanks 
tevreden naar huis. Een tientje armer 
maar een kostelijke ervaring rijker.

kst n it g
De maandag daarop wilden we Marc 
tekst en uitleg over zijn verdwijning 
vragen maar die was ons te vlug af en 
nam zelf het initiatief. “Waar waren 
jullie nou, ik ging even naar het toilet, 
kwam nog een kennis tegen waar ik 
even mee gesproken heb en jullie 
waren in geen velden of wegen meer 
te bekennen ” We wisten dat het niet 
waar kon zijn maar hadden er geen 
plausibele verklaring voor. De oplos-

sing kwam een paar weken later.
Vroeg in de ochtend kwamen drie 

potige marechaussees de secretarie 
binnen, arresteerden Marc en namen 
zijn hele administratie in beslag. 
Even ter verduidelijking, als bij de 
krijgsmacht of het ministerie iets mis 
is wordt niet de politie of recherche in-
geschakeld maar de marechaussee. En 
hier was wat mis, Marc werd verdacht 
van verduistering, naar later bleek van 
twaalfduizend gulden. De zaak kwam 
aan het rollen toen hij met een  inke 
borrel op zijn probleem opbiechtte aan 
iemand die bij hem thuis een kamer 
huurde. Toen hij er aan toevoegde dat 
hij van plan was zelfmoord te plegen 
raakte zij in paniek en belde zijn chef 
op. Die wist er ook geen raad mee en 
belde de secretaris op. Dat was een 
ijskoude en naar later uitlekte was 
zijn beslissing: “als hij het weekend 
overleeft schakelen we de marechaus-
see in”. Hij overleefde het dus en werd 
uiteindelijk veroordeeld tot een jaar 
gevangenisstraf waarvan vier maanden 
voorwaardelijk. Verzachtende omstan-

digheid was een keurig gedetailleerde 
boekhouding van de bedragen die 
hij achterover had gedrukt. Dat had 
hij bijgehouden om alles te kunnen 
aanzuiveren als hij ooit op Duindigt 
een grote klapper zou maken.

rs  aan aring 
Omdat ik de plaatsvervanger van Marc 
was kreeg ik ook een forse aanvaring 
met de marechaussee. Die hadden alles 
meegenomen, ook de genummerde 
blanco reisopdrachten, zodat het hele 
reisgebeuren stil lag. Ik kreeg van de 
Secretaris opdracht naar de mare-
chaussee op de Raamweg te gaan en 
de blanco’s terug te halen. Ik meldde 
me daar bij de portier die mij naar een 
kamer verderop in de gang verwees. Ik 
klopte op de deur en hoorde een soort 
dierlijk gegrom dus ging naar binnen 
en zei vriendelijk “goedemiddag” 
tegen de man die in uniform achter 
zijn bureau zat. Een tweede grom kon 
er nog net af. Hij liet me gewoon staan 
en was druk bezig om met een pincet 

de snippertjes van een brief als een 
legpuzzel in elkaar te passen. 

Omdat de brief kennelijk 
uit meerdere kantjes had 

bestaan was dat best 
moeilijk. Onwil-

lekeurig ga 
je mee 

staan puzzelen en toen 
de man nadenkend met zijn pincet op 
een leeg vakje zat te tikken wist ik wat 
hij zocht. “Dat daar” zei ik en ik wees 
het betreffende stukje aan. 

t  r i r
De man kon slecht tegen zijn verlies, 
werd enorm kwaad en ging zo tekeer 
dat een aantal stukjes die hij met 
moeite op hun plaats had gekregen 
weer wegwapperden. Het leek mij vei-
liger om ook maar te verdwijnen; dus 
zonder iets te zeggen liep ik de kamer 
en het gebouw uit en was opgelucht 
toen ik weer op de  ets zat.
Terug op kantoor meldde ik me bij de 
Secretaris en zei dat de Marechaussee 
de papieren niet aan mij wilde geven 
maar dat ze het op prijs zouden stellen 
als hij persoonlijk even langs kwam. 
Dat was niet waar maar ik gunde hem 
van harte eenzelfde behandeling en 
zou er desnoods op zweren dat die 
woesteling dat gezegd had. Ik weet 
niet of hij gegaan is maar een paar 
dagen later kreeg ik de formulieren.
Hoe liep het verder af met Marc  
Goed.

Een paar jaar later maakte ik samen 
met mijn vrouw een wandeling in het 
Zuiderpark toen ik in een man die 
in de verte op een bankje zat, Marc 
meende te herkennen. Hij leek er wel 
op maar er was toch iets vreemds aan 
hem. Om zekerheid te krijgen gingen 
we op hem af en ik zei vragend: “Marc 
” Hij was het, maar de charmante 

knul met het diepzwarte haar was in 
een paar jaar tijd een oude man met 
spierwit haar geworden.Hij had ons al 
in de verte zien lopen maar dacht dat 
wij hem niet meer wilde kennen. Ik 
verzekerde hem blij te zijn eindelijk 
een kennis te hebben die in de bak had 
gezeten.

i rar i  in d  a s
We schoven gezellig bij hem op 
de bank en Marc vertelde. Het was 
niet leuk in de gevangenis. Hij werd 
geplaatst in een vleugel waar alleen 
witte-boorden criminelen zaten. 
Rangen en standen waren daar nog 
belangrijker dan op het ministerie. Er 
zat een referendaris, een notaris, een 
bankdirecteur en nog wat van dat volk. 
Als eenvoudig schrijver was Marc 
de laagste en absoluut niet in tel. Hij 
werd tewerk gesteld op een afdeling 
waar de bekende postzakken van de 
.T.T. werden gestikt. Stof  g werk en 

omdat hij ooit iets aan zijn longen had 
gehad werd hij al snel overgeplaatst 
naar de afdeling elektronica.
Marc leerde solderen en moest 

steeds twee dingetjes aan elkaar 
vast maken. In het begin was 
dat leuk omdat hij nog nooit 
gesoldeerd had maar na een 
paar honderd keer was de 
lol er wel af. Hij was vol lof 
over de wijze waarop door de 

sociale dienst voor zijn vrouw 
was gezorgd, die overigens trouw 

op hem had gewacht. In de tijd 
dat hij weg was had ze eindelijk geen 
geldzorgen. Daarvoor natuurlijk wel 
omdat hij zijn salaris in Duindigt stak 
en niet in het huishouden. De ‘winst’ 
die hij ons de eerste maal uitkeerde 
betaalde hij gewoon uit eigen zak, om 
de schijn op te houden. De verrassing 
kwam op het eind. Vanwege een of 
ander vorstelijk jubileum had hij ook 
nog twee maanden gratie gekregen. 
Toen hij vrij kwam werd hij door de 
reclassering opgevangen. Hij kreeg 
werk bij het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en zat in zijn proeftijd 
in een hokje langs een drukke weg 
het voorbijkomende verkeer te tellen. 
Na drie maanden kreeg hij een vaste 
aanstelling op een bureau en werd 
ingeschaald als Administratief Amb-
tenaar C1. Met deze rang ging hij het 
gros van zijn oude collega’s voorbij.
Toen ik op de Secretarie verslag uit-
bracht over mijn ontmoeting met Marc 
verzuchtte een van die collega’s dan 
ook: “valt er hier nog wat te jatten, ik 
wil ook wel eens bevorderd worden ”
           
Leo Meershoek ( 3)
 l.meershoek ziggo.nl                                                                                                                        
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Zo was daar bijvoorbeeld de man die 
zijn limonadefabriekje failliet zag gaan 
en de ex-visserman die zich van stoker 
via bode had opgewerkt tot schrijver. 
En dan natuurlijk Marc die bij ons was 
belast met het verzorgen van buiten-
landse dienstreizen voor het technische 
personeel. Reisopdracht, voorschot, 
deviezenvergunning, vreemde valuta, 
declaratie, hij had het er druk mee. Het 
bijzondere aan Marc, een beminnelijke 
Indische jongen van een jaar of dertig, 
was zijn driedubbele achternaam. Van-
wege de privacy zal ik ze niet noemen 
want dat geslacht is nog lang niet uit-
gestorven. Niemand had ooit aandacht 
aan die namen geschonken tot op een 
dag iemand vroeg hoe hij toch aan 
drie namen kwam. “Nou gewoon,” zei 
Marc “omdat ik van adel ben.” 

ar n n a ni ts
Dat was nieuws. Ieder liet het werk 
rusten en de eerste grap werd gemaakt. 
Dus jij bent “Baron von Habenichts”. 
Marc antwoordde onverstoorbaar dat 
hij een jonkheer was. Uitgedaagd dat 
te bewijzen bracht hij een paar dagen 
later inderdaad een document mee 
waaruit bleek dat aan een van zijn 
voorvaderen de titel “jonkheer” was 
verleend. Omdat hij met dit bewijs 
bij ons het predicaat ‘betrouwbaar’ 
verwierf twijfelde niemand aan zijn 
woorden toen hij op een maandag-
ochtend achteloos vertelde dat hij 
zaterdags op de renbaan Duindigt 
honderd gulden had gewonnen. Dat 
herhaalde zich een week later met een 
winst van twintig gulden. Wij werden 
onrustig. Was iets extra’s verdienen zo 
eenvoudig  We staken met drie man de 
koppen bij elkaar en vroegen Marc of 
hij niet namens ons iets kon inzetten. 
Geen probleem en dus lapten wij tien 
gulden bijeen. En zie, het wonder ge-
schiedde. ‘s Maandags keerde hij ons 
met een brede grijns twintig gulden 
uit. Wij waren niet meer te houden, 
dit moesten we zelf meemaken. En 
zo trokken we op een zaterdag onder 
leiding van Marc met de bus naar 
Duindigt. Uit voorzorg, de gokduivel 
mocht eens toeslaan, hadden we alle-
drie niet meer dan tien gulden bij ons. 
De genoemde bedragen klinken mis-
schien belachelijk laag maar je moet 
ze wel zien tegen de achtergrond van 
een maandsalaris van totaal  . 23 ,74 
bruto (zegge tweehonderdzesendertig-
gulden en vierenzeventig cent)
Mochten we nog twijfelen aan de 
goede a  oop dan werd die twijfel bij 
aankomst op Duindigt snel weggeno-
men. De portier groette Marc uiterst 
beleefd, een keurige heer nam groe-
tend zijn zwarte gleufhoed voor hem 
af en toen een jockey in vol ornaat, 
laarzen, zweepje en pet hem joviaal 

bij de voornaam noemde wisten we 
het zeker: wij gingen hier onder zijn 
leiding fortuin maken  
Marc legde ons in kort bestek de gang 
van zaken uit. Je kon op verschillende 
manieren gokken: winnend, plaats, 
duo, koppel en trio. Je koos een paard 
of paarden, bepaalde de manier, stortte 
bij een loket je inzet en kreeg daarvoor 
een ticket. Hij adviseerde ons te 
beginnen met de eenvoudigste manier, 
dus ‘winnend’ waarbij je alleen maar 
hoefde te voorspellen welk paard als 
eerste over de streep ging. Bovendien 
was hij door ingewijden getipt welk 
paard de race absoluut ging winnen 
dus we wisten genoeg. We gingen 
in de rij voor het loket en 
legden alle drie een 
gulden in. 
Met Marc 
zochten 
we 

een plaatsje langs de baan, het 
startschot viel en daar ging het spul. 
Een neuroot schreeuwde door enorme 
luidsprekers een ooggetuigenverslag, 
via microfoons langs de baan klonk 
het gedonder van de hoeven, kortom 
een lekker sfeertje. Maar dat was dan 
ook alles.
Toen de uitslag door de inmiddels ge-
kalmeerde speaker werd omgeroepen 
was ‘ons’ paard daar niet bij. Wij wil-
den Marc vragen hoe dat in godsnaam 
mogelijk was maar hij was nergens 
te bekennen. We zochten hem overal 
maar toen dat niets opleverde besloten 
we op eigen houtje verder te gaan. Het 
was verbazend hoe we, niet gehin-
derd door enige kennis van zaken, de 
hele middag met dat ene tientje in de 
running bleven. We kozen de paarden 
omdat ze een leuke naam hadden of 
bij het inlopen een kwieke indruk 
maakten, we wonnen wat en verloren 
dat prompt weer in de volgende race. 

Tegen het eind van de middag was 
ons geld op en gingen we desondanks 
tevreden naar huis. Een tientje armer 
maar een kostelijke ervaring rijker.

kst n it g
De maandag daarop wilden we Marc 
tekst en uitleg over zijn verdwijning 
vragen maar die was ons te vlug af en 
nam zelf het initiatief. “Waar waren 
jullie nou, ik ging even naar het toilet, 
kwam nog een kennis tegen waar ik 
even mee gesproken heb en jullie 
waren in geen velden of wegen meer 
te bekennen ” We wisten dat het niet 
waar kon zijn maar hadden er geen 
plausibele verklaring voor. De oplos-

sing kwam een paar weken later.
Vroeg in de ochtend kwamen drie 

potige marechaussees de secretarie 
binnen, arresteerden Marc en namen 
zijn hele administratie in beslag. 
Even ter verduidelijking, als bij de 
krijgsmacht of het ministerie iets mis 
is wordt niet de politie of recherche in-
geschakeld maar de marechaussee. En 
hier was wat mis, Marc werd verdacht 
van verduistering, naar later bleek van 
twaalfduizend gulden. De zaak kwam 
aan het rollen toen hij met een  inke 
borrel op zijn probleem opbiechtte aan 
iemand die bij hem thuis een kamer 
huurde. Toen hij er aan toevoegde dat 
hij van plan was zelfmoord te plegen 
raakte zij in paniek en belde zijn chef 
op. Die wist er ook geen raad mee en 
belde de secretaris op. Dat was een 
ijskoude en naar later uitlekte was 
zijn beslissing: “als hij het weekend 
overleeft schakelen we de marechaus-
see in”. Hij overleefde het dus en werd 
uiteindelijk veroordeeld tot een jaar 
gevangenisstraf waarvan vier maanden 
voorwaardelijk. Verzachtende omstan-

digheid was een keurig gedetailleerde 
boekhouding van de bedragen die 
hij achterover had gedrukt. Dat had 
hij bijgehouden om alles te kunnen 
aanzuiveren als hij ooit op Duindigt 
een grote klapper zou maken.

rs  aan aring 
Omdat ik de plaatsvervanger van Marc 
was kreeg ik ook een forse aanvaring 
met de marechaussee. Die hadden alles 
meegenomen, ook de genummerde 
blanco reisopdrachten, zodat het hele 
reisgebeuren stil lag. Ik kreeg van de 
Secretaris opdracht naar de mare-
chaussee op de Raamweg te gaan en 
de blanco’s terug te halen. Ik meldde 
me daar bij de portier die mij naar een 
kamer verderop in de gang verwees. Ik 
klopte op de deur en hoorde een soort 
dierlijk gegrom dus ging naar binnen 
en zei vriendelijk “goedemiddag” 
tegen de man die in uniform achter 
zijn bureau zat. Een tweede grom kon 
er nog net af. Hij liet me gewoon staan 
en was druk bezig om met een pincet 

de snippertjes van een brief als een 
legpuzzel in elkaar te passen. 

Omdat de brief kennelijk 
uit meerdere kantjes had 

bestaan was dat best 
moeilijk. Onwil-

lekeurig ga 
je mee 

staan puzzelen en toen 
de man nadenkend met zijn pincet op 
een leeg vakje zat te tikken wist ik wat 
hij zocht. “Dat daar” zei ik en ik wees 
het betreffende stukje aan. 

t  r i r
De man kon slecht tegen zijn verlies, 
werd enorm kwaad en ging zo tekeer 
dat een aantal stukjes die hij met 
moeite op hun plaats had gekregen 
weer wegwapperden. Het leek mij vei-
liger om ook maar te verdwijnen; dus 
zonder iets te zeggen liep ik de kamer 
en het gebouw uit en was opgelucht 
toen ik weer op de  ets zat.
Terug op kantoor meldde ik me bij de 
Secretaris en zei dat de Marechaussee 
de papieren niet aan mij wilde geven 
maar dat ze het op prijs zouden stellen 
als hij persoonlijk even langs kwam. 
Dat was niet waar maar ik gunde hem 
van harte eenzelfde behandeling en 
zou er desnoods op zweren dat die 
woesteling dat gezegd had. Ik weet 
niet of hij gegaan is maar een paar 
dagen later kreeg ik de formulieren.
Hoe liep het verder af met Marc  
Goed.

Een paar jaar later maakte ik samen 
met mijn vrouw een wandeling in het 
Zuiderpark toen ik in een man die 
in de verte op een bankje zat, Marc 
meende te herkennen. Hij leek er wel 
op maar er was toch iets vreemds aan 
hem. Om zekerheid te krijgen gingen 
we op hem af en ik zei vragend: “Marc 
” Hij was het, maar de charmante 

knul met het diepzwarte haar was in 
een paar jaar tijd een oude man met 
spierwit haar geworden.Hij had ons al 
in de verte zien lopen maar dacht dat 
wij hem niet meer wilde kennen. Ik 
verzekerde hem blij te zijn eindelijk 
een kennis te hebben die in de bak had 
gezeten.

i rar i  in d  a s
We schoven gezellig bij hem op 
de bank en Marc vertelde. Het was 
niet leuk in de gevangenis. Hij werd 
geplaatst in een vleugel waar alleen 
witte-boorden criminelen zaten. 
Rangen en standen waren daar nog 
belangrijker dan op het ministerie. Er 
zat een referendaris, een notaris, een 
bankdirecteur en nog wat van dat volk. 
Als eenvoudig schrijver was Marc 
de laagste en absoluut niet in tel. Hij 
werd tewerk gesteld op een afdeling 
waar de bekende postzakken van de 
.T.T. werden gestikt. Stof  g werk en 

omdat hij ooit iets aan zijn longen had 
gehad werd hij al snel overgeplaatst 
naar de afdeling elektronica.
Marc leerde solderen en moest 

steeds twee dingetjes aan elkaar 
vast maken. In het begin was 
dat leuk omdat hij nog nooit 
gesoldeerd had maar na een 
paar honderd keer was de 
lol er wel af. Hij was vol lof 
over de wijze waarop door de 

sociale dienst voor zijn vrouw 
was gezorgd, die overigens trouw 

op hem had gewacht. In de tijd 
dat hij weg was had ze eindelijk geen 
geldzorgen. Daarvoor natuurlijk wel 
omdat hij zijn salaris in Duindigt stak 
en niet in het huishouden. De ‘winst’ 
die hij ons de eerste maal uitkeerde 
betaalde hij gewoon uit eigen zak, om 
de schijn op te houden. De verrassing 
kwam op het eind. Vanwege een of 
ander vorstelijk jubileum had hij ook 
nog twee maanden gratie gekregen. 
Toen hij vrij kwam werd hij door de 
reclassering opgevangen. Hij kreeg 
werk bij het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en zat in zijn proeftijd 
in een hokje langs een drukke weg 
het voorbijkomende verkeer te tellen. 
Na drie maanden kreeg hij een vaste 
aanstelling op een bureau en werd 
ingeschaald als Administratief Amb-
tenaar C1. Met deze rang ging hij het 
gros van zijn oude collega’s voorbij.
Toen ik op de Secretarie verslag uit-
bracht over mijn ontmoeting met Marc 
verzuchtte een van die collega’s dan 
ook: “valt er hier nog wat te jatten, ik 
wil ook wel eens bevorderd worden ”
           
Leo Meershoek ( 3)
 l.meershoek ziggo.nl                                                                                                                        
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trip d g t k nd naar aags  i its g nd  a ri  an i n i n

i k os eiger e een ni or  aan te trekken

Als ik later met betraand gezicht in 
de klas plaats nam en de onderwijzer 
mij vroeg wat mij scheelde, zweeg 
ik. De dader die voor mij in de bank 
zat, keek mij grijnzend en gemeen aan 
en  uisterde bijna geluidloos: “als je 
iets zegt ga ik je weer pijn doen”.  Na 
zo’n pestdag rende ik na schooltijd 
richting Zoutmanstraat naar het rins 
Hendrikplein waar in een kleine kiosk 
het nieuw uitgekomen boekje lag van 
mijn held Dick Bos. Van de vrien-
delijke meneer mocht ik meestal het 
boekje even vasthouden en doorbla-
deren, want 50 cent hadden jongens 

van 12 nooit bij zich. Van vriendjes 
uit de straat hoorde ik op een dag dat 
er jiujitsu-les werd gegeven in het 
Westeinde. In een zaal van Amicitia 
was de sportschool van Maurice van 
Nieuwenhuizen. Toen ik aanbelde deed 
een man in judopak open en keek ik in 
een markant en bekend gezicht, Dick 
Bos uit de boekjes van Alfred Mazure. 
Op mijn vraag of ik op jiujitsules bij 
hem kon, schudde hij zijn hoofd: “je 
bent nog te jong, kom maar terug als je 
wat ouder bent”, zei hij.

k naar r d a r
In de jaren dertig waren er in de grote 
steden van Nederland verschillende 
sportclubs waar het jiujitsu werd 
onderwezen. Er was zelfs een jiujitsu 
kampioen van Nederland: Maurice 
van Nieuwenhuizen. Hij stond voor de 
held die vele Nederlandse jongenshar-
ten sneller deed kloppen: Dick Bos. 
De generatie die vlak na de oorlog 
opgroeide verslond de stripverhalen, of 
‘beeldboekjes’ zoals ze toen heetten. 
Met titels als Misdaad in de Bocht, 
Sporen in het Zand en Dick Bos 
Bedrogen.
De tekenaar van de Dick Bos verhalen, 

Alfred Mazure, leerde 
op het instituut van 
Maurice van Nieu-
wenhuizen in het 
Westeinde de technische 
kneepjes van de grepen 
waarmee zijn held al 
het kwaad in de wereld 
wist te overwinnen. Van 
Nieuwenhuizen zelf deed 
zijn kennis op uit boeken 
die er in het rans, Engels 
en Duits bestonden en hij 
ging regelmatig bij col-
lega’s in het buitenland op 
bezoek.
In de jaren twintig en dertig 
gingen wel Japanners van-

uit de Kodokan in Japan naar Europa, 
maar in Nederland kwamen ze toen 
nog niet. Jaap Nauwelaerts d’Ag , die 
zich in 1937 aanmeldde als leerling bij 
Van Nieuwenhuizen , herinnert zich 
dat judo hier werd geïntroduceerd door 
een man die het judo had leren kennen 
in Nederlands Indië. Deze Johan van 
der Bruggen (191 -2001) had een 
sportschool in Rotterdam, die hij bij 
het bombardement verloor. Hij kreeg 
onderdak bij Maurice van Nieuwen-
huizen (1912-199 ) en later had hij 

jarenlang tot op hoge leeftijd in het 
tweede gedeelte van de Zoutmanstraat 
de sportschool Nakada (opgericht in 
1937). Van der Bruggen werd later 9de 
Dan Kendo. Net als bij Van Nieuwen-
huizen was de sfeer daar enigszins 
elitair. Johan van der Bruggen zag ik 
vaak bij lorencia in de Torenstraat 
kof  e drinken en op zijn dames  etsje 
naar zijn sportschool peddelen.

Nauwelaerts d’Ag  zette het judo op 
het programma van de sportschool die 
hij zelf direct na de oorlog oprichtte 
in Bloemendaal. Die school bestaat 
nog en er wordt nog steeds judoles 
gegeven. Hij werd een grote promotor 
van het judo, zowel in Nederland als 
internationaal. In 2004 werd hij door 
de EJU onderscheiden met de zeer 
zelden behaalde 9de Dan en het ere-
voorzitterschap van de EJU voor zijn 
verdiensten. Op 15 November 200 , 
zes dagen voor zijn 91ste  verjaardag 
, is hij door de 
JBN gepromo-
veerd tot de 10e 
dan. Niet alleen 
in Bloemendaal, 
ook elders in 
Nederland wer-
den na de oorlog 
sportscholen 
opgericht die zich 
specialiseerden in 
jiujitsu en judo.

pri ting 

De sportscholen die 
judo en jiujitsu-lessen 
gaven waren allen lid van de door 
Maurice van Nieuwenhuizen en Johan 
van der Bruggen begin 1939 opgerich-
te NJJB (Nederlandse Judo en Jiujitsu 
Bond ). De lesgelden voor deze bij de 
NJJB aangesloten sportscholen waren 
vrij hoog. Een beroemd lid was Anton 
Geesink. Hij begon al vroeg met judo 
en behaalde uiteindelijk de 10de Dan. 
Met een lengte van 1,9  meter en een 
gewicht van 121 kilo had hij een impo-
sant  guur. Hij werd 14 keer Europees 
kampioen in verschillende klassen, 
en in 19 1 als eerste niet-Japanner 
wereldkampioen, in 19 4 Olympisch 
kampioen en in 19 5 weer wereld-
kampioen. Begin jaren vijftig werd er 
een amateurvereniging opgericht de 
NAJA (Nederlandse Amateur Judo 
Associatie) met als voorzitter: dhr. 
(‘Opa’) G. .M. Schutte, een tandarts 
uit Haarlem, eveneens een pionier 
op judogebied . Hij richtte in 194  
sportschool Kenamju op. Een bekend 
judoka en lid van de NAJA was Jon 

Bluming, een leerling van opa Schutte. 
Hij trainde in 1950 aan het Koreaans 
Judo College (K C) in Seoel onder 
leiding van Choi In-Do en wijdde zich 
aan de traditionele Koreaanse vecht-
sport Taegyon. Ook Jon Bluming werd 
10de Dan judo en in karate, en 4de 
Dan in Bo-Jitsu en tal van hoge graden 
in andere gevechtssporten.

n ing 
 sink
Begin jaren 
zestig daagde Jon 
Bluming Anton 
Geesink tever-
geefs uit tot een 
tweegevecht. 
Omdat beide 
judoka’s waren 
aangesloten bij 
rivaliserende 
judobonden 
(dus NAJA en 
NJJB) is het 

nooit tot zo’n 
krachtmeting gekomen. Ook had dit 
tot gevolg dat Bluming, anders dan 
Geesink, niet mocht deelnemen aan 
internationale kampioenschappen.
Als vijftienjarige heb ik mij bij de 
NAJA aangemeld en heb de les-
sen gedurende  jaar gevolgd in een 
kleine judozaal in de Jan Hendrikstraat 
(Judoclub Shi-Sei). Wij kregen les 
van Jac ues van Brakel, 1ste Dan, die 
ook de leiding had van de sportclub 
en soms kwamen Jon Bluming en 
(Opa) Schutte langs om ons wat bij 
te leren. Vooral in grondtechniek had 
dhr. Schutte een internationale naam. 
De Koreaanse judoka Choi-In-Do 
(toen 4de Dan) was regelmatig onze 
gasttrainer. Na mijn militaire dienst-
tijd heb ik in 195  in Zoetermeer 
een sportschool overgenomen van 
een militaire sportinstructeur. In 
de avonduren ging ik met mijn 
broer op een oude scooter naar 
Zoetermeer om in een houten 
schuur achter een caf  in de 

Dorpsstraat judoles te geven aan een 
aantal jongens en meisjes en op de 
latere uren aan grotere jongens. In die 
tijd ging alles nogal primitief. Geen 
echte judomatten maar schuim- ma-
trassen waar een zeil overheen werd 
getrokken wat het vallen op de houten 
vloer nog wat moeilijker maakte. De 
eerste sportschool in Zoetermeer was 
dus van een amateur. Later volgden 
er meer sportscholen in Zoetermeer 
die aangesloten waren bij de of  ciële 
judobond.

n i t t n
Alfred Mazure werd geboren in 
Nijmegen op  september 1914. De fa-
milie verhuisde naar Den Haag, waar 
Alfred het Aloysiuscollege bezocht. 
In 1933 begon hij te tekenen voor 
het Geïllustreerde Stuiversblad. Hier 
publiceert hij zijn eerste stripverhalen. 
Zijn bekendste strip was: De Chef, 
later ook in boekvorm verschenen. 
In 1940 verschijnt dan de beroemde 
strip Dick Bos. Tot 1942 verschijnen 
er vijftien deeltjes. De reeks stopt 
in 1942, toen Mazure weigerde van 
Dick Bos een Duitse spion te maken. 
Hij kon er zelfs een fortuin mee gaan 
verdienen,  maar hij geloofde niet dat 
een SS-uniform zijn held goed zou 

staan. Dat werd 
Mazure door de 
bezetter kwalijk 
genomen: alle 
Dick Bos-boekjes 
moesten vervolgens 
van de Duitsers  uit 
de winkels worden 
gehaald en Mazure 
werd verboden nog 
verder te werken aan 
zijn reeks. De bezetter 
beschouwde de boekjes 
nu als verkapte Engelse 
propaganda. De uitgever en Mazure 
kregen bovendien beiden een boete 
omdat de boekjes niet tijdig genoeg 
uit de kiosken verdwenen. Het eerste 
nummer van de Dick Bos-reeks, 
Het geval Kleijn, verscheen in het 
voorjaar van 1941 en was trouwens 
geen verkoopsucces. Het was een 
beeldroman ter grootte van een 
pakje sigaretten en kostte 30 cent. 
Net iets te duur waarschijnlijk 
voor die tijd. De latere nummers, 
voor een kwartje, liepen wel. 
Tot aan het verbod door de Duitsers 
verschenen er 15 edities.

t  inist r
Na de oorlog wordt de reeks weer 
voortgezet en verschijnen de deeltjes 
1  tot en met 2 . In 194  verhuist 
Alfred Mazure naar Engeland. Hij 
probeert ook daar Dick Bos te gaan 
uitgeven. Uiteindelijk geeft Litary 

ress Ltd. aan uitgeverij Ten Hagen 
de opdracht om twee Dick Bos-titels 
te drukken (oplage 25.000 stuks). Het 
worden de verhalen Het geval Kleyn 
en Texas, maar vertaald als The case 
of Dr. Watton en Dick Boss in Texas. 
De serie wordt geen succes en stopt na 
de tweede uitgave. Ook andere landen 
worden benaderd voor uitgave, echter 
zonder resultaat. Alleen in België, een 
land met een traditioneel vrijzinnige 
waardering voor beeldverhalen, ver-
schijnen de eerste twee titels nogmaals, 
met een 10 frank opdruk.

In 194  krijgt Mazure een nieuwe 
tegenslag. Er ontstaat in Nederland een 
door het kabinet Beel opgezette hetze 
tegen de beeldroman en ook Dick Bos 
moet het ontgelden. KV -minister van 
Onderwijs prof. Dr. Jos Gielen schrijft 
een brief aan alle schoolbesturen in 
Nederland, waarin hij er voor waar-
schuwt “ dat het gewenst is toe te 
zien, dat de leerlingen de beeldromans 
niet in de school brengen of onder hun 
makkers verspreiden. ( ). Waar de 
omstandigheden dit wenselijk maken, 
waren de leerlingen te wijzen op het 
zeer oppervlakkige karakter van deze 
lectuur en op de talrijke boeken, die 
hun belangstelling meer waard zijn.”
Tsja. Overigens steunden de kranten 
in hun commentaren doorgaans die 
visie, net als de directies van de meeste 
bibliotheken. Met als gevolg dat het de 
jeugd in menig gezin er niet bepaald 
makkelijk op werd gemaakt om z’n 
enthousiasme voor de Dick Bosjes te 

beleven; ze werden als ‘vieze boekjes’ 
over en weer uitgeleend en thuis ver-
stopt en stiekem gelezen.

as eind jaren zestig normaliseert de 
publieke opinie een beetje over het 
‘lezen’ van stripboeken, al blijven ze 
verdacht. Zelfs anno 2010 moet het 
C NB (de club van boekverkopers 
in Nederland) nog promotiemateriaal 
verspreiden in winkels, met een uitleg-
verhaal voor de consument waarom er 
niks mis is in literaire of kunstzinnige 
zin met de ‘graphic novel’ of beeld-
roman. Al gaat het dan niet om Suske 
en Wiske, maar bijvoorbeeld om het 
oorlogsverhaal Maus, a Survivor’s Tale 
van Art Spiegelman.

rdr kk n
Vanaf 1952 wordt de serie van Dick 
Bos al wel weer herdrukt. Dit keer zijn 
de verhalen ingekort tot 192 bladzij-
den. Deel 1, 2, 1  en 17 worden niet 
herdrukt, omdat er uit de vorige reeks 
nog voldoende voorraad is. Een nieuw 
deel verschijnt er wel in 1953, getiteld 
Soho.
De herdrukken worden  in 19 2 ver-
zorgd door uitgeverij ‘Nooitgedacht’ in 
Hilversum 
(5de serie). De eerste 27 (originele) 
deeltjes worden  in een willekeurige 
volgorde opnieuw uitgebracht, maar 
vaak met een andere titel. Zo heet 
de eerste herdruk bij Nooitgedacht 
bijvoorbeeld Dick Bos in Actie, terwijl 
het origineel werd uitgebracht als De 
Raaf.
In deze periode van heruitgaven door 
Nooitgedacht ben ik  de schrijver van 
dit artikel, Jaap Arends -  de nieuwe 
herdrukken gaan verzamelen. Mijn 
oudste zoon Michel, geboren in 19  
heeft ze in zijn puberperiode stuk gele-
zen en tot nu toe zorgvuldig bewaard. 
Onlangs las ik dat voor een herdruk 
uit 19 3 Knock Out   1000 werd 

gevraagd en voor Judo eveneens uit 
19 3  500. Een beetje bizar wellicht, 
maar NRC Handelsblad berichtte nog 
onlangs over veilingprijzen tot ver 
over de 100.000 dollar voor sommige 
originele Batman-, Superman- en 
Spiderman-comics in onbeduimelde 
staat. 

i k s ni  sti
In deel 29 verschijnt plotseling een 
nieuwe Dick Bos. Alfred Mazure heeft 
gekozen voor een nieuwe directe en 
snelle tekenstijl. In tegenstelling tot 
de oude, met zwarte schaduwvlak-
ken gevulde stijl die hij hanteerde in 
de veertiger jaren. De wat hoekige 
tekeningen zijn nu veel losser en wat 
zwieriger. Ook zijn de verhalen wat 

ingekort (1 0 blz.)
Dick Bos woont nu in 
Londen en heeft een blonde 
secretaresse, Sheila. In deze 
stijl tekent Mazure nog 44 
nieuwe verhalen ( de serie). 
Dan stopt de standaardreeks in 
19 . In 19 9 verschijnt er nog 
een speciale uitgave, genaamd 
Glashard. Het is een reclame-
uitgave voor Vegecon beauty-
glass, een moderne gordijnstof.  
In 19  wordt ook nog het ‘Groot 
gedenkboek van de jaren vijftig’ 
uitgegeven.
Behalve tekenen, schrijft Mazure 
ook een aantal boeken. In 19 1 
publiceert hij de eerste uit een 
serie van romans en detectives. 
Ook schrijft hij voor verschillende 
tijdschriften, in Nederland o.a voor 
de ‘Wereldkroniek’. 
Na een lange tijd gewoond te hebben 

in diverse landen keert Mazure terug 
naar Engeland. Hij zit vol ideeën en 
plannen. In Engeland wil hij Dick Bos 
weer oppakken en er zijn zelfs gesprek-
ken om  lms van Dick Bos te gaan ma-
ken. Uiteindelijk komen deze plannen 
niet van de grond. Zijn oudste dochter 
komt in 1972 door een verkeersongeluk 
om het leven. Deze klap is te veel voor 
hem en later dat jaar wordt hij getroffen 
door een hartaanval. In februari 1974 
overlijdt Alfred Mazure, op 59 jarige 
leeftijd. Daarmee komt helaas een 
einde aan het leven van n van Neder-
lands grootste striptekenaars.

Jaap Arends
ruisa ers 

  ie er
aap arends te e n
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p d  ag r  s  in d  st r isstraat rd ik s s  ns g p st d r n agr ssi  
r t ng t  s ik  naar s  ag k n  rst pt  ik i  a t r d  gr t  i r n d r di  
d  s  an d  straat aar ik nd  a s t  sta  ntd kt  i  i  n k a  di t a t r 
di  d r t g n i  aan staan n ist rd  dan: ik ga  kk r pi n d n  En dan g n i  

t n p i n pas rst d  a  p kk nar  t  st p n

trip d g t k nd naar aags  i its g nd  a ri  an i n i n

i k os eiger e een ni or  aan te trekken

Als ik later met betraand gezicht in 
de klas plaats nam en de onderwijzer 
mij vroeg wat mij scheelde, zweeg 
ik. De dader die voor mij in de bank 
zat, keek mij grijnzend en gemeen aan 
en  uisterde bijna geluidloos: “als je 
iets zegt ga ik je weer pijn doen”.  Na 
zo’n pestdag rende ik na schooltijd 
richting Zoutmanstraat naar het rins 
Hendrikplein waar in een kleine kiosk 
het nieuw uitgekomen boekje lag van 
mijn held Dick Bos. Van de vrien-
delijke meneer mocht ik meestal het 
boekje even vasthouden en doorbla-
deren, want 50 cent hadden jongens 

van 12 nooit bij zich. Van vriendjes 
uit de straat hoorde ik op een dag dat 
er jiujitsu-les werd gegeven in het 
Westeinde. In een zaal van Amicitia 
was de sportschool van Maurice van 
Nieuwenhuizen. Toen ik aanbelde deed 
een man in judopak open en keek ik in 
een markant en bekend gezicht, Dick 
Bos uit de boekjes van Alfred Mazure. 
Op mijn vraag of ik op jiujitsules bij 
hem kon, schudde hij zijn hoofd: “je 
bent nog te jong, kom maar terug als je 
wat ouder bent”, zei hij.

k naar r d a r
In de jaren dertig waren er in de grote 
steden van Nederland verschillende 
sportclubs waar het jiujitsu werd 
onderwezen. Er was zelfs een jiujitsu 
kampioen van Nederland: Maurice 
van Nieuwenhuizen. Hij stond voor de 
held die vele Nederlandse jongenshar-
ten sneller deed kloppen: Dick Bos. 
De generatie die vlak na de oorlog 
opgroeide verslond de stripverhalen, of 
‘beeldboekjes’ zoals ze toen heetten. 
Met titels als Misdaad in de Bocht, 
Sporen in het Zand en Dick Bos 
Bedrogen.
De tekenaar van de Dick Bos verhalen, 

Alfred Mazure, leerde 
op het instituut van 
Maurice van Nieu-
wenhuizen in het 
Westeinde de technische 
kneepjes van de grepen 
waarmee zijn held al 
het kwaad in de wereld 
wist te overwinnen. Van 
Nieuwenhuizen zelf deed 
zijn kennis op uit boeken 
die er in het rans, Engels 
en Duits bestonden en hij 
ging regelmatig bij col-
lega’s in het buitenland op 
bezoek.
In de jaren twintig en dertig 
gingen wel Japanners van-

uit de Kodokan in Japan naar Europa, 
maar in Nederland kwamen ze toen 
nog niet. Jaap Nauwelaerts d’Ag , die 
zich in 1937 aanmeldde als leerling bij 
Van Nieuwenhuizen , herinnert zich 
dat judo hier werd geïntroduceerd door 
een man die het judo had leren kennen 
in Nederlands Indië. Deze Johan van 
der Bruggen (191 -2001) had een 
sportschool in Rotterdam, die hij bij 
het bombardement verloor. Hij kreeg 
onderdak bij Maurice van Nieuwen-
huizen (1912-199 ) en later had hij 

jarenlang tot op hoge leeftijd in het 
tweede gedeelte van de Zoutmanstraat 
de sportschool Nakada (opgericht in 
1937). Van der Bruggen werd later 9de 
Dan Kendo. Net als bij Van Nieuwen-
huizen was de sfeer daar enigszins 
elitair. Johan van der Bruggen zag ik 
vaak bij lorencia in de Torenstraat 
kof  e drinken en op zijn dames  etsje 
naar zijn sportschool peddelen.

Nauwelaerts d’Ag  zette het judo op 
het programma van de sportschool die 
hij zelf direct na de oorlog oprichtte 
in Bloemendaal. Die school bestaat 
nog en er wordt nog steeds judoles 
gegeven. Hij werd een grote promotor 
van het judo, zowel in Nederland als 
internationaal. In 2004 werd hij door 
de EJU onderscheiden met de zeer 
zelden behaalde 9de Dan en het ere-
voorzitterschap van de EJU voor zijn 
verdiensten. Op 15 November 200 , 
zes dagen voor zijn 91ste  verjaardag 
, is hij door de 
JBN gepromo-
veerd tot de 10e 
dan. Niet alleen 
in Bloemendaal, 
ook elders in 
Nederland wer-
den na de oorlog 
sportscholen 
opgericht die zich 
specialiseerden in 
jiujitsu en judo.

pri ting 

De sportscholen die 
judo en jiujitsu-lessen 
gaven waren allen lid van de door 
Maurice van Nieuwenhuizen en Johan 
van der Bruggen begin 1939 opgerich-
te NJJB (Nederlandse Judo en Jiujitsu 
Bond ). De lesgelden voor deze bij de 
NJJB aangesloten sportscholen waren 
vrij hoog. Een beroemd lid was Anton 
Geesink. Hij begon al vroeg met judo 
en behaalde uiteindelijk de 10de Dan. 
Met een lengte van 1,9  meter en een 
gewicht van 121 kilo had hij een impo-
sant  guur. Hij werd 14 keer Europees 
kampioen in verschillende klassen, 
en in 19 1 als eerste niet-Japanner 
wereldkampioen, in 19 4 Olympisch 
kampioen en in 19 5 weer wereld-
kampioen. Begin jaren vijftig werd er 
een amateurvereniging opgericht de 
NAJA (Nederlandse Amateur Judo 
Associatie) met als voorzitter: dhr. 
(‘Opa’) G. .M. Schutte, een tandarts 
uit Haarlem, eveneens een pionier 
op judogebied . Hij richtte in 194  
sportschool Kenamju op. Een bekend 
judoka en lid van de NAJA was Jon 

Bluming, een leerling van opa Schutte. 
Hij trainde in 1950 aan het Koreaans 
Judo College (K C) in Seoel onder 
leiding van Choi In-Do en wijdde zich 
aan de traditionele Koreaanse vecht-
sport Taegyon. Ook Jon Bluming werd 
10de Dan judo en in karate, en 4de 
Dan in Bo-Jitsu en tal van hoge graden 
in andere gevechtssporten.

n ing 
 sink
Begin jaren 
zestig daagde Jon 
Bluming Anton 
Geesink tever-
geefs uit tot een 
tweegevecht. 
Omdat beide 
judoka’s waren 
aangesloten bij 
rivaliserende 
judobonden 
(dus NAJA en 
NJJB) is het 

nooit tot zo’n 
krachtmeting gekomen. Ook had dit 
tot gevolg dat Bluming, anders dan 
Geesink, niet mocht deelnemen aan 
internationale kampioenschappen.
Als vijftienjarige heb ik mij bij de 
NAJA aangemeld en heb de les-
sen gedurende  jaar gevolgd in een 
kleine judozaal in de Jan Hendrikstraat 
(Judoclub Shi-Sei). Wij kregen les 
van Jac ues van Brakel, 1ste Dan, die 
ook de leiding had van de sportclub 
en soms kwamen Jon Bluming en 
(Opa) Schutte langs om ons wat bij 
te leren. Vooral in grondtechniek had 
dhr. Schutte een internationale naam. 
De Koreaanse judoka Choi-In-Do 
(toen 4de Dan) was regelmatig onze 
gasttrainer. Na mijn militaire dienst-
tijd heb ik in 195  in Zoetermeer 
een sportschool overgenomen van 
een militaire sportinstructeur. In 
de avonduren ging ik met mijn 
broer op een oude scooter naar 
Zoetermeer om in een houten 
schuur achter een caf  in de 

Dorpsstraat judoles te geven aan een 
aantal jongens en meisjes en op de 
latere uren aan grotere jongens. In die 
tijd ging alles nogal primitief. Geen 
echte judomatten maar schuim- ma-
trassen waar een zeil overheen werd 
getrokken wat het vallen op de houten 
vloer nog wat moeilijker maakte. De 
eerste sportschool in Zoetermeer was 
dus van een amateur. Later volgden 
er meer sportscholen in Zoetermeer 
die aangesloten waren bij de of  ciële 
judobond.

n i t t n
Alfred Mazure werd geboren in 
Nijmegen op  september 1914. De fa-
milie verhuisde naar Den Haag, waar 
Alfred het Aloysiuscollege bezocht. 
In 1933 begon hij te tekenen voor 
het Geïllustreerde Stuiversblad. Hier 
publiceert hij zijn eerste stripverhalen. 
Zijn bekendste strip was: De Chef, 
later ook in boekvorm verschenen. 
In 1940 verschijnt dan de beroemde 
strip Dick Bos. Tot 1942 verschijnen 
er vijftien deeltjes. De reeks stopt 
in 1942, toen Mazure weigerde van 
Dick Bos een Duitse spion te maken. 
Hij kon er zelfs een fortuin mee gaan 
verdienen,  maar hij geloofde niet dat 
een SS-uniform zijn held goed zou 

staan. Dat werd 
Mazure door de 
bezetter kwalijk 
genomen: alle 
Dick Bos-boekjes 
moesten vervolgens 
van de Duitsers  uit 
de winkels worden 
gehaald en Mazure 
werd verboden nog 
verder te werken aan 
zijn reeks. De bezetter 
beschouwde de boekjes 
nu als verkapte Engelse 
propaganda. De uitgever en Mazure 
kregen bovendien beiden een boete 
omdat de boekjes niet tijdig genoeg 
uit de kiosken verdwenen. Het eerste 
nummer van de Dick Bos-reeks, 
Het geval Kleijn, verscheen in het 
voorjaar van 1941 en was trouwens 
geen verkoopsucces. Het was een 
beeldroman ter grootte van een 
pakje sigaretten en kostte 30 cent. 
Net iets te duur waarschijnlijk 
voor die tijd. De latere nummers, 
voor een kwartje, liepen wel. 
Tot aan het verbod door de Duitsers 
verschenen er 15 edities.

t  inist r
Na de oorlog wordt de reeks weer 
voortgezet en verschijnen de deeltjes 
1  tot en met 2 . In 194  verhuist 
Alfred Mazure naar Engeland. Hij 
probeert ook daar Dick Bos te gaan 
uitgeven. Uiteindelijk geeft Litary 

ress Ltd. aan uitgeverij Ten Hagen 
de opdracht om twee Dick Bos-titels 
te drukken (oplage 25.000 stuks). Het 
worden de verhalen Het geval Kleyn 
en Texas, maar vertaald als The case 
of Dr. Watton en Dick Boss in Texas. 
De serie wordt geen succes en stopt na 
de tweede uitgave. Ook andere landen 
worden benaderd voor uitgave, echter 
zonder resultaat. Alleen in België, een 
land met een traditioneel vrijzinnige 
waardering voor beeldverhalen, ver-
schijnen de eerste twee titels nogmaals, 
met een 10 frank opdruk.

In 194  krijgt Mazure een nieuwe 
tegenslag. Er ontstaat in Nederland een 
door het kabinet Beel opgezette hetze 
tegen de beeldroman en ook Dick Bos 
moet het ontgelden. KV -minister van 
Onderwijs prof. Dr. Jos Gielen schrijft 
een brief aan alle schoolbesturen in 
Nederland, waarin hij er voor waar-
schuwt “ dat het gewenst is toe te 
zien, dat de leerlingen de beeldromans 
niet in de school brengen of onder hun 
makkers verspreiden. ( ). Waar de 
omstandigheden dit wenselijk maken, 
waren de leerlingen te wijzen op het 
zeer oppervlakkige karakter van deze 
lectuur en op de talrijke boeken, die 
hun belangstelling meer waard zijn.”
Tsja. Overigens steunden de kranten 
in hun commentaren doorgaans die 
visie, net als de directies van de meeste 
bibliotheken. Met als gevolg dat het de 
jeugd in menig gezin er niet bepaald 
makkelijk op werd gemaakt om z’n 
enthousiasme voor de Dick Bosjes te 

beleven; ze werden als ‘vieze boekjes’ 
over en weer uitgeleend en thuis ver-
stopt en stiekem gelezen.

as eind jaren zestig normaliseert de 
publieke opinie een beetje over het 
‘lezen’ van stripboeken, al blijven ze 
verdacht. Zelfs anno 2010 moet het 
C NB (de club van boekverkopers 
in Nederland) nog promotiemateriaal 
verspreiden in winkels, met een uitleg-
verhaal voor de consument waarom er 
niks mis is in literaire of kunstzinnige 
zin met de ‘graphic novel’ of beeld-
roman. Al gaat het dan niet om Suske 
en Wiske, maar bijvoorbeeld om het 
oorlogsverhaal Maus, a Survivor’s Tale 
van Art Spiegelman.

rdr kk n
Vanaf 1952 wordt de serie van Dick 
Bos al wel weer herdrukt. Dit keer zijn 
de verhalen ingekort tot 192 bladzij-
den. Deel 1, 2, 1  en 17 worden niet 
herdrukt, omdat er uit de vorige reeks 
nog voldoende voorraad is. Een nieuw 
deel verschijnt er wel in 1953, getiteld 
Soho.
De herdrukken worden  in 19 2 ver-
zorgd door uitgeverij ‘Nooitgedacht’ in 
Hilversum 
(5de serie). De eerste 27 (originele) 
deeltjes worden  in een willekeurige 
volgorde opnieuw uitgebracht, maar 
vaak met een andere titel. Zo heet 
de eerste herdruk bij Nooitgedacht 
bijvoorbeeld Dick Bos in Actie, terwijl 
het origineel werd uitgebracht als De 
Raaf.
In deze periode van heruitgaven door 
Nooitgedacht ben ik  de schrijver van 
dit artikel, Jaap Arends -  de nieuwe 
herdrukken gaan verzamelen. Mijn 
oudste zoon Michel, geboren in 19  
heeft ze in zijn puberperiode stuk gele-
zen en tot nu toe zorgvuldig bewaard. 
Onlangs las ik dat voor een herdruk 
uit 19 3 Knock Out   1000 werd 

gevraagd en voor Judo eveneens uit 
19 3  500. Een beetje bizar wellicht, 
maar NRC Handelsblad berichtte nog 
onlangs over veilingprijzen tot ver 
over de 100.000 dollar voor sommige 
originele Batman-, Superman- en 
Spiderman-comics in onbeduimelde 
staat. 

i k s ni  sti
In deel 29 verschijnt plotseling een 
nieuwe Dick Bos. Alfred Mazure heeft 
gekozen voor een nieuwe directe en 
snelle tekenstijl. In tegenstelling tot 
de oude, met zwarte schaduwvlak-
ken gevulde stijl die hij hanteerde in 
de veertiger jaren. De wat hoekige 
tekeningen zijn nu veel losser en wat 
zwieriger. Ook zijn de verhalen wat 

ingekort (1 0 blz.)
Dick Bos woont nu in 
Londen en heeft een blonde 
secretaresse, Sheila. In deze 
stijl tekent Mazure nog 44 
nieuwe verhalen ( de serie). 
Dan stopt de standaardreeks in 
19 . In 19 9 verschijnt er nog 
een speciale uitgave, genaamd 
Glashard. Het is een reclame-
uitgave voor Vegecon beauty-
glass, een moderne gordijnstof.  
In 19  wordt ook nog het ‘Groot 
gedenkboek van de jaren vijftig’ 
uitgegeven.
Behalve tekenen, schrijft Mazure 
ook een aantal boeken. In 19 1 
publiceert hij de eerste uit een 
serie van romans en detectives. 
Ook schrijft hij voor verschillende 
tijdschriften, in Nederland o.a voor 
de ‘Wereldkroniek’. 
Na een lange tijd gewoond te hebben 

in diverse landen keert Mazure terug 
naar Engeland. Hij zit vol ideeën en 
plannen. In Engeland wil hij Dick Bos 
weer oppakken en er zijn zelfs gesprek-
ken om  lms van Dick Bos te gaan ma-
ken. Uiteindelijk komen deze plannen 
niet van de grond. Zijn oudste dochter 
komt in 1972 door een verkeersongeluk 
om het leven. Deze klap is te veel voor 
hem en later dat jaar wordt hij getroffen 
door een hartaanval. In februari 1974 
overlijdt Alfred Mazure, op 59 jarige 
leeftijd. Daarmee komt helaas een 
einde aan het leven van n van Neder-
lands grootste striptekenaars.

Jaap Arends
ruisa ers 

  ie er
aap arends te e n
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p d  ag r  s  in d  st r isstraat rd ik s s  ns g p st d r n agr ssi  
r t ng t  s ik  naar s  ag k n  rst pt  ik i  a t r d  gr t  i r n d r di  
d  s  an d  straat aar ik nd  a s t  sta  ntd kt  i  i  n k a  di t a t r 
di  d r t g n i  aan staan n ist rd  dan: ik ga  kk r pi n d n  En dan g n i  

t n p i n pas rst d  a  p kk nar  t  st p n

trip d g t k nd naar aags  i its g nd  a ri  an i n i n

i k os eiger e een ni or  aan te trekken

Als ik later met betraand gezicht in 
de klas plaats nam en de onderwijzer 
mij vroeg wat mij scheelde, zweeg 
ik. De dader die voor mij in de bank 
zat, keek mij grijnzend en gemeen aan 
en  uisterde bijna geluidloos: “als je 
iets zegt ga ik je weer pijn doen”.  Na 
zo’n pestdag rende ik na schooltijd 
richting Zoutmanstraat naar het rins 
Hendrikplein waar in een kleine kiosk 
het nieuw uitgekomen boekje lag van 
mijn held Dick Bos. Van de vrien-
delijke meneer mocht ik meestal het 
boekje even vasthouden en doorbla-
deren, want 50 cent hadden jongens 

van 12 nooit bij zich. Van vriendjes 
uit de straat hoorde ik op een dag dat 
er jiujitsu-les werd gegeven in het 
Westeinde. In een zaal van Amicitia 
was de sportschool van Maurice van 
Nieuwenhuizen. Toen ik aanbelde deed 
een man in judopak open en keek ik in 
een markant en bekend gezicht, Dick 
Bos uit de boekjes van Alfred Mazure. 
Op mijn vraag of ik op jiujitsules bij 
hem kon, schudde hij zijn hoofd: “je 
bent nog te jong, kom maar terug als je 
wat ouder bent”, zei hij.

k naar r d a r
In de jaren dertig waren er in de grote 
steden van Nederland verschillende 
sportclubs waar het jiujitsu werd 
onderwezen. Er was zelfs een jiujitsu 
kampioen van Nederland: Maurice 
van Nieuwenhuizen. Hij stond voor de 
held die vele Nederlandse jongenshar-
ten sneller deed kloppen: Dick Bos. 
De generatie die vlak na de oorlog 
opgroeide verslond de stripverhalen, of 
‘beeldboekjes’ zoals ze toen heetten. 
Met titels als Misdaad in de Bocht, 
Sporen in het Zand en Dick Bos 
Bedrogen.
De tekenaar van de Dick Bos verhalen, 

Alfred Mazure, leerde 
op het instituut van 
Maurice van Nieu-
wenhuizen in het 
Westeinde de technische 
kneepjes van de grepen 
waarmee zijn held al 
het kwaad in de wereld 
wist te overwinnen. Van 
Nieuwenhuizen zelf deed 
zijn kennis op uit boeken 
die er in het rans, Engels 
en Duits bestonden en hij 
ging regelmatig bij col-
lega’s in het buitenland op 
bezoek.
In de jaren twintig en dertig 
gingen wel Japanners van-

uit de Kodokan in Japan naar Europa, 
maar in Nederland kwamen ze toen 
nog niet. Jaap Nauwelaerts d’Ag , die 
zich in 1937 aanmeldde als leerling bij 
Van Nieuwenhuizen , herinnert zich 
dat judo hier werd geïntroduceerd door 
een man die het judo had leren kennen 
in Nederlands Indië. Deze Johan van 
der Bruggen (191 -2001) had een 
sportschool in Rotterdam, die hij bij 
het bombardement verloor. Hij kreeg 
onderdak bij Maurice van Nieuwen-
huizen (1912-199 ) en later had hij 

jarenlang tot op hoge leeftijd in het 
tweede gedeelte van de Zoutmanstraat 
de sportschool Nakada (opgericht in 
1937). Van der Bruggen werd later 9de 
Dan Kendo. Net als bij Van Nieuwen-
huizen was de sfeer daar enigszins 
elitair. Johan van der Bruggen zag ik 
vaak bij lorencia in de Torenstraat 
kof  e drinken en op zijn dames  etsje 
naar zijn sportschool peddelen.

Nauwelaerts d’Ag  zette het judo op 
het programma van de sportschool die 
hij zelf direct na de oorlog oprichtte 
in Bloemendaal. Die school bestaat 
nog en er wordt nog steeds judoles 
gegeven. Hij werd een grote promotor 
van het judo, zowel in Nederland als 
internationaal. In 2004 werd hij door 
de EJU onderscheiden met de zeer 
zelden behaalde 9de Dan en het ere-
voorzitterschap van de EJU voor zijn 
verdiensten. Op 15 November 200 , 
zes dagen voor zijn 91ste  verjaardag 
, is hij door de 
JBN gepromo-
veerd tot de 10e 
dan. Niet alleen 
in Bloemendaal, 
ook elders in 
Nederland wer-
den na de oorlog 
sportscholen 
opgericht die zich 
specialiseerden in 
jiujitsu en judo.

pri ting 

De sportscholen die 
judo en jiujitsu-lessen 
gaven waren allen lid van de door 
Maurice van Nieuwenhuizen en Johan 
van der Bruggen begin 1939 opgerich-
te NJJB (Nederlandse Judo en Jiujitsu 
Bond ). De lesgelden voor deze bij de 
NJJB aangesloten sportscholen waren 
vrij hoog. Een beroemd lid was Anton 
Geesink. Hij begon al vroeg met judo 
en behaalde uiteindelijk de 10de Dan. 
Met een lengte van 1,9  meter en een 
gewicht van 121 kilo had hij een impo-
sant  guur. Hij werd 14 keer Europees 
kampioen in verschillende klassen, 
en in 19 1 als eerste niet-Japanner 
wereldkampioen, in 19 4 Olympisch 
kampioen en in 19 5 weer wereld-
kampioen. Begin jaren vijftig werd er 
een amateurvereniging opgericht de 
NAJA (Nederlandse Amateur Judo 
Associatie) met als voorzitter: dhr. 
(‘Opa’) G. .M. Schutte, een tandarts 
uit Haarlem, eveneens een pionier 
op judogebied . Hij richtte in 194  
sportschool Kenamju op. Een bekend 
judoka en lid van de NAJA was Jon 

Bluming, een leerling van opa Schutte. 
Hij trainde in 1950 aan het Koreaans 
Judo College (K C) in Seoel onder 
leiding van Choi In-Do en wijdde zich 
aan de traditionele Koreaanse vecht-
sport Taegyon. Ook Jon Bluming werd 
10de Dan judo en in karate, en 4de 
Dan in Bo-Jitsu en tal van hoge graden 
in andere gevechtssporten.

n ing 
 sink
Begin jaren 
zestig daagde Jon 
Bluming Anton 
Geesink tever-
geefs uit tot een 
tweegevecht. 
Omdat beide 
judoka’s waren 
aangesloten bij 
rivaliserende 
judobonden 
(dus NAJA en 
NJJB) is het 

nooit tot zo’n 
krachtmeting gekomen. Ook had dit 
tot gevolg dat Bluming, anders dan 
Geesink, niet mocht deelnemen aan 
internationale kampioenschappen.
Als vijftienjarige heb ik mij bij de 
NAJA aangemeld en heb de les-
sen gedurende  jaar gevolgd in een 
kleine judozaal in de Jan Hendrikstraat 
(Judoclub Shi-Sei). Wij kregen les 
van Jac ues van Brakel, 1ste Dan, die 
ook de leiding had van de sportclub 
en soms kwamen Jon Bluming en 
(Opa) Schutte langs om ons wat bij 
te leren. Vooral in grondtechniek had 
dhr. Schutte een internationale naam. 
De Koreaanse judoka Choi-In-Do 
(toen 4de Dan) was regelmatig onze 
gasttrainer. Na mijn militaire dienst-
tijd heb ik in 195  in Zoetermeer 
een sportschool overgenomen van 
een militaire sportinstructeur. In 
de avonduren ging ik met mijn 
broer op een oude scooter naar 
Zoetermeer om in een houten 
schuur achter een caf  in de 

Dorpsstraat judoles te geven aan een 
aantal jongens en meisjes en op de 
latere uren aan grotere jongens. In die 
tijd ging alles nogal primitief. Geen 
echte judomatten maar schuim- ma-
trassen waar een zeil overheen werd 
getrokken wat het vallen op de houten 
vloer nog wat moeilijker maakte. De 
eerste sportschool in Zoetermeer was 
dus van een amateur. Later volgden 
er meer sportscholen in Zoetermeer 
die aangesloten waren bij de of  ciële 
judobond.

n i t t n
Alfred Mazure werd geboren in 
Nijmegen op  september 1914. De fa-
milie verhuisde naar Den Haag, waar 
Alfred het Aloysiuscollege bezocht. 
In 1933 begon hij te tekenen voor 
het Geïllustreerde Stuiversblad. Hier 
publiceert hij zijn eerste stripverhalen. 
Zijn bekendste strip was: De Chef, 
later ook in boekvorm verschenen. 
In 1940 verschijnt dan de beroemde 
strip Dick Bos. Tot 1942 verschijnen 
er vijftien deeltjes. De reeks stopt 
in 1942, toen Mazure weigerde van 
Dick Bos een Duitse spion te maken. 
Hij kon er zelfs een fortuin mee gaan 
verdienen,  maar hij geloofde niet dat 
een SS-uniform zijn held goed zou 

staan. Dat werd 
Mazure door de 
bezetter kwalijk 
genomen: alle 
Dick Bos-boekjes 
moesten vervolgens 
van de Duitsers  uit 
de winkels worden 
gehaald en Mazure 
werd verboden nog 
verder te werken aan 
zijn reeks. De bezetter 
beschouwde de boekjes 
nu als verkapte Engelse 
propaganda. De uitgever en Mazure 
kregen bovendien beiden een boete 
omdat de boekjes niet tijdig genoeg 
uit de kiosken verdwenen. Het eerste 
nummer van de Dick Bos-reeks, 
Het geval Kleijn, verscheen in het 
voorjaar van 1941 en was trouwens 
geen verkoopsucces. Het was een 
beeldroman ter grootte van een 
pakje sigaretten en kostte 30 cent. 
Net iets te duur waarschijnlijk 
voor die tijd. De latere nummers, 
voor een kwartje, liepen wel. 
Tot aan het verbod door de Duitsers 
verschenen er 15 edities.

t  inist r
Na de oorlog wordt de reeks weer 
voortgezet en verschijnen de deeltjes 
1  tot en met 2 . In 194  verhuist 
Alfred Mazure naar Engeland. Hij 
probeert ook daar Dick Bos te gaan 
uitgeven. Uiteindelijk geeft Litary 

ress Ltd. aan uitgeverij Ten Hagen 
de opdracht om twee Dick Bos-titels 
te drukken (oplage 25.000 stuks). Het 
worden de verhalen Het geval Kleyn 
en Texas, maar vertaald als The case 
of Dr. Watton en Dick Boss in Texas. 
De serie wordt geen succes en stopt na 
de tweede uitgave. Ook andere landen 
worden benaderd voor uitgave, echter 
zonder resultaat. Alleen in België, een 
land met een traditioneel vrijzinnige 
waardering voor beeldverhalen, ver-
schijnen de eerste twee titels nogmaals, 
met een 10 frank opdruk.

In 194  krijgt Mazure een nieuwe 
tegenslag. Er ontstaat in Nederland een 
door het kabinet Beel opgezette hetze 
tegen de beeldroman en ook Dick Bos 
moet het ontgelden. KV -minister van 
Onderwijs prof. Dr. Jos Gielen schrijft 
een brief aan alle schoolbesturen in 
Nederland, waarin hij er voor waar-
schuwt “ dat het gewenst is toe te 
zien, dat de leerlingen de beeldromans 
niet in de school brengen of onder hun 
makkers verspreiden. ( ). Waar de 
omstandigheden dit wenselijk maken, 
waren de leerlingen te wijzen op het 
zeer oppervlakkige karakter van deze 
lectuur en op de talrijke boeken, die 
hun belangstelling meer waard zijn.”
Tsja. Overigens steunden de kranten 
in hun commentaren doorgaans die 
visie, net als de directies van de meeste 
bibliotheken. Met als gevolg dat het de 
jeugd in menig gezin er niet bepaald 
makkelijk op werd gemaakt om z’n 
enthousiasme voor de Dick Bosjes te 

beleven; ze werden als ‘vieze boekjes’ 
over en weer uitgeleend en thuis ver-
stopt en stiekem gelezen.

as eind jaren zestig normaliseert de 
publieke opinie een beetje over het 
‘lezen’ van stripboeken, al blijven ze 
verdacht. Zelfs anno 2010 moet het 
C NB (de club van boekverkopers 
in Nederland) nog promotiemateriaal 
verspreiden in winkels, met een uitleg-
verhaal voor de consument waarom er 
niks mis is in literaire of kunstzinnige 
zin met de ‘graphic novel’ of beeld-
roman. Al gaat het dan niet om Suske 
en Wiske, maar bijvoorbeeld om het 
oorlogsverhaal Maus, a Survivor’s Tale 
van Art Spiegelman.

rdr kk n
Vanaf 1952 wordt de serie van Dick 
Bos al wel weer herdrukt. Dit keer zijn 
de verhalen ingekort tot 192 bladzij-
den. Deel 1, 2, 1  en 17 worden niet 
herdrukt, omdat er uit de vorige reeks 
nog voldoende voorraad is. Een nieuw 
deel verschijnt er wel in 1953, getiteld 
Soho.
De herdrukken worden  in 19 2 ver-
zorgd door uitgeverij ‘Nooitgedacht’ in 
Hilversum 
(5de serie). De eerste 27 (originele) 
deeltjes worden  in een willekeurige 
volgorde opnieuw uitgebracht, maar 
vaak met een andere titel. Zo heet 
de eerste herdruk bij Nooitgedacht 
bijvoorbeeld Dick Bos in Actie, terwijl 
het origineel werd uitgebracht als De 
Raaf.
In deze periode van heruitgaven door 
Nooitgedacht ben ik  de schrijver van 
dit artikel, Jaap Arends -  de nieuwe 
herdrukken gaan verzamelen. Mijn 
oudste zoon Michel, geboren in 19  
heeft ze in zijn puberperiode stuk gele-
zen en tot nu toe zorgvuldig bewaard. 
Onlangs las ik dat voor een herdruk 
uit 19 3 Knock Out   1000 werd 

gevraagd en voor Judo eveneens uit 
19 3  500. Een beetje bizar wellicht, 
maar NRC Handelsblad berichtte nog 
onlangs over veilingprijzen tot ver 
over de 100.000 dollar voor sommige 
originele Batman-, Superman- en 
Spiderman-comics in onbeduimelde 
staat. 

i k s ni  sti
In deel 29 verschijnt plotseling een 
nieuwe Dick Bos. Alfred Mazure heeft 
gekozen voor een nieuwe directe en 
snelle tekenstijl. In tegenstelling tot 
de oude, met zwarte schaduwvlak-
ken gevulde stijl die hij hanteerde in 
de veertiger jaren. De wat hoekige 
tekeningen zijn nu veel losser en wat 
zwieriger. Ook zijn de verhalen wat 

ingekort (1 0 blz.)
Dick Bos woont nu in 
Londen en heeft een blonde 
secretaresse, Sheila. In deze 
stijl tekent Mazure nog 44 
nieuwe verhalen ( de serie). 
Dan stopt de standaardreeks in 
19 . In 19 9 verschijnt er nog 
een speciale uitgave, genaamd 
Glashard. Het is een reclame-
uitgave voor Vegecon beauty-
glass, een moderne gordijnstof.  
In 19  wordt ook nog het ‘Groot 
gedenkboek van de jaren vijftig’ 
uitgegeven.
Behalve tekenen, schrijft Mazure 
ook een aantal boeken. In 19 1 
publiceert hij de eerste uit een 
serie van romans en detectives. 
Ook schrijft hij voor verschillende 
tijdschriften, in Nederland o.a voor 
de ‘Wereldkroniek’. 
Na een lange tijd gewoond te hebben 

in diverse landen keert Mazure terug 
naar Engeland. Hij zit vol ideeën en 
plannen. In Engeland wil hij Dick Bos 
weer oppakken en er zijn zelfs gesprek-
ken om  lms van Dick Bos te gaan ma-
ken. Uiteindelijk komen deze plannen 
niet van de grond. Zijn oudste dochter 
komt in 1972 door een verkeersongeluk 
om het leven. Deze klap is te veel voor 
hem en later dat jaar wordt hij getroffen 
door een hartaanval. In februari 1974 
overlijdt Alfred Mazure, op 59 jarige 
leeftijd. Daarmee komt helaas een 
einde aan het leven van n van Neder-
lands grootste striptekenaars.

Jaap Arends
ruisa ers 

  ie er
aap arends te e n

                                                                                

n ing 
 sink

- lfred Mazure -

- Sportschool akada in de outmanstraat, opgericht in 193 . - - Mazure met onderscheiding -
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Ondanks dat de overvolle stalling 
uitwees dat de Haagse bevolking zich 
rond 1955 nog massaal per ets voort-
bewoog begaven mijn zusje en ik ons 
op een zaterdagavond aan de hand van 
onze ouders vanuit de Transvaalwijk 
te voet naar het Malieveld voor ons 
allereerste bezoek aan de kermis. 
Al bij het station Staatsspoor schalde 
de muziek en het lawaai je tegemoet. 
Bij de ingang zogen de luidruchtige 
massa en de uitnodigend ikkerende 
lichten de opgetogen bezoekers als 
een grote magnetische spons in zich 
op. Ook wij werden opgenomen in de 
wereld van vermaak en schreeuwende 
kermisklanten: ”Ja, daar gaan we 
weer,” klonk het
loeihard door microfoons, zodat Doris 
Day’s: ‘Secret’s love’ die door de 
luidspeakers wedijverde met de ‘Ree-
bruine ogen’ van de Selvera’s, bijna 
overstemd werd.
Onder aanvoering van Wim Sonneveld 
die vanuit een andere installatie zijn: 
“ oen, poen, poen, poen,” ten gehore 
bracht, werd er die avond niet op een 
dubbeltje gekeken.
Met grote ogen keken m’n zusje en 
ik toe hoe felroze zuurstokken en 
wijnballen zo groot als tennisballen, 
suikerspinnen, oliebollen en warme 
wafels voor een hoopje kleingeld over 
de toonbank vlogen.

ttra ti s
“Let the games begin,” grapte mijn 
vader toen ie ons naar het spookhuis 
voerde waar we na een angstige rit 
weer door de klapdeuren werden uit-

gespuwd. Weg van die diepe duisternis 
vol slijmerige draden en rammelende 
geraamtes sprongen we opgelucht het 
wagentje uit. Terug naar het feestelijke 
licht. Voor de schiettent ruzieden een 
groepje soldaten over ‘kromme lopen’ 
en kregen braaf ezelende huisvaders 
iets onverschrokkens als ze, aange-
spoord door hun verwachtingsvolle 
kroost, het met kleine kogeltjes gela-
den geweer op de witzwarte schiet-
schijf richtten. In het spiegelpaleis 
liepen we ons tegen de spiegels bijna 
te barsten. Totdat mijn vader het uit-
gesleten spoor van voetstappen op de 
grond volgde en we snel weer buiten 
stonden waar naar hartelust touwtje 
werd getrokken, met ballen tegen 
blikken gegooid, op de kop van jut ge-
hengst, en ge irt dat het een lieve lust 
was. Overal zag je jonge branieschop-
pers met aan iedere arm een meisje die 
op hun paasbest gekleed, gelukzalig in 
kaneelstokken hapten.
Gillende vrouwen holden grieze-
lend weg uit het vlooientheater en 
de muizenstad, en op de steile wand 

probeerden stoere jongens uit het pu-
bliek met eigen brommers en op eigen 
risico, te evenaren hoe onverzekerde 
medewerkers - waarvoor het publiek 
werd gevraagd van bovenaf een kleine 
bijdrage naar beneden te storten - met 
levensgevaar op ronkende motors 
tegen de steile wanden crosten.

i nd  kind r n
In de botsautootjes werden huilende 
kinderen met kapotte lippen door 
moeders getroost met een luchtbal-
lon en voor de kraam met de grijparm 
probeerde een in lompen gehulde 
man met begerige blik een blinkend 
horloge te scoren. Bij de ronddraai-
ende vliegtuigjes bracht mijn vader 
met een pijltje zoveel voltreffers toe 
dat de exploitant hem na de vijfde prijs 
dringend verzocht door te lopen. Ter-
wijl er in de tent van Miss Lola heel 
wat te grijpen viel, mocht je slechts 
toekijken hoe ‘s werelds dikste dame 
haar armen zo dik als dijbenen hief, 
om met een centimeter de omvang van 
haar enorme knieën te meten.
Terwijl de achtbaan gillende mensen 
omhoog sleurde, schommelden de 

volle gondels van het reuzenrad ons 
naar boven waar we een adembene-
mend uitzicht hadden over onze stad.
“Kijk daar is,” riep mijn moeder en-
thousiast, wijzend op het silhouet van 
de Haagse Toren die zich in de verte 
aan ons prijs gaf.
In de invallende duisternis waar de 
lichtjes een zee van geschitter vorm-
den leek de krioelende massa tussen 
de kramen en kleurige attracties onder 
ons, alle besef van tijd verloren te 
hebben.
In de rupsbaan werd de sterrenhemel 
buitengesloten door het groene canvas 
waaronder verliefde stelletjes even 
later met verfomfaaide kleding en 
verhitte gezichten vandaan klommen. 
Bij de draaimolens zag ik mijn slome 
buurjongen die, voor een aantal dagen 
in dienst van een kermisexploitant, 
een metamorfose leek te hebben 
ondergaan.
Voor een paar kwartjes per avond 
hing ie stoer aan de stang van de 
draaimolen om met een rare basstem 
en een gewichtig gezicht tussen de op 
en neer gaande paarden de muntjes te 
incasseren.  

i k r d  r
In een grote tent vocht een jonge 
passagierende zeeman met een ouwe 
gemuilkorfde beer die het ophitsende 
publiek vanuit de ring met een ver-
moeide blik aanschouwde.
Ik was voor de beer. De rest voor de 
zeeman, die als beloning een geldbe-
drag en een pluchen exemplaar van 
zijn tegenstander ontving.
Temidden der herrie en opwinding, 
veilig ingeklemd tussen mijn ouders, 
werd mijn hart vervuld van vreugde. 

Niet alleen om de gewonnen beer of 
zuurstok. 
Maar op die avond leerde ik een nog 
geheel onbekende kant van mijn op-
voeders kennen. Gekleed in de grauwe 
jassen en hoofddeksels van die tijd, 
leken ze net als de rest van de volwas-
senen, in mijn kinderogen al heel jong 
oud. Maar daar, op het Malieveld, 
transformeerden ze tot mijn verruk-
king in twee onbezorgd lachende 
jonge mensen die net als de rest, met 
een enorme intensiteit alle opgekropte 
gevoelens van een heel jaar moeizaam 
ploeteren en zorgen van zich afgooi-
den. Die uitbarsting van vrolijkheid 
gaf de anders zo grauwe Haagse massa 
kleur. Een beeld dat ik die avond voor 
altijd meenam naar huis.

r at n gras d
Maar het was onafwendbaar. Op een 
dag ronkten de vrachtwagens die 
hoog waren opgetast met onderdelen 
van draaimolens en andere attracties, 
langzaam de stad weer uit. Op het 
kaal vertrapte grasveld restten slechts 
achtergelaten kaartjes, suikerspin-
stokjes, papieren servetjes, vertrapte 
toeters, afgehapte oliebollen en een 
verdwaalde handschoen die vergeten 
op de grond lag. 
Nog herinner ik me het gevoel van 
verlies. Met het vertrek van de kermis 
verdween ook die heerlijke lichtheid 
weer uit mijn bestaan. Want Den Haag, 
stad van mijn jeugd, trok voor een heel 
jaar lang haar grijze, calvinistische jas 
weer aan.

Lucy Naberman
a - o iggo n       

E n rinn ring di  ik n g  ns p ri  tr t r n 
an n gr t p n gras d na i  t ntr  an n  

stad: t a i d  aar p i d r aar in s pt r d  gr
t  kara aan an d  k r is xp itant n n rstr k   
ik d  k r is ar n daarna  k t i n na at n n g r g

atig t  as r r i  ni ts an ang r r  
n i n d rst  n g a ti d d  s r it i n kind r ar n 
an dat rst  k in t gin an di  gra  i tig r
ar n: d  ar n an g r k

i n d rs trans r rd n r in t  n rgd a nd  ng  ns n 

er is o  et a ie e  in e aren 

- ind jaren vijftig, nozems op de kermis 
op het Malieveld. -

- Voorjaarsfeest in 193  in de Haagse ierentuin, de voorloper van de kermis 
op het Malieveld ( oto 193  H. Berssenbrugge).-

t r i   tar  gr t  a i d in n aag kr g in d  ar n  n ’8  ra  and i k  
k nd id d r d  d nstrati s di  r rd n g d n   gr tst  t r i  n a  i
n t g rs  nd p aats p  kt r 8  t g n p aatsing an k rn ap ns in d r and  

p d a  a ’ an n aag  

Oorspronkelijk was het Malieveld onder-
deel van het Haagse Bos. Aan het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog werd echter 
een deel van het Haagse Bos gekapt om 
een stadswal rond Den Haag te bou-
wen. Omdat de Spanjaarden  Den Haag 
bezetten, werd het hout gebruikt door de 
Spanjaarden in hun verdediging tegen 
de opstandelingen. Doordat het die jaren 

ink regende, spoelde de vruchtbare grond 
weg en is het bos op de plaats van het 
Malieveld nooit meer teruggekomen. In 
1594 werd daarom besloten het Malieveld 
(dat nog uit duinen bestond) verder af te 

graven. Hierdoor ontstond de grasvlakte, 
die tot op de dag van vandaag bestaat. 
Vanaf 1 0  werd het grasveld gebruikt om 
het spel Malie (of almalie) te spelen. Dit 
spel, een voorloper van golf en cro uet, 
was populair onder de Engelse en ranse 
adel. Het Malieveld dankt zijn naam aan 
dit spel. In Londen dankt de all Mall 
vlakbij St. James’s alace z’n naam aan 
het spel. Rond 1705 werd het Malieveld 

ink ingekort door de uitbreiding van Den 
Haag. De rinsessegracht werd verlengd 
en werd de nieuwe grens van het Malie-
veld. (Bron: Wikipedia).

- e najaarskermis van 19  op het Malieveld ( oto  L. Pat) -- Maliespeler -

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 1  mei 2010 pagina 11

Ondanks dat de overvolle stalling 
uitwees dat de Haagse bevolking zich 
rond 1955 nog massaal per ets voort-
bewoog begaven mijn zusje en ik ons 
op een zaterdagavond aan de hand van 
onze ouders vanuit de Transvaalwijk 
te voet naar het Malieveld voor ons 
allereerste bezoek aan de kermis. 
Al bij het station Staatsspoor schalde 
de muziek en het lawaai je tegemoet. 
Bij de ingang zogen de luidruchtige 
massa en de uitnodigend ikkerende 
lichten de opgetogen bezoekers als 
een grote magnetische spons in zich 
op. Ook wij werden opgenomen in de 
wereld van vermaak en schreeuwende 
kermisklanten: ”Ja, daar gaan we 
weer,” klonk het
loeihard door microfoons, zodat Doris 
Day’s: ‘Secret’s love’ die door de 
luidspeakers wedijverde met de ‘Ree-
bruine ogen’ van de Selvera’s, bijna 
overstemd werd.
Onder aanvoering van Wim Sonneveld 
die vanuit een andere installatie zijn: 
“ oen, poen, poen, poen,” ten gehore 
bracht, werd er die avond niet op een 
dubbeltje gekeken.
Met grote ogen keken m’n zusje en 
ik toe hoe felroze zuurstokken en 
wijnballen zo groot als tennisballen, 
suikerspinnen, oliebollen en warme 
wafels voor een hoopje kleingeld over 
de toonbank vlogen.

ttra ti s
“Let the games begin,” grapte mijn 
vader toen ie ons naar het spookhuis 
voerde waar we na een angstige rit 
weer door de klapdeuren werden uit-

gespuwd. Weg van die diepe duisternis 
vol slijmerige draden en rammelende 
geraamtes sprongen we opgelucht het 
wagentje uit. Terug naar het feestelijke 
licht. Voor de schiettent ruzieden een 
groepje soldaten over ‘kromme lopen’ 
en kregen braaf ezelende huisvaders 
iets onverschrokkens als ze, aange-
spoord door hun verwachtingsvolle 
kroost, het met kleine kogeltjes gela-
den geweer op de witzwarte schiet-
schijf richtten. In het spiegelpaleis 
liepen we ons tegen de spiegels bijna 
te barsten. Totdat mijn vader het uit-
gesleten spoor van voetstappen op de 
grond volgde en we snel weer buiten 
stonden waar naar hartelust touwtje 
werd getrokken, met ballen tegen 
blikken gegooid, op de kop van jut ge-
hengst, en ge irt dat het een lieve lust 
was. Overal zag je jonge branieschop-
pers met aan iedere arm een meisje die 
op hun paasbest gekleed, gelukzalig in 
kaneelstokken hapten.
Gillende vrouwen holden grieze-
lend weg uit het vlooientheater en 
de muizenstad, en op de steile wand 

probeerden stoere jongens uit het pu-
bliek met eigen brommers en op eigen 
risico, te evenaren hoe onverzekerde 
medewerkers - waarvoor het publiek 
werd gevraagd van bovenaf een kleine 
bijdrage naar beneden te storten - met 
levensgevaar op ronkende motors 
tegen de steile wanden crosten.

i nd  kind r n
In de botsautootjes werden huilende 
kinderen met kapotte lippen door 
moeders getroost met een luchtbal-
lon en voor de kraam met de grijparm 
probeerde een in lompen gehulde 
man met begerige blik een blinkend 
horloge te scoren. Bij de ronddraai-
ende vliegtuigjes bracht mijn vader 
met een pijltje zoveel voltreffers toe 
dat de exploitant hem na de vijfde prijs 
dringend verzocht door te lopen. Ter-
wijl er in de tent van Miss Lola heel 
wat te grijpen viel, mocht je slechts 
toekijken hoe ‘s werelds dikste dame 
haar armen zo dik als dijbenen hief, 
om met een centimeter de omvang van 
haar enorme knieën te meten.
Terwijl de achtbaan gillende mensen 
omhoog sleurde, schommelden de 

volle gondels van het reuzenrad ons 
naar boven waar we een adembene-
mend uitzicht hadden over onze stad.
“Kijk daar is,” riep mijn moeder en-
thousiast, wijzend op het silhouet van 
de Haagse Toren die zich in de verte 
aan ons prijs gaf.
In de invallende duisternis waar de 
lichtjes een zee van geschitter vorm-
den leek de krioelende massa tussen 
de kramen en kleurige attracties onder 
ons, alle besef van tijd verloren te 
hebben.
In de rupsbaan werd de sterrenhemel 
buitengesloten door het groene canvas 
waaronder verliefde stelletjes even 
later met verfomfaaide kleding en 
verhitte gezichten vandaan klommen. 
Bij de draaimolens zag ik mijn slome 
buurjongen die, voor een aantal dagen 
in dienst van een kermisexploitant, 
een metamorfose leek te hebben 
ondergaan.
Voor een paar kwartjes per avond 
hing ie stoer aan de stang van de 
draaimolen om met een rare basstem 
en een gewichtig gezicht tussen de op 
en neer gaande paarden de muntjes te 
incasseren.  

i k r d  r
In een grote tent vocht een jonge 
passagierende zeeman met een ouwe 
gemuilkorfde beer die het ophitsende 
publiek vanuit de ring met een ver-
moeide blik aanschouwde.
Ik was voor de beer. De rest voor de 
zeeman, die als beloning een geldbe-
drag en een pluchen exemplaar van 
zijn tegenstander ontving.
Temidden der herrie en opwinding, 
veilig ingeklemd tussen mijn ouders, 
werd mijn hart vervuld van vreugde. 

Niet alleen om de gewonnen beer of 
zuurstok. 
Maar op die avond leerde ik een nog 
geheel onbekende kant van mijn op-
voeders kennen. Gekleed in de grauwe 
jassen en hoofddeksels van die tijd, 
leken ze net als de rest van de volwas-
senen, in mijn kinderogen al heel jong 
oud. Maar daar, op het Malieveld, 
transformeerden ze tot mijn verruk-
king in twee onbezorgd lachende 
jonge mensen die net als de rest, met 
een enorme intensiteit alle opgekropte 
gevoelens van een heel jaar moeizaam 
ploeteren en zorgen van zich afgooi-
den. Die uitbarsting van vrolijkheid 
gaf de anders zo grauwe Haagse massa 
kleur. Een beeld dat ik die avond voor 
altijd meenam naar huis.

r at n gras d
Maar het was onafwendbaar. Op een 
dag ronkten de vrachtwagens die 
hoog waren opgetast met onderdelen 
van draaimolens en andere attracties, 
langzaam de stad weer uit. Op het 
kaal vertrapte grasveld restten slechts 
achtergelaten kaartjes, suikerspin-
stokjes, papieren servetjes, vertrapte 
toeters, afgehapte oliebollen en een 
verdwaalde handschoen die vergeten 
op de grond lag. 
Nog herinner ik me het gevoel van 
verlies. Met het vertrek van de kermis 
verdween ook die heerlijke lichtheid 
weer uit mijn bestaan. Want Den Haag, 
stad van mijn jeugd, trok voor een heel 
jaar lang haar grijze, calvinistische jas 
weer aan.

Lucy Naberman
a - o iggo n       
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- ind jaren vijftig, nozems op de kermis 
op het Malieveld. -

- Voorjaarsfeest in 193  in de Haagse ierentuin, de voorloper van de kermis 
op het Malieveld ( oto 193  H. Berssenbrugge).-

t r i   tar  gr t  a i d in n aag kr g in d  ar n  n ’8  ra  and i k  
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n t g rs  nd p aats p  kt r 8  t g n p aatsing an k rn ap ns in d r and  

p d a  a ’ an n aag  

Oorspronkelijk was het Malieveld onder-
deel van het Haagse Bos. Aan het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog werd echter 
een deel van het Haagse Bos gekapt om 
een stadswal rond Den Haag te bou-
wen. Omdat de Spanjaarden  Den Haag 
bezetten, werd het hout gebruikt door de 
Spanjaarden in hun verdediging tegen 
de opstandelingen. Doordat het die jaren 

ink regende, spoelde de vruchtbare grond 
weg en is het bos op de plaats van het 
Malieveld nooit meer teruggekomen. In 
1594 werd daarom besloten het Malieveld 
(dat nog uit duinen bestond) verder af te 

graven. Hierdoor ontstond de grasvlakte, 
die tot op de dag van vandaag bestaat. 
Vanaf 1 0  werd het grasveld gebruikt om 
het spel Malie (of almalie) te spelen. Dit 
spel, een voorloper van golf en cro uet, 
was populair onder de Engelse en ranse 
adel. Het Malieveld dankt zijn naam aan 
dit spel. In Londen dankt de all Mall 
vlakbij St. James’s alace z’n naam aan 
het spel. Rond 1705 werd het Malieveld 

ink ingekort door de uitbreiding van Den 
Haag. De rinsessegracht werd verlengd 
en werd de nieuwe grens van het Malie-
veld. (Bron: Wikipedia).

- e najaarskermis van 19  op het Malieveld ( oto  L. Pat) -- Maliespeler -
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Ik ken de bezorger of bezorgster niet, 
want hij  daar houd ik het even op 
- vindt het ook niet nodig om tegen 
het einde van het jaar zijn fooi op te 
komen halen. Ik vind dat jammer, want 
zo wordt mij de kans ontnomen om 
mijn waardering uit te spreken voor 
zijn uiterst regelmatige bezorging. Ik 
kan hem niet eens voordragen voor de 
wedstrijd ‘beste bezorger’. Misschien 
zou dat anders zijn als de krant ’s 
avonds of aan het eind van de middag 
zou worden bezorgd, dan zou ik hem 
kunnen aanspreken, en afspreken dat 
hij rond de kerst even aanbelt voor 
een absoluut verdiend extraatje. Ik 
weet niet wat die jongens of meisjes 
vandaag de dag verdienen met het 
bezorgen van dagbladen, maar het 
zal  net als vroeger  niet veel zijn. Ik 
bedoel te zeggen: het bezorgersloon zal 
je niet linea recta in de hoogste scale 
schijf doen belanden.
Soms hoor ik zijn brom ets. Het zal 
toch wel een ‘hij’zijn; jonge meisjes 
horen zo vroeg niet op straat. Dan hoor 
ik hem aankomen, hij zet zijn brommer 
op de standaard en laat de motor lopen. 
Je hoort de krant in de bus vallen en hij 
vervolgt zijn weg. Ik weet niet hoeveel 
klanten hij in onze straat heeft, maar ik 
denk eerlijk gezegd niet zoveel.

ri  r gi krant n
De dagelijkse act van mijn krantenbe-
zorger doet mij ook terugdenken aan de 
tijd dat ik zelf een krantenwijk had, in 
19 0 en ’ 1.
Toen ik op de middelbare school zat 
werd ik door a verblijd met een heuse 

UCH, maar ik werd wel geacht zelf 
de benzine te betalen en ook nog iets af 
te lossen als eigen bijdrage. Wat kran-
ten betreft was het toen wel even een 
andere tijd in Den Haag en omstreken. 
Er waren maar liefst drie regionale 
dagbladen: de Haagsche Courant, Het 

Binnenhof en Het Vaderland. En ook 
het Vrije Volk, de Telegraaf, Trouw en 
de Waarheid hadden nog aangepaste 
regionale edities die moesten worden 
rondgebracht. Een krantenwijk had je 
dus zo.
Ik ging na schooltijd ‘s middags door-

gaans meteen door naar de uitgiftebalie 
van de expeditie van de Haagsche 
Courant aan de Gedempte Burgwal. De 
bezorgers kwamen daar tezamen in de 
(vaak ijdele) hoop, dat drukpersen van-

daag eens niet zouden vastlopen. Soms 
was je om halfzeven ’s avonds nog niet 
op pad; en mobiele telefoontjes be-
stonden nog niet, om je ouders te laten 
weten dat je “wat later” thuis zou zijn. 
Op zulke dagen was de krantenwijk 
echt een slecht betaalde hondenbaan, 
zeker als het dan ook nog eens regende, 
koud was en in de maanden van het 
jaar dat het vroeg donker werd.

r nd  in ass
Begin jaren zestig was je als bezorger 
ook nog een soort van eigen onderne-
mer, waarmee ik doel op de taak die 
je had om het wekelijkse ( ) abonne-
mentsgeld zelf te incasseren, meestal 
op vrijdag of zaterdag. Op jouw beurt 

moest je het verschuldigde bedrag dan 
weer afdragen aan de krant. Volledig, 
ook het geld van de abonnees die niet 
thuis waren of die je vroegen maandag 
nog eens terug te komen. Het (tijdelijk) 
incassotekort was voor eigen risico 
van de bezorger, althans zo was het bij 
de Haagsche Courant. Een bijkomend 
vervelend aspect van dat incasseren 
was dat je in alle portieken helemaal de 
trap op moest naar boven, ook waar je 
de krant op andere dagen gewoon in de 
brievenbus beneden kon doen. Centrale 
belinrichtingen waren er in die tijd nog 
niet, anders had je via zo’n bumifoon-
tje nog kunnen vragen of de abonnees 
er misschien even voor naar beneden 
zouden willen komen.
De krantenwijk die ik had was eigen-
lijk te groot, ik moest zo’n 220 kranten 
bezorgen in de driehoek Moerweg,  

Melis Stokelaan en Troelstrakade, 
inclusief alle straten daartussenin en in-
clusief de woonboten aan de Moerweg 
en de Troelstrakade.
Met name het bezorgen aan de Moer-
weg was wel eens een ramp, als het 
gesneeuwd had of ijzelde moest je 

soms behoorlijke acrobatiek beheersen 
om niet in het water te donderen. Maar 
fooien aan het einde van het jaar of bij 
het ophalen van de wekelijkse abon-
nementsbedragen, zorgden voor een 
stevige compensatie van alle ongemak-
ken.
Want royaal waren de mensen in deze 
volksbuurt wel. Met name de bewoners 
van Kolenhandel Oosterveer, gevestigd 
in een grote woonboot vlakbij de brug 
van het Veluweplein, schoten nog wel 
eens uit hun slof.

E n iss rt  aar
Eigenlijk hoop ik, dat de toenmalige 
abonnees van de genoemde driehoek 
met tevredenheid terugkijken op mijn 
toenmalige bezorginspanningen. En ik 
hoop dat ze mij die ene winteravond 
vergeven, toen ik om halfnegen nog 
bezig was, veel huiswerk had voor de 
volgende dag en besloot om het laatste 
blok van de Troelstrakade maar een 
keer over te slaan. Ook een kran-
tenbezorger is een enkele keer niets 
menselijks vreemd. Mea culpa

Ton van Rijswijk
a anri s i pnp anet n
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- Het Vaderland wordt bezorgd in de illemstraat ( oto 19  ico aeff). -

k  n gr n  nd ring r d g n  di  i n dag i ks  t ndkrant rgt  
s r ik d  krant  n r  a s in d  s a n  tg n d  ni sgi rig  

spanning naar t ni s p rt  ant r is inig  pr ttig a s i  d  t ndk
i  d r d  krant ad r n n t and i k  n ka  ni s d rn n  En r  
astst n k  artik n  at r p d  dag n g ns gr ndig r i t n  p papi r  

t  rstaan  ant ik ind t  npr ttig  t ni s a  s r nd’ t  n p n 
p t rs r

- Bezorgster van de HC, met Puch  en makkelijk wijkje, want dit is de edempte Burgwal waar ook een uitgiftepunt zat. ( oto 19 9  Haagsche Courant). -

- Vlak voor de sloop in, het papierpakhuis anne  uitgiftepunt van de Haagsche Courant aan de 
edempte Burgwal. ( rchieffoto 19 1). -

- e oude vaak haperende persen van de HC 
aan de agenstraat, toen ze nog nieuw waren 

( oto193  Polygoon). -
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kind - 5. Kier - 7. Korte pieptoon - . Rijtuig - 70. Hetzelfde - 72. Aanwensel - 74. Groot succes - 7 . Metaallegering - 77. 
Uitroep om aandacht - 7 . Gesloten - 79. Mikpunt - 0. Afvoerbuis - 1. Karakter - 2. Cilinder - 3. Diersoort - 5. latzak - . 
Effectieve paardenkracht (afk.) - . Sjalot - 9. Slot - 90. IJzer (afk.) - 91. Eerwaarde Moeder (afk.) - 92. Scheur - 94. Russische 
staatsman - 95. Ratelpopulier - 9 . Arabisch opperhoofd - 9 . Defensiegemeenschap - 100. Vlijt - 102. Deel van het oog - 104. 
Amsterdamse Tijd - 10 . Kunststof - 10 . Indien - 109. Saus bij borrelhapjes - 111. ries riviertje - 112. Speelgoed - 114. Deel 
van de voet - 115. Oogje van garen - 11 . Bij voorbaat dank (afk.) - 117. God van de liefde - 119. Vogelverblijf - 122. Algemene 
Inspectiedienst - 123. Vleesstokje - 124. Sierverpakking - 12 . Roem - 12 . Bezieling - 130. Snijwerktuig - 131. Groente - 133. 
Keurmerk - 134. Dik - 135. Verwijderdheid - 137. Boom - 13 . Vruchtbare plek - 140. Dierengeluid - 141. Militair hoofddek-
sel - 143. Drank - 145. Beroep - 14 . Vis - 147. Erfdeel - 149. Bejaard - 150. Kaartspel - 152. Slordig - 154. Spaanse titel - 155. 
Oude Testament - 15 . Mening - 15 . Zijne Koninklijke Hoogheid - 1 0. Europees staatje - 1 2. irma (afk.) - 1 3. Echter - 1 4. 
Aanspreektitel - 1 . Schriftelijk stuk - 1 7. Bosproduct - 1 9. Graafwerktuig - 171. Eenheid van trilling - 173. Wending - 17 . 
Gehoorzaam - 177. Spaanse uitroep - 179. Overtijd - 1 0. Kinderlijk - 1 1. Iers Republikeins Leger - 1 2. Zware klus - 1 3. 
Zeegod - 1 4. Strohalm - 1 5. Roofvogel - 1 . Nuttig - 1 . Vod - 190. Kreet - 191. Hoeveelheid - 193. Schildersgerei - 195. 
Meelproduct - 19 . Griekse letter - 197. Deel van schip - 199. Eenheid van vermogen - 200. Inwendig orgaan - 202. Matroos 
- 203. Soort onderwijs - 204. Betaalwijze - 205. Vetlaag - 207. lant - 209. Biersoort - 210. Bladzijde - 212. Kaliber - 214. Wig - 
21 . ranse plaats - 21 . Haarverzorgingsproduct - 219. Betrekking - 221. Noot - 222. Wilde haver - 224. Zwak - 22 . Algemene 
Loterij Nederland - 227. Boksterm - 229. Ooruil - 231. Voortdurend - 233. Nieuw - 234. Eerwaarde heer - 235. Raam - 23 . Be-
leefd - 239. As - 241. Lengtemaat - 242. Afspraakje - 243. Gewoonte - 244. Deel van schip - 24 . Omroep - 24 . Bespraakt - 249. 
Scherpe blik.

rti aa
1. Deugniet - 2. Noot - 3. Artsen Zonder Grenzen - 4. Tijdperk - 5. Gereed - . Daar - 7. Soldatenkost - . Oppervlaktemaat - 9. 
Roerend - 11. laats in Noord-Holland - 12. Ontkenning - 13. Moed - 14. lus - 15. Steenslag - 1 . Rondrit - 17. Wilde haver - 1 . 
Kosten koper - 19. Voorschriften - 22. Riskant - 2 . Sterrenbeeld - 2 . Beroeps - 30. Gasvormig element - 31. ikante saus - 32. 
Gereedschap - 33. Toespraak - 35. Slachtoffer - 37. Steekwapen - 40. Groot in lengte - 41. Onmeetbaar getal - 43. Inentstof - 45. 

antalon - 4 . Wapen - 4 . Nederlands dichter - 50. Luchtstrijdkrachten - 52. Gehoororgaan - 54. Boom - 55. Gebogen neus - 0. 
Boorplatform - 1. Verenigde Staten - 2. Uitbundig - 4. Gezang - . Aftrek - 7. Hip - . Vogel - 9. Zuivelproduct - 71. 
Klank - 72. Verdraagzaamheid - 73. Gezamenlijke klanten - 75. ilmkomiek - 7 . Dwaze beuzelpraat - 77. Wervelwind - 79. Op-
tocht - 2. Bedwelming - 4. Brandverf - 7. Rechtsgeding - 92. Bijzonder onderwijs (afk.) - 93. Waterstand - 97. Militaire olitie 
- 99. Voltcoulomb - 101. Zo God wil - 103. Spoorwegen - 105. Kever - 107. Sportartikel - 110. Teken - 111. Eventueel (afk.) - 113. 
Hard schot - 11 . Soort suiker - 11 . Loopstok - 120. Stellig - 121. el - 123. Reeks - 125. Uitgebreid technische school - 127. 
Twijg - 129. Bijbelse  guur - 130. Klap - 132. Windrichting - 135. Velerlei - 13 . In allerijl - 139. Geluidsleer - 141. Vaartuig - 
142. Beslissende klap - 144. Voetbalterm - 145. Lomperik - 14 . Omgekeerd - 14 . Bedrijfsvorm - 150. Desondanks - 151. Hoog-
ste vorstentitel - 152. Ochtendmaal - 153. Zegeteken - 15 . Onderof  cier - 157. Leraar - 159. Bergkristal - 1 0. Aankomend - 1 1. 
Uitroep van pijn - 1 3. Om het genoemde - 1 5. En dergelijke (afk.) - 1 . Drietenige luiaard - 1 . Gunstig gezind - 170. Stel 
- 172. Italiaanse omroep - 174. Bekoorlijk - 175. Liefkozen - 17 . Tokkelinstrument - 1 . Bouwgerei - 1 7. Afgezonderd - 1 9. 
Aanwijzend vnw. - 192. Bij elkaar - 193. Verstotene - 194. Melaatsheid - 19 . Hoofddeksel - 19 . Noot - 199. Keg - 201. Koor 
- 202. Kledingstuk - 204. Staatsiekleding - 20 . Hard geluid - 20 . Tuin - 210. Doopvader - 211. Bijbelse  guur - 213. Luchtig 
weefsel - 215. Godsdienstige - 217. Gulden (afk.) - 21 . Infectieziekte - 220. Drank - 223. Woudrund - 225. Eikenbast - 227. Deuk 
- 22 . Kletskous - 230. Openbaar vervoer - 231. Stand - 232. Niets - 235. Vogel - 237. laats in Gelderland - 23 . Bijbelse  guur - 
240. aleis bij Apeldoorn - 242. Lidwoord - 243. ersoonlijk vnw. - 245. Dwarsmast - 247. Numero.

n nd n p ssing n

  p r p  g  aar  
pr j  aar  aar   aar 
a r .    g  aar  

pr j  r  a r  p aar  
r  a     p g  
r  a     r -
r raa   r p gra  a   

r  r r r raa .

ds kr is rdraads
Het antwoord van deze puzzel moet 
worden uitgedrukt in een getal, nl. het 
aantal keer dat de letter ‘W’ voorkomt 
in alle gevonden woorden.

ag inn n
Bij het cryptogram en het Groot Kerst-
kruiswoordraadsel gaat het erom dat 
u (op de bekende wijze) vindt welke 
slagzinnen worden gezocht, door 
letters over te nemen in de onder de 
puzzels staande balk.

 nsdag  an ari
Gebruik bij het inzenden van meer-
dere puzzeloplossingen maar één 
briefkaart of e-mailbericht.
Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl
Of per briefkaart:
De Oud-Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA  Den Haag

ri n inn n
Met het cryptogram, het Zweeds kruis-
woordsel en het Grote kruiswoordraadsel 
op de pagina rechts zijn per puzzel drie 
geldprijzen van 35 euro te winnen en nog 3 
mysteryprijzen per puzzel.
Voor de Suduko’s geldt een aparte prijzen-
regeling - bij de opgaves vermeld.

dpri s
De hoofdprijs is - hoe kan het anders in dit 
100ste nummer van De Oud-Hagenaar - een 
geldprijs van 100 euro. Die wordt verloot 
onder de goede inzenders van alle drie de 
bijzondere puzzels. Dus van zowel het 
cryptogram, het Zweeds kruiswoordraad-
sel, als het kruiswoordraadsel hiernaast

n n r ang p g a t: ind i k r ns n gr t 
kr is rdraads  in  d ag naar  
E n an n  g d  rn ns r  is  d  i rs daar
an at ak r t  gaan r i n  s i s  gaan  at r ari t it 

in t p aan d r ng n naast d  d k ’s
n dit i n r tr t  r n rpr  an aan:  p pagina 
8 tr t  n ds kr is rdraads  aan  n p pagina 8 r 

d  sp ia ist n n r pt gra   d k ’s   dit k r aar i st  
staan p pagina 

root kr is oor raa se
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Ik moet u zeggen, dat nu ik dit gedicht 
opgeschreven heb, ik de neiging krijg 
om te gaan verklaren, wie Achter-
berg heeft genoemd en waarom. Wat 
bedoelt hij met: Ik drink twee we-
relden, in ene teug  Zou het iets met 
Hagenaars en Hagenezen te maken 
hebben  Diegenen onder u, die een 
middelbare school bezocht hebben 
kennen dit nog wel: tekst verklaren. 
Eerlijk gezegd geloof ik hier niet in. 
Het kan zeker geen kwaad om dieper 
op zo’n tekst in te gaan, maar we 
moeten erg oppassen voor inlegkunde. 
Wij zullen wel even gaan vertellen 
wat hier bedoeld wordt.

n kd t  ar igg t
Simon Carmiggelt heeft hier een 
stukje over geschreven. Tijdens het 
eindexamen werd aan een meisje 
gevraagd, wat de dichter Bloem met 
een bepaalde regel bedoeld had. Ze 
gaf hier een verklaring voor, maar de 
leraar zei, dat dit zeker niet bedoeld 
werd. “Ik zal het vanavond aan opa 
vertellen”, was het antwoord van de 
kleindochter van Bloem.
Mocht u willen weten wie Bordewijk 
en Couperus waren en waarom Eline 
Vere en Katadreuffe genoemd wor-
den, dan komt u via Google een heel 
eind. Tegenwoordig zijn we immers 
voorstander van zelfwerkzaamheid.
Gerrit Achterberg is in 1905 in 
Neerlangbroek in de buurt van Doorn, 
geboren. Hij  wordt wel omschreven 
als een introverte zonderling. Maar 
dan wel een zonderling, die prachtige 
gedichten geschreven heeft. Omdat 
hij goed kon leren werd er door zijn 
ouders besloten, dat hij onderwijzer 
zou worden en toen hij 19 jaar oud 
was, haalde hij de akte voor hulpon-
derwijzer.  Hij ging in Opheusden 
werken en in 1930 verhuisde hij naar 
Den Haag. 
Gerrit Achterberg heeft tot 1934 op de  

aul Krugerschool in de isherstraat 
in Den Haag gewerkt. Van het begin 
af aan was al gebleken, dat hij niet erg 
geschikt was voor dit vak. Hoewel hij 
wel aan de studie voor de hoofdakte 
begonnen is, heeft hij die studie nooit 
afgemaakt. In 1934 besloot hij dan 
ook ambtenaar te worden en dit heeft 
hij enkele jaren volgehouden, eerst in 
onze stad, later in Utrecht.

s is  pr n
Gezien de psychische problemen, 
die zich al jong openbaarden,  heeft 
hij vele jaren in psychiatrische 
inrichtingen doorgebracht evenals in 
de gevangenis. Hoe wonderlijk het 
misschien ook klinkt, juist in deze 

tijd heeft hij vele uiterst boeiende 
gedichten geschreven. Het isolement 
deed hem kennelijk goed. Hij is in 
19 2 in Leusden overleden en aldaar 
begraven.
Er zijn in totaal 30 bundels met 
gedichten van zijn hand verschenen  
In 1953 verscheen de Ode aan Den 
Haag. Hierin staan 13 gedichten en 

assage is het laatste gedicht. Voor 

zijn werk werden vele letterkundige 
prijzen toegekend, waaronder de 
Constantijn Huygensprijs 1959 van 
de Jan Camperstichting in Den Haag, 
voor het gehele oeuvre.

r d  assag
Tussen 1 2 en 1 5 is de assage 
gebouwd, dat wil zeggen een deel 
ervan. Het gaat dan om het deel, 
dat loopt van de Spuistraat naar het 
Buitenhof. De architecten H. Wesstra 
en J.C. van Wijk hebben het plan hier-
voor ontworpen, waarbij ze gebruik 
konden maken van de reeds bestaande 

assage in Milaan. De opdracht werd 
verstrekt door de ’s Gravenhaagsche 

assage Maatschappij. Dit deel is in 
de neo-renaissance stijl gebouwd.
In 1929 kwam het gedeelte richting 
Hofweg klaar en voor deze aanpas-
sing was Jos Duynstee verantwoorde-
lijk. Nu  spreken we van de expres-
sionistische stijl. Het gaat hier om het 
oudste ( overdekte ) winkelcentrum 
van Nederland. Ook in Amsterdam, 
Rotterdam en Zandvoort hebben in 
het verleden vergelijkbare assages 
gestaan. Naast de vele winkels, meest-
al in combinatie met een woning, wer-
den er een hotel en een caf  gebouwd. 
In de loop der jaren zijn er de nodige 
restauraties uitgevoerd, zoals ook in 
2007 het geval was. 
Ik zou zeggen, loop  na het lezen 
van bovenstaand gedicht  de assage 
eens door en laat het weergalmen en 
de  uistering tot u doordringen. U 
kunt het niet ontkennen: Den Haag, je 
tikt er tegen en het zingt

Carl Doeke Eisma
ar eisma p anet n

 

n aag   tikt r t g n n t ingt’  s ri ing an n  stad k t it t g di t: 
assag  g s r n d r rrit t r rg  eer ang r e   - eu en   k i   i ts 

r d  di t r rt n n r d  assag   aar aat ik t t g di t ginn n

Den Haag  e ti t er tegen en et ingt  

errit terberg en i n 
e aan en Haag

- e Passage, in 19 0 gefotografeerd door Jac ues Meijer. n het midden
het uithangbord van Sprenger, de destijds vermaarde grammofoonplatenzaak. -

- Linkerzijde cover pocketuitgave
van Bert Bakker in 19 , samen met 

‘ballade van de gas  tter -

Den Haag  -  in t  an a ue  ei er

Haags Historis  se  er engt 
e ositie oor grote be angste ing 

- en Citro n ‘ eu  chevau ’ op Het Binnenhof (Ja ues Meijer 19 1) -

g ns gr t s s is d  t nt nst ing n aag in 
 in t ’s an a s i r’ r ngd    t t nt n

st ing a  n g t t n t ndag  apri   in t aags 
ist ris  s  t  i n i n

Jac ues Meijer (1934) wist het dagelijks leven van de stad Den Haag op treffende 
wijze vast te leggen. oto’s van wandelaars in het park worden afgewisseld met 
die van mensen op weg naar het werk. Hij fotografeerde op kantoren, in het 
parlement, de broodfabriek en op straat. De foto’s van debatterende politici en de 
ceremoniële activiteiten rondom rinsjesdag laten zien dat de tijd in Den Haag 
soms stil lijkt te staan. Ruim 90 foto’s van Den Haag en Scheveningen uit de 
periode 1955-19 5 worden op royaal formaat getoond. De geëxposeerde foto’s 
komen in de vaste collectie van het museum.
 

ublicaties  DEN HAAG 1955-19 5, 1 0 agina’s,  27,50. ISBN 97 -90-
9101-57-0 en SCHEVENINGEN 1955-19 5, 2  agina’s,   24,50. ISBN 97 -

90- 9101-5 -3. Verkrijgbaar in de Museumwinkel of bij de boekhandel. 
entoonstelling  HHM, Korte Vijverberg 7, Den Haag. T: 070 3 4 9 40

Entree: Volwassenen:  5,-- Meer info: www.haagshistorischmuseum.nl

Passage

n aag  stad  rd  rd i k
n an p r s ra  n g
p ning n aan  d  i a i k

di  k i nt n i  E in  r  gt

aar in d  inn nstad staan  t  ki k
d r aard rs i n t d  ard  d gd
an atadr  di  i n d  r ikt
k drink t  r d n  in n  t g

n aag   tikt r t g n n t ingt
n d  passag  kri gt d  k ank n g

rga n n aag n ist ring
t ss n d  t n r t grani t
r d  artka r di  in g

t dri  it nding n d  stad g ni t

ste

D
O

H  - jrg.  - pag. 1

pagina 1  Dinsdag 25 anuari 2011 De Oud-Hagenaar  -  Krant voor de 50-plusser

Ik moet u zeggen, dat nu ik dit gedicht 
opgeschreven heb, ik de neiging krijg 
om te gaan verklaren, wie Achter-
berg heeft genoemd en waarom. Wat 
bedoelt hij met: Ik drink twee we-
relden, in ene teug  Zou het iets met 
Hagenaars en Hagenezen te maken 
hebben  Diegenen onder u, die een 
middelbare school bezocht hebben 
kennen dit nog wel: tekst verklaren. 
Eerlijk gezegd geloof ik hier niet in. 
Het kan zeker geen kwaad om dieper 
op zo’n tekst in te gaan, maar we 
moeten erg oppassen voor inlegkunde. 
Wij zullen wel even gaan vertellen 
wat hier bedoeld wordt.

n kd t  ar igg t
Simon Carmiggelt heeft hier een 
stukje over geschreven. Tijdens het 
eindexamen werd aan een meisje 
gevraagd, wat de dichter Bloem met 
een bepaalde regel bedoeld had. Ze 
gaf hier een verklaring voor, maar de 
leraar zei, dat dit zeker niet bedoeld 
werd. “Ik zal het vanavond aan opa 
vertellen”, was het antwoord van de 
kleindochter van Bloem.
Mocht u willen weten wie Bordewijk 
en Couperus waren en waarom Eline 
Vere en Katadreuffe genoemd wor-
den, dan komt u via Google een heel 
eind. Tegenwoordig zijn we immers 
voorstander van zelfwerkzaamheid.
Gerrit Achterberg is in 1905 in 
Neerlangbroek in de buurt van Doorn, 
geboren. Hij  wordt wel omschreven 
als een introverte zonderling. Maar 
dan wel een zonderling, die prachtige 
gedichten geschreven heeft. Omdat 
hij goed kon leren werd er door zijn 
ouders besloten, dat hij onderwijzer 
zou worden en toen hij 19 jaar oud 
was, haalde hij de akte voor hulpon-
derwijzer.  Hij ging in Opheusden 
werken en in 1930 verhuisde hij naar 
Den Haag. 
Gerrit Achterberg heeft tot 1934 op de  

aul Krugerschool in de isherstraat 
in Den Haag gewerkt. Van het begin 
af aan was al gebleken, dat hij niet erg 
geschikt was voor dit vak. Hoewel hij 
wel aan de studie voor de hoofdakte 
begonnen is, heeft hij die studie nooit 
afgemaakt. In 1934 besloot hij dan 
ook ambtenaar te worden en dit heeft 
hij enkele jaren volgehouden, eerst in 
onze stad, later in Utrecht.

s is  pr n
Gezien de psychische problemen, 
die zich al jong openbaarden,  heeft 
hij vele jaren in psychiatrische 
inrichtingen doorgebracht evenals in 
de gevangenis. Hoe wonderlijk het 
misschien ook klinkt, juist in deze 

tijd heeft hij vele uiterst boeiende 
gedichten geschreven. Het isolement 
deed hem kennelijk goed. Hij is in 
19 2 in Leusden overleden en aldaar 
begraven.
Er zijn in totaal 30 bundels met 
gedichten van zijn hand verschenen  
In 1953 verscheen de Ode aan Den 
Haag. Hierin staan 13 gedichten en 

assage is het laatste gedicht. Voor 

zijn werk werden vele letterkundige 
prijzen toegekend, waaronder de 
Constantijn Huygensprijs 1959 van 
de Jan Camperstichting in Den Haag, 
voor het gehele oeuvre.

r d  assag
Tussen 1 2 en 1 5 is de assage 
gebouwd, dat wil zeggen een deel 
ervan. Het gaat dan om het deel, 
dat loopt van de Spuistraat naar het 
Buitenhof. De architecten H. Wesstra 
en J.C. van Wijk hebben het plan hier-
voor ontworpen, waarbij ze gebruik 
konden maken van de reeds bestaande 

assage in Milaan. De opdracht werd 
verstrekt door de ’s Gravenhaagsche 

assage Maatschappij. Dit deel is in 
de neo-renaissance stijl gebouwd.
In 1929 kwam het gedeelte richting 
Hofweg klaar en voor deze aanpas-
sing was Jos Duynstee verantwoorde-
lijk. Nu  spreken we van de expres-
sionistische stijl. Het gaat hier om het 
oudste ( overdekte ) winkelcentrum 
van Nederland. Ook in Amsterdam, 
Rotterdam en Zandvoort hebben in 
het verleden vergelijkbare assages 
gestaan. Naast de vele winkels, meest-
al in combinatie met een woning, wer-
den er een hotel en een caf  gebouwd. 
In de loop der jaren zijn er de nodige 
restauraties uitgevoerd, zoals ook in 
2007 het geval was. 
Ik zou zeggen, loop  na het lezen 
van bovenstaand gedicht  de assage 
eens door en laat het weergalmen en 
de  uistering tot u doordringen. U 
kunt het niet ontkennen: Den Haag, je 
tikt er tegen en het zingt

Carl Doeke Eisma
ar eisma p anet n
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r d  di t r rt n n r d  assag   aar aat ik t t g di t ginn n

Den Haag  e ti t er tegen en et ingt  

errit terberg en i n 
e aan en Haag

- e Passage, in 19 0 gefotografeerd door Jac ues Meijer. n het midden
het uithangbord van Sprenger, de destijds vermaarde grammofoonplatenzaak. -

- Linkerzijde cover pocketuitgave
van Bert Bakker in 19 , samen met 

‘ballade van de gas  tter -

Den Haag  -  in t  an a ue  ei er

Haags Historis  se  er engt 
e ositie oor grote be angste ing 

- en Citro n ‘ eu  chevau ’ op Het Binnenhof (Ja ues Meijer 19 1) -

g ns gr t s s is d  t nt nst ing n aag in 
 in t ’s an a s i r’ r ngd    t t nt n

st ing a  n g t t n t ndag  apri   in t aags 
ist ris  s  t  i n i n

Jac ues Meijer (1934) wist het dagelijks leven van de stad Den Haag op treffende 
wijze vast te leggen. oto’s van wandelaars in het park worden afgewisseld met 
die van mensen op weg naar het werk. Hij fotografeerde op kantoren, in het 
parlement, de broodfabriek en op straat. De foto’s van debatterende politici en de 
ceremoniële activiteiten rondom rinsjesdag laten zien dat de tijd in Den Haag 
soms stil lijkt te staan. Ruim 90 foto’s van Den Haag en Scheveningen uit de 
periode 1955-19 5 worden op royaal formaat getoond. De geëxposeerde foto’s 
komen in de vaste collectie van het museum.
 

ublicaties  DEN HAAG 1955-19 5, 1 0 agina’s,  27,50. ISBN 97 -90-
9101-57-0 en SCHEVENINGEN 1955-19 5, 2  agina’s,   24,50. ISBN 97 -

90- 9101-5 -3. Verkrijgbaar in de Museumwinkel of bij de boekhandel. 
entoonstelling  HHM, Korte Vijverberg 7, Den Haag. T: 070 3 4 9 40

Entree: Volwassenen:  5,-- Meer info: www.haagshistorischmuseum.nl
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Geen wonder, want in die 100 num-
mers heeft De Oude Hagenaar zich 
echt bewezen als een krant vóór 
Haagse senioren. Maar ook dóór 
Haagse senioren. Het is toch fantas-
tisch dat er iedere keer weer zo veel 
leuke verhalen en Haagse historie 

worden geschreven door senior-
redacteuren als Leo Meershoek en 
Carl Doeke Eisma.
Humanitas Woonzorgplus Den Haag 
wenst alle lezers, schrijvers en redac-
tie van De Oud Hagenaar alle goeds 
voor de toekomst

Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

n ormatie over Humanitas oon orgplus 

peciaal voor de le ers vanHumanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

ro  iat

u r nzorg in  n l  
i t i  u in  uurt

Men zit met vragen als: hoe krijg ik 
huishoudelijke hulp, wanneer is er 
plaats voor mij in het zorgcentrum, 
ik kan na ziekenhuisopname eigen-
lijk niet naar huis, boodschappen 
doen en koken wordt moeilijk voor 
mij  wat nu
Talloze vragen die onoplosbaar 
lijken. Maar dat probleem hoeft 
er niet te zijn voor de Hagenaars 
rond CoornhertCentrum, Duinhage 
en Wijndaelercentrum. Met al uw 

vragen over zorg en diensten aan 
huis of in het woonzorgcentrum 
kunt u zonder kosten een afspraak 
maken met onze medewerkers. Bel 
het telefoonnummer bij de locatie 
van uw keuze (zie elders op deze 
pagina). De medewerkers van ons 
wijkservicepunt ontvangen u graag 
en beantwoorden zo nodig uw vra-
gen. Natuurlijk kunt u ook gewoon 
binnen lopen voor een kopje kof  e.
Welkom

- e 1e editie van e Oud Hagenaar (februari 2009) wordt nog eens nagelezen door het 
directieteam van Humanitas oonzorgplus en Haag (vlnr)  directeur zorg en welzijn Pam Hob-

belman, bestuurder Joost Happel en directeur services atasja van der roon. -

ex-krijgsgevangene 
van de japanners

gezocht: 

Verzorgende 
met oog voor 
een verhaal

Werken bij Humanitas Woonzorgplus is werken met verhalen. 

Want alle mensen die wij zorg bieden, vertellen hun bijzondere 

en karakteristieke verhaal. Daarom kiest Humanitas 

Woonzorgplus voor kleinschalige, kwalitatieve woonzorg 

waarin bewoners zichzelf zo lang mogelijk blijven ‘vertellen’. 

Wij zoeken dus verzorgenden en verpleegkundigen die weten 

hoe je aandachtig naar zo’n verhaal luistert en het vertaalt in 

individuele zorg. 

werkmeteenverhaal.nl 

HUMANITAS
WOONZORGPLUS

CoornhertCentrum 

Duinhage

Wijndaelercentrum

CoornhertCentrum CoornhertCentrum 

DuinhageDuinhage

WijndaelercentrumWijndaelercentrum

CoornhertCentrum 

Duinhage 

Wijndaelercentrum

et Directieteam an umanitas Woon orgplus Den aag eliciteert 
De ud agenaar an harte met de ste editie  ls pro essionals 
in de aagse ouderen org ijn ij el  enthousiaste le ers an De ud 

agenaar  aar ij eten ook dat de be oners an de oon orgcen
tra an umanitas Woon orgplus CoornhertCentrum  Duinhage en 
Wijndaelercentrum  iedere editie eer helemaal uitspellen  
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 activiteiten en cursussen
 3 wijkrestaurants
 1 0.000 maaltijden per jaar
 400 plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

i  Humanitas Woonzorgplus 
i n  m r rs

De toekomst an de ouderen org lijkt erg on eker  Door orse be uinigingen is er steeds minder bud
get oor org  Daardoor is het ook moeilijker om een indicatie oor org te krijgen  erder is het oor 
eel ouderen moeilijk an ege inge ikkelde regels  

r uis  
alti  rz r  an zorg

Voor veel oudere Hagenaars biedt 
Zeker Thuis een gevoel van zeker-
heid en veiligheid, zonder gebonden 
te zijn. Je woont gewoon thuis, maar 
je weet je van hulp verzekerd in 
geval van nood. Het tarief voor 
2013 bedraagt voor een alleen-
staande  ,20 en voor samen-
wonenden  11, 0 per maand. 

U sluit het abonnement af met de 
locatie van uw keuze: 

CoornhertCentrum in stadsdeel 
Escamp (070 330 39 03); 
Duinhage in de stadsdelen Segbroek 
en Loosduinen  (070 325 4  40) 
en Wijndaelercentrum in stadsdeel 
Loosduinen (070 447 02 00).

De locaties an umanitas Woon orgplus Den aag bieden al 
ele jaren het orgabonnement eker huis  et er ekert de 

abonnee an uurs bereikbaarheid  onmiddellijke hulp 
in ge al an nood  korting op 
org en diensten en een jaar

lijkse in ormatie e en eestelij
ke bijeenkomst  erder kunnen 
de abonnees ich kandidaat 
stellen oor de cli ntenraad  

aarmee er eggenschap is 
o er het gebodene  

- Humanitas oonzorgplus heeft drie 
uitgiftepunten  voor e Oud Hagenaar. 

edere editie wordt e Oud Hagenaar 
weer enthousiast ontvangen  -

an i ing
eciaal voor le ers van 

e ud agenaar is het 
abonnement eker huis voor 
nieuwe abonnees 
de eerste maand
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De Volharding 
    is er voor u!   

Als lid van De Volharding krijgt u altijd € 210 korting op uw 

uitvaart. Indien u ervoor kiest om voor uw uitvaart te sparen 

door een depositorekening bij ons te openen, dan krijgt u deze 

korting direct op uw depositorekening gestort. Zo ontvangt u 

dus ook nog eens elk jaar rente over uw uitvaartkorting!

Voor meer informatie over een depositorekening kunt u contact 

opnemen via (070) 32 40 221 of kijk op www.mijn-volharding.nl

       Word ook GRATIS lid en 
profi teer van diverse voordelen!

€ 210 cadeau op een depositorekening

Voordeel in de online Volharding Winkel

Wensen vastleggen in uw Internet Kluis

Een eenvoudig testament voor slechts € 200*

Gratis advies van onze uitvaartspecialisten

Schrijf u nu gratis in en ontvang ...

Korting op spirituele begeleiding

Ja, ik wil GRATIS lid worden van De Volharding en ontvang als cadeau het boek “Napels zien...” 

van Casper Postmaa. Tevens ontvangt u de meest recente editie van ons ledenblad De Zandloper.

Voorletter(s): m       v      

Achternaam:   

Geboortedatum:          

Adres:

Postcode    Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Handtekening:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - op naar Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag. 

U ontvangt uw inschrijfbevestiging, De Zandloper en het boek “Napels zien...” zo snel mogelijk thuis.

De Volharding Voordeelwinkel is een internetwinkel met ar-

tikelen die het u thuis comfortabeler en veiliger maken. De 

artikelen zijn al gunstig geprijsd, maar als lid van De Vol-

harding krijgt u ook nog eens 10% extra korting op al uw 

bestellingen.!

Kijk snel op www.mijn-volharding.nl of ga direct naar de 

voordeelwinkel op www.volharding-voordeel.nl

De Internet Kluis is uw eigen plek op het internet waar u uw 

uitvaartwensen kunt vastleggen. Wilt u opgebaard worden, en 

begraven of gecremeerd? Ook uw muziekkeuze (uploaden), 

lijst met genodigden en nog veel meer, u kunt het allemaal 

vastleggen in uw Internet Kluis. Na overlijden kunnen alleen 

door u gemachtigden en onze medewerkers uw kluis openen.

Word lid en vraag via onze website een inlogcode aan!

Iedereen die wil afwijken van de wettelijke regels van het 

erfrecht heeft een testament nodig. De Volharding helpt haar 

leden bij het regelen van de eigen uitvaart. Denk daarom 

eens na of een testament in uw geval gewenst is. Voor de 

prijs die wij voor u hebben geregeld hoeft u het in ieder geval 

niet te laten!

Kijk voor meer informatie op www.mijn-volharding.nl

“Denk eens na over uw uitvaart” is een kreet die regelmatig 

in commecials van uitvaartverzorgers langskomt. De Volharding 

vindt dat u dit nadenken niet alleen hoeft te doen. Onze uit-

vaartspecialisten helpen u graag en geheel vrijblijvend om 

uw uitvaart qua verloop en fi nanciën in kaart te brengen. 

Voor een afspraak kunt u contact opnemen via (070) 32 40 221  

of kijk op www.mijn-volharding.nl

Begeleiding, training en advies op het gebied van ethiek, 

spiritualiteit en zingevingszorg kan zinvol zijn bij de verwerking 

van een verlies, of bij het organiseren van een afscheid. 

Als lid van De Volharding krijgt u korting op spirituele begeleiding 

door Good Heavens, een specialist op dit vakgebied.

Kijk voor meer informatie op www.mijn-volharding.nl

 oorletter(s): m       v 

* exclusief btw

T. (070) 32 40 221  |  www.devolhardinguitvaartzorg.nl


