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De lorren ophalen in de Schilderswijk
Willem van der Horst: wie zal
hem niet hebben gekend in
het Haagse stadsbeeld tot
de jaren 1950? Hij was de
lorrenboer - mijn moeder zal
zeggen: “Hij was voddenkoopman”, want dat klonk beter in
de buurt.

Deze week o.a.:

Javastraat: de
straat waar ik
opgroeide
Pag. 3

‘Ik rook op
afstand koffie
van Florencia’

Zijn pakhuis was in de Van der
Veldenstraat en hij woonde in de
Netscherstraat, waar wij ook woonden
en nog een dochter van hem.
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Bekendste en
rijkste zwarthandelsstraat

Zijn lorren haalde hij op in de Schilderswijk en de Vruchtenbuurt, met
z’n twinkelende ogen en zijn grote
snor was hij erg populair lopend met
de handwagen en het vertrouwde Van
Nelle-blik daarop. Ook stond hij op
de markt aan de Herman Costerstraat
met z’n spulletjes. Het was er altijd
gezellig als je er zo tussen mocht
rommelen.
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Musica is met
recht een oudHagenaar te
noemen
Pag. 13

De arm van Piet
Sint komt met een stoet gekleurde
Pieten op stoombootplecht. Het was
oorlogstijd en erg donker. Alle gordijnen op de Zuiderparklaan gesloten,
maar op Sinterklaasavond keek men
stiekem door een kier naar buiten.
Zou de goede Sint wel komen? We
zaten klaar met een stuk snijkoek,
kaakjes en speculaas - er was geen
geld voor dure versnaperingen.

In de hongerwinter van 1944 is hij
met de handwagen samen met zijn
vrouw (mijn oma), mijn moeder en
vier kleinkinderen gaan lopen naar
Groningen, want daar was eten voor
ons allemaal te verkrijgen. We zijn
daar in verschillende gastgezinnen
opgenomen.
Hongertocht
Na de oorlog heeft hij met een
kleinzoon in de jaren vijftig deze
hongertocht ook lopend nog eens
overgedaan. Voor ons was er af en toe
ook leuk speelgoed bij en mochten we
wat uitzoeken. Maar niet te veel, want
het was handel.
Tot zijn tachtigste jaar heeft mijn
opa met de handwagen gelopen. Hij
heeft de jaren daarna toch de mensen
proberen bezig te houden, want hij
hield van plezier. Zo ging hij in de
stad een koekenpan kopen en zei hij
tegen de verkoopster dat het voor zijn
verloofde was, maar het was voor zijn
kleindochter.
Hij heeft de jaren daarna bij mijn
moeder ingewoond, want die ging

Een donkerkleurige hand kwam om
de hoek van de kamerdeur. Die hand
begon te strooien: pepernoten. Meer
dan een hand was het niet. Ach ja,
een arm was ook wel goed en bracht
bij mij de spanning er extra in.
verhuizen naar de Betje Wolfstraat.
Maar op zichzelf wonen, vond hij toch
beter en is hij gaan wonen in de Korte
Nieuwe Havenstraat, samen met zijn
rouw waar hi een aar fi ne aren
heeft gehad.
Op 85-jarige leeftijd is mijn oma overleden. Ze waren toen 62 jaar getrouwd
geweest. Daarna kwam mijn opa ons
geregeld opzoeken, want gezelligheid was zijn ‘alles’. Kaarten deed hij

graag en hij probeerde dan ook alles
om met zijn kleinkinderen en mijn
vader te swikken of petoeten. Wat
stonden wij gek te kijken toen voor
de deur buiten de halte op de Melis
Stokelaan de bus stopte en opa uitstapte. Omdat opa slecht ter been was
geworden, had hij aan de buschauffeur
gevraagd om hem wat dichterbij uit
te laten stappen. Met in zijn zakje, dat
hij altijd bij zich had, biefstuk van de
beste slager van Den Haag: De Haas

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 – 1960

Tel: 0182-393492

Opa zelf is in 1970 op een gezegende
leeftijd van 94 jaar overleden. Dit
verhaal is van zijn kleindochter die dit
nog van hem herinnert.
A. Rolfes-Warnau
Fresiadreef 39
Rijswijk

Daarna ging het Sinterklaasgebeuren de voordeur uit en de voordeur
van de beneden etage weer in, want
het waren gewoon de buren van de
drogisterij Van Lieshout.
De arm van Piet, de zwarte arm, heb
ik altijd onthouden.
Peter Willemse
wilbo@casema.nl

KEES TALEN

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

uit de Grote Marktstraat. Want lekker
en goed eten was ook een hobby van
mijn opa.

WONINGONTRUIMING

Kadotip
Weekendje Veluwe
www.lorkenbos.nl

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

WWW.KEESTALEN.NL
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

en ik hem huilend en stinkend mee
moest nemen. Na de oorlog mochten
we weer terug naar de Hyacintweg,
waar ik nog een extra jaar in de
zevende klas bij de heer Mabelis heb
gezeten, omdat ik vier maanden met
een kindertransport naar Zwitserland
was gestuurd vanwege ondervoeding
en ik dus veel lessen had gemist. Het
speelplein van de school lag tussen de
Daal en Bergselaan (die er hoog boven
lag) en de Hyacintweg in. Je kon er
veilig spelen.
Sperrgebiet
Via een grote omweg heb ik hier in Frankrijk deze week een stapel De OudHagenaars gekregen. De meest recente was die van 9 juni 2015. Vanwege dat
nummer reageer ik op het artikel over het Sperrgebiet.
Hierboven ziet u de KLM-Aerocarto van de tankgracht. Ik (van 1947) heb tot
zomer 1960 gewoond in de Populierstraat (naast de HBS de Populier) en heb
ik (dus) de Herman Bavinckschool aan de Cypresstraat bezocht. Daardoor
was ik ook lid van het Haags Knapenkoor van Marius Borstlap (onderwerp
van een eerdere De Oud-Hagenaar).

Wilma Bloemen
wbloemen@tiscali.nl
Oud versje
Dit oude vers gevonden tussen de
dagboeken van mijn moeder die 101
jaar is geworden.

Het is zo mooi in Rotterdam,
Ik wou dat je maar eens over kwam.

Jacques van Dijke
j.van-dijke@orange.fr

Ik meende eerst niet mee te gaan,
Ik kan zo slecht van huis vandaan.

Dick Engelen
goudengel@planet.nl

Colofon

2e Braamstraat
Mijn lagere schooltijd heb ik doorge-

bracht op de Hyacintweg, waar ik de
eerste drie jaar in de klas heb gezeten
bij mevrouw Mulder en de volgende
drie jaar bij de heer Bruning. Het was
in de oorlog en we moesten er weg,
omdat de school werd ingepikt door
de Duitsers. Zo werden we ingekwartierd in de rooms-katholieke school
in de 2e Braamstraat, waar we halve
dagen les kregen, omdat de leerlingen
van de andere school ook halve dagen
les kregen. In de zomer liepen we op
blote voeten, we hadden geen schoenen meer, wat pijn deed op het hete asfalt. In de hongerwinter liepen we op
klompen, waar grote kluiten sneeuw
aan vastplakte. Het was een heel eind
lopen van en naar de Parsifalstraat
in de wijk Bohemen en ik herinner
me dat ik op een dag mijn jongere
broer Hans naar huis moest brengen,
omdat hij in zijn broek had gepoept

Weg was mijn hele portemonnee.
Nee, voor geen tweede keer,
Gaan we allen met de tram,
Naar het mooie Rotterdam.
Barbara Heemskerk
barryheemskerk@casema.nl
Oudere homo’s ontmoeten
Alweer ongeveer twaalf jaar bestaat er
in Den Haag een Ouderenkring voor
homoseksuelen. Ook onder oudere
homoseksuelen bestaat in toenemende
mate behoefte aan onderling contact,
maar hoe vind je die? Onze kring biedt
daartoe een mooie gelegenheid. Eenmaal per maand komen wij bij elkaar,
altijd ‘s middags. Wij maken er vaak
een uitje van - museum, boottocht,

stadswandeling in Delft of Schiedam
of waar dan ook, mooie film, etcetera.
Bij lelijk weer bij iemand thuis voor
gezelligheid en/of diavertoning. Wij
sluiten vaak af met een etentje in een
restaurant. Wij kennen elkaar al vrij
lang, maar zijn geen datingclub. Wij
willen graag een paar nieuwe leden
vanaf circa 50 jaar verwelkomen.
Erik G. Bakker
Waldeck Pyrmontkade 865
070-3606451
bakkerik@gmail.com
De Oud-Hagenaar bereiken?
De Oud-Hagenaar is nu ook telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer 070-2210584 is op werkdagen te
bereiken van 9.00 tot 17.00 uur.

“O, moeder”, zei mijn dochter Fien.
“Je moet toch ook de stad eens zien.

Op mijn foto is geheel links de Sportlaan te zien met de rooms-katholieke
kerk. Die heb ik vanuit de Fahrenheitstraat, ter hoogte van mijn school en de
gereformeerde kerk aan de Hanenburglaan, zien afbranden op een zaterdagmiddag in 1958 (?): enorm hoge vlammen kwamen uit het dak. Toen was
nog niet begonnen met de herbouw van het Rode Kruis-ziekenhuis. ‘Mijn’
gereformeerde kerk had toen ook nog steeds geen torenspits; ook afgebroken
in opdracht van de Duitsers. Van dat Sperrgebiet rond de tankgracht herinner
ik mij de vele struiken die vaak stonken naar pis, etcetera.

Schoolreis
Als trouw lezer van De Oud-Hagenaar
- en met name van de rubriek Kleine
Nostalgie - trof mij het verhaal over de
schoolreis. De foto van de uitzichttoren herken ik positief als De Koepel
te Lunteren, gemeente Ede. Deze
uitzichttoren is gebouwd bovenop de
Paasberg, een locatie waar in oude
tijden schapendieven werden geëxecuteerd. Het zwembad - helaas geen
foto! - zou zomaar het Bosbad kunnen
zijn, eveneens te Lunteren en op loopafstand van De Koepel. Het Bosbad en
De Koepel bestaan nog steeds en zijn
nog altijd te bezoeken.
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Kom samen eens met tante Kee,
En tante Jans kan ook wel mee.
Toen zijn we met de tram gegaan,
Ach, hadden we het maar niet gedaan.

Ik laat de kippen en de geit,
Niet gaarne over aan de meid.
Maar Jaap mijn man zei, ga maar mee,
En neem ‘n mandje appels mee.
En doe de complimenten aan dochter
Fien,
Ik heb ze in geen tijd gezien.
Toen wij de stad in zouden gaan,
Bleven alle mensen staan.
Ik kocht voor Teun ‘n nieuwe broek,
En voor de meid ‘n omslagdoek.
Zes nieuwe lakens en ‘n dweil,
‘n emmer, en ‘n grote teil.
‘n lap katoen van twee el breed,
En ‘n fluwelen tafelkleed.
Toen ik betalen moest, owee,

Uitzichttoren
In De Oud-Hagenaar (nummer 22) las ik dat u niet meer wist waar de foto
met de uitzichttoren was genomen.
Als oud-Hagenaar, die naar Lunteren is geëmigreerd, kan ik vertellen dat de
foto hoogstwaarschijnlijk genomen is bij De Koepel in Lunteren. Inmiddels
zijn er steunberen bijgeplaatst, want de toren is meerdere malen verhoogd.
In onze jeugd gingen veel schoolklassen naar Lunteren, waar dan de speeltuin Het Pannekoekenhuis, De Koepel en het Bosbad werden bezocht.
Charles Langeveld
cha48@hetnet.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

Hoofdredacteur

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Vaste auteurs
Julius Pasgeld, Hans Roodenburg
Postadres
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Helpdesk
Telefoon: 070-2210584

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Administratie
Kim Olsthoorn
kim@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 070-4275097

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Jan Vos jr.
Telefoon: 0180-322305
boekhouding@deoud-hagenaar.email www.baasimmedia.nl
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Javastraat: de straat waar ik opgroeide
Bijna iedereen heeft een plekje dat ooit zo vertrouwd was
en nu soms zo vreemd lijkt.
De tijd heeft niet stilgestaan
en de mensen en bedrijven,
die ooit zo bekend waren,
hebben plaatsgemaakt voor
nieuwe bewoners met jongere
herinneringen. Als je geluk
hebt, staan de panden uit je
jeugd nog overeind. Dat is wel
zo in de Javastraat, de straat
waar ik opgroeide.
Er hangt een foto bij de snackkiosk
van Van der Kraats aan de Wassenaarseweg, dat hun kiosk toont in de
tijd dat ik nog kind was. Er staat een
tram voor de deur te wachten en ik
herinner mij dat dit lijn 7 was, die ook
door de Javastraat reed.
Die kiosk van Van der Kraats is één
van de drie bedrijven, die er ook
in mijn jeugd waren. Een andere
is Eijgendaal’s Kantoorvakhandel,
destijds gedreven door de heer en mevrouw Varossieau, tegenwoordig met
dezelfde bezieling door hun dochter
Bianca en haar man.
Inderdaad, ofschoon ik tegenwoordig
in Scheveningen woon, koop ik mijn
kantoorbehoeften nog graag daar,
eet ik met plezier een broodje bij de
dochters van de toenmalige uitbater
van de snackkiosk en ga ik nog steeds
voor mijn medicijnen naar apotheek
Nauta - rechts op de foto - ofschoon
ze tegenwoordig in de Bankastraat
resideren. Aan de kant van Nauta zit
op de eerste hoek van de Malle Molen
ook nog Boekhandel Van den Berg.
Ooit was daar op de eerste verdieping
eveneens een bibliotheek gevestigd,
waar ik voor het eerst boeken leende.
‘De Kopjeswinkel’
Zo ik iets ben, ben ik een nostalgicus
en gelukkig behept met een vrij goed
geheugen. Zo weet ik nog dat 115549
en 600569 de telefoonnummers
waren van mijn ouderlijk huis aan de
Javastraat 138. Wij woonden boven
‘de kopjeswinkel’ van Cune - links op
de foto hangt hun lichtreclame aan het
hoogste pand van het laatste blok.
Het was een warm thuis in een gezellige winkelstraat. Aan onze kant van de
straat had je de siersmederij van Han
Hendriks, de platenzaak Radio ErHa,
Cune, het boekenantiquariaat van
meneer en mevrouw Van der Waarde,
de lederwarenzaak van Delgeijer en de
tabakswinkel van Drenth. Elke winkel
was bijzonder voor mij.
Han Hendriks had achter ons huis zijn
eigenlijke smederij en daar keek ik
vaak geboeid naar het spel van ijzer en
vuur. Het slaan van de hamer op het
roodhete metaal, de grote tangen die
er vormen in draaiden en het blussen

Foto: Haagse Beeldbank/Dienst voor de Stadsontwikkeling.

in water was indrukwekkend. Bij
ErHa haalde ik wekelijks een gedrukt
exemplaar van de Veronica Top-40 en
ik kocht er ook mijn eerste cassetterecodertje; merk Remco, type 1005.
Delgeijer
Meneer en mevrouw Van der Waarde
waren lieve oude mensen. Bij hen
leerde ik hoe lekker oude boeken ruiken. We mochten er altijd rondkijken
en soms kregen we een boek mee;
zomaar, om te lezen en te houden.
Bij Delgeijer deed ik vooral aan
‘window shopping’. De etalage met
al die prachtige tassen spraken tot de
verbeelding en als de deur openging,
kwam de aangename geur van het leer
me tegemoet. Bij Drenth, op de hoek
met de Balistraat kocht ik sigaretten
voor mijn moeder. Eerst Laurens 10 en
later Roxy Dual Filter.
In de Balistraat woonden de meesten
van mijn vriendjes. Op nummer 21 de
familie Kepel, waarvan ik vooral optrok met de drie jongste zoons Frans,
Robin en Johnny. Aan de overkant op
nummer 10 woonde een oude gezette
dame: mevrouw Hiddink. Voor haar
deed ik wel eens een boodschapje
en kreeg dan soms een dubbeltje als
beloning. Op nummer 18 woonde
mevrouw Kneteman met haar vier
zoons Peter, Harold, Ted en Erwin.
Ook bij dit gezin trok ik het meeste
op met de jongste zoons. Balistraat 7
was het adres waar de groentewinkel
van Fris zat. Niet alleen kwam hier
dagelijks onze verse groente en fruit
vandaan, ook Ranja en Exota werden
daar betrokken.
Op de andere hoek van de Balistraat
- nog steeds aan mijn kant van de
Javastraat - zat destijds de drogist

Landaal. Daarnaast bevond zich een
herenmodewinkel, waarvan de naam
mij nooit duidelijk is geweest. Thuis
werd hij namelijk aangeduid als ‘het
mannetje’. Nog een deur verder was
een walhalla: de winkel van Verkade.
Met het dubbeltje van mevrouw Hiddink spoedde ik mij altijd daarheen,
om een zakje koekkruim te halen. Net
voorbij Verkade was een radio en televisiewinkel gevestigd onder de naam
Duivekamp. Ik heb daar uren gekeken
naar de eerste kleurentelevisie, die
constant aanstond en meestal testbeeld
vertoonde.
Nutsspaarbank
Op de eerste hoek met de Malle Molen
was een vestiging van de Nutsspaarbank, waar ik trouw op regelmatige
tijden mijn metalen spaarpotje ging
legen. Een vervelend goed gefabriceerd spaarpotje overigens, want
eenmaal ingeworpen muntjes konden
er niet meer worden uitgehaald; ondanks tientallen verwoede pogingen.
Net voorbij de Malle Molen zat de
wijnhandel Richters. Belangrijker dan
de vloeibare alcoholica die daar werd
aangeboden, was voor mij het feit dat
ze Riedel verkochten, een frisdrank
met veel prik. Er was een aparte sleutel beschikbaar om de strakke geribde
dop te kunnen openen.
Verderop aan dezelfde zijde, herinner
ik mij nog de handwerkzaak Casa
Lana, de slagerij Straathof, Frank Damesmode en de fotowinkel Melchers.
Zowel de oude als de jonge heer Landwehr repareerden keer op keer met
engelengeduld mijn eerste (plastic) cameraatje. Melchers zat nagenoeg op de
hoek van het Nassauplein. Schuin aan
de overzijde zit de Nassaulaan, waar
ik op de Haagse Schoolvereniging

lager onderwijs genoot. Om naar de
overkant van de Javastraat te komen,
maakte ik gebruik van de diensten van
mevrouw Mierer, die als klaarover bij
de hoek met de Surinamestraat talloze
kinderen hielp oversteken.
Familie Sluiter
Aan die oneven zijde van de Javastraat
was op de hoek van de Koninginnegracht de autoshowroom van Jaguar
gevestigd. In hetzelfde blok kan ik
mij ook nog de bontwinkel van Van
Wordragen herinneren, net als de
handel in levensmiddelen Centra/Van
Willighagen, Kapsalon Van Ooijen, de
bakproductenzaak Frisia - waar een
dubbeltje van mevrouw Hiddink ook
wel eens werd omgezet in kandij - en
een sigarenwinkel. Eerst werd deze
bestierd door een oudere dame, later
door de familie Sluiter; met de zoons
Ton en Cor trok ik regelmatig op.
In het tweede blok vanaf de Koninginnegracht zat op de eerste hoek de zuivelhandel van Oudshoorn. Daarnaast
de fietsenwinkel an am , waar mi n
eerste fiets werd aan eschaft en weer
een pand verder de slagerij Van der
Burg, voorheen Bol. Links in de slagerij was een loket, waar je de rechts
bestelde waren moest afrekenen. Op
het eerste hoekje van de Malle Molen
zat één van de drie damesmodezaken
van Klein. Waar de andere twee precies zaten weet ik niet meer, maar wel
aan die zijde van de straat.
Banketbakker Streng
In het blok tussen Malle Molen en
Frederikstraat zaten, naast de eerder
genoemde boekhandel en apotheek,
eveneens de levensmiddelenwinkel
Frankenmolen en sportzaak Dekker.
Van het blok tussen de Frederikstraat

en Schelpkade staan mij vooral de
bloemenhandel Barmentloo, banketbakker Streng (met een snackbarretje
ernaast) en het Chinees-Indische restaurant King Do nog bij. Dit restaurant
was hier tot voor kort nog gevestigd.
Destijds was het noodzaak om voor
afhalen, je eigen pannen mee te
nemen. Saté kreeg je mee in een leeg
blik, waarin fruit had gezeten.
Koos
De Javastraat, mijn straat. Ik loop er
nog graag af en toe doorheen. Soms ga
ik ook dat stukje Balistraat in en staar
dan door het hek naar de brede poort
waar we vroeger voetbalden. Aan het
eind links at een fietsenstallin , waar
een zekere Koos ook repareerde. Hij
bewaakte eveneens het achtergedeelte
waar auto’s geparkeerd stonden. Het
was voor ons de sport om stiekem
langs Koos te glippen en deze nieuwe
wereld te verkennen. Als Koos het in
de gaten kreeg, kwam hij ons achterna
en deed hij verwoede pogingen om
ons met zijn - wat wij noemden - maat
66 schoenen te schoppen. Daarna
duurde het altijd even voor we het
weer durfden te wagen.
Ik sta nog wel eens voor mijn
ouderlijk huis en denk dan terug aan
de gezelligheid met mijn ouders en
mijn twee oudere zussen. Mr. G.B.J.
Hilterman besprak op zondagochtend
de toestand in de wereld. De avonden
brachten we door met spelletjes en
grammofoneren; de zomerse dagen op
het grote balkon achter het huis. Dat
huis, het gezin, de vriendjes en die
winkels in de Javastraat vormden voor
mij een oase van veiligheid en geluk.
Hans Willink
hwillink1@gmail.com
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www.BTRreizen.nl

HIGHLIGHTS

BTR REIZEN

VAN 10 NOVEMBER T/M 3 JANUARI 2016
HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
LAST MINUTE KERSTCRUISE UIT ROTTERDAM 50% KORTING

VR 27
NOV

ZO 06
DEC
VANAF 16.00 UUR

ZO 20
DEC

25 EN 26
DEC

RAAD & WIN
€ 100.000,KOM NU LANGS EN MAAK
GRATIS KANS OP € 100.000,-

WO 30
DEC
VANAF 20.00 UUR

HIGHLIGHTS
MYSTERY
JACKPOT
MET RUIM € 1.000.000,AAN PRIJZEN!

FRIDAY NIGHT OUT
Met een optreden van Re-Play.

Samen spelen onder het genot van o.a. live muziek.

MIDWINTER CELEBRATION
Extra veel genieten op de kortste dag van het jaar.

CHRISTMAS DINNER
Reserveer nu alvast uw tafel.

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Live entertainment, heerlijke hapjes en bubbels.

VR 01
JAN

HAPPY NEW YEAR!

VANAF 16.00 UUR

ereizen
Voor alle vakanti
ingen
ied
nb
aa
e
laatst
BTR Reizen nodigt u uit op het in kerstsfeer versierde
en gratis folders
luxe cruisesschip MS Rigoletto****. U bent welkom van
il
11.00 tot 17.00 uur aan de Boompjeskade in Rotterdam. - Reserveren: Bel of Ma

OPENDAG RIVIERCRUISES 12 dec. R’dam

SYLVESTER NIGHT

GESLOTEN

ZO 03
JAN

x sfeervolle en heerlijke kerstverzorging
x mooi vaar– en excursieprogramma
x Duitse kerstmarkten en kerstconcert
x luxe en perfecte service aan boord
x en nog veel meer, laat u verrassen!

SUNDAY ROYALE

DO 31
DEC

VANAF 14.00 UUR

Profiteer en boek nu deze 8 daagse Kerstcruise over de romantische Rijn met
het **** luxe cruiseschip MS Alina van 19 t/m 26 dec. en geniet van:

Feestelijke start van het nieuwe jaar.

Zondag
13 december,

SUNDAY ROYALE
Samen spelen onder het genot van o.a. live muziek.

Muzikale talenten
Koninklijk Conservatorium
in Radio West Concerten
HET ENIGE ECHTE CASINO

Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland:
In– én uitpakken van uw bezittingen
(De)montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken en schilderijen
Af– en aansluiten van uw apparaten
Stoffeer– en schilderwerk
Correcte woningontruiming van uw oude
woning na uw verhuizing of na een overlijden
 Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht
 Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen
 Waardevolle stukken transparant verkocht via erkende veilinghuizen






16.00 uur Nieuwe Kerk, Den Haag
Kijk voor het programma
en speeldata op
www.NKklassiek.nl

Van klassiek
en jazz tot koormuziek
Sinds september 2015 zijn de populaire Koffieconcerten uit Dr Anton
Philipszaal verder gegaan onder de
naam Radio West Concerten. De opzet
is hetzelfde: een keer per maand kunt
u muzikaal genieten van een prachtig concert, voor slechts €6 inclusief
koffie of thee. Dit seizoen vinden
de concerten plaats op zondagmiddag om 16.00 uur in de sfeervolle
ambiance van de Nieuwe Kerk aan
het Spuiplein. In een serie van tien
concerten presenteren de muzikale

talenten van het Koninklijk Conservatorium zich met een uurtje prachtige,
meeslepende muziek. Van klassiek en
jazz tot koormuziek. De Radio West
Concerten zijn er voor jong en oud!
Radio West presentator en muziekdocent Aad de Been neemt u tijdens
het concert mee in de wereld van de
klassieke muziek. Tussen de optredens
door vertelt hij op lichtvoetige wijze
over de achtergronden van de muziekstukken en de diverse componisten.

Kaarten bestelt u via ons bespreekbureau op 070- 88 00 3,
in de hal van de Centrale Bibliotheek (Spui 68) of via www.NKklassiek.nl.

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

65

TING
R
O
+K

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils,
bankstellen en sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn onder andere gespecialiseerd
in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking
Wij bekleden al uw zitmeubels met de beste kwaliteiten leder. Tevens kunnen wij diverse leer reparaties
verrichten, o.a stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen.
Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. Wij zijn gespecialiseerd in het repareren
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien
van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of
beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen
wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw
houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect zitcomfort.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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• www.reaktgroep.nl
• www.denhaagdoet.nl

Vrijwilligers
vacatures

Maatje
Vriendendienst
Harry speelt graag badminton,
maar alleen bij de sportclub
naar binnen stappen is nog net
een stap te ver. Geert-Jan, houdt
van fietsen, maar alleen is maar
alleen.
Marieke heeft een burn-out en
wandelt graag met een maatje in
de duinen. Helpt u hen tijdelijk
op weg naar willen én durven?
Inlichtingen:
Jet van Riel,
tel. 06 412 228 30
E-mailadres:
j.vanriel@reaktgroep.nl

Feestcomité
‘Kortenbos gaat LOS’, een
geslaagd festival met de ambitie
jaarlijks terug te keren. Vanuit
de organisator Buurttalent wordt
het Buurtcomité opgericht. Als
comitélid heeft u de kans om
dit festival mede vorm te geven
en te organiseren. Uw ideeën
maken dit tot een festival voor
iedereen die betrokken is bij de
wijk Kortenbos.
Bent u creatief, heeft u ideeën of
twee rechter handen en bovenal
een teamplayer, dan bent u van
harte uitgenodigd.
Inlichtingen:
Marietta Loddo,
e-mailadres:
m.loddo@zebrawelzijn.nl

Benieuwd naar
meer vacatures?
Kijk op www.denhaagdoet.nl

Verdringing op de arbeidsmarkt is dat erg?
Als vijftig plussers hebben we er vast allemaal op de een of andere
wijze mee te maken; vrijwilligerswerk. Of we nu, voor ons plezier
helpen in het Buurthuis van de Toekomst of de sportvereniging,
een verzorgingshuis of een klein theater of verplicht een tegenprestatie moeten leveren voor onze uitkering. Veel van deze
vrijwillige taken waren vroeger betaalde banen. Daarnaast merken
we dat steeds meer werk dat vroeger door mensen gedaan werd
door ‘robots’ of computers gedaan wordt. Zijn er straks nog wel
voldoende (betaalde) banen? Moeten we misschien anders gaan
denken over de verdeling ervan en over de waardering van betaald
en onbetaald werk?

Op 27 oktober vond het debat: ‘Verdringing op de arbeidsmarkt’ plaats
georganiseerd door PEP Den Haag.
Het debat werd gevoerd door Ria
Hofstede (Directeur zorginstelling
WZH, Woonzorgcentra Haaglanden),
Thomas Kampen (promoveerde aan de
Universiteit van Amsterdam met het
proefschrift: ‘Verplicht vrijwilligerswerk, de ervaringen van bijstandsclienten met een tegenprestatie voor hun
uitkering’), Ger Deleij (projectleider
Stop Werken Zonder Loon FNV), Rabin Baldewsingh (Wethouder Sociale
Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak
en Sport Gemeente Den Haag), en Tim
‘S Jongers (Coördinator Kenniscentrum PEP).
Nog niet zo eenvoudig

Tijdens het debat bleek wel dat het
nog lang niet zo eenvoudig is als het
lijkt. De overheid heeft de intentie
de terugkeerkans van werkelozen te
maximaliseren. Wethouder Baldewsingh: “Logisch dat we mensen iets
laten terugdoen voor hun uitkering,
ze moeten als er weer werk komt
daar klaar voor zijn en dat bereiken
we door ze vrijwilligerswerk te laten
doen en proefplaatsingen te realiseren.
Daarna vinden ze dan weer makkelijker aansluiting bij de arbeidsmarkt. Ik
heb onlangs nog 260 vegers in dienst
genomen, die nu weer betaald werk
hebben,” Thomas Kampen, is het daar
niet mee eens. “Juist niet. Het vergroot
juist de afstand tot de arbeidsmarkt.

Vrijwilligers blijven hangen bij die
organisaties, ze voelen zich daar nuttig
en gewaardeerd, want de culturele,
-zorg en welzijnsorganisaties hebben
ze na al die bezuinigingen heel hard
nodig. De uitkeringsinstantie investeert
ook vaak niet meer in hen.” Ger Deleij
is heel duidelijk over verplicht vrijwilligerswerk. “De verplichting tot het
verrichten van een tegenprestatie moet
verdwijnen en de verdringing van voorheen betaalde banen door vrijwilligerswerk moet worden gestopt. Mensen die
productieve arbeid verrichten moeten
daar normaal voor betaald worden,
ook als er sprake is van een proefplaatsing. Hij vindt het onacceptabel dat
een thuiszorginstelling medewerkers
ontslaat en daarna hetzelfde werk door
vrijwilligers laat doen.”
Zorginstelling ZWH denkt daar weer
anders over. Ria Hofstede: “ZWH
werkt naast 2200 betaalde medewerkers nu ook met zeker 1000 vrijwilligers Het maakt de cliënt niet uit of
de zorg die hij/zij ontvangt wel of niet
betaald wordt.” Dit betekent echter
wel dat bij ZWH dit afgelopen jaar
het grootste deel van de activiteitenbegeleiders ontslagen is en dat deze
betaalde functie, nu overgenomen
is door vrijwilligers. Ria Hofstede:
“Wij werden gekort op onze subsidie
en vinden dagbesteding een belangrijk product. Daarom hebben we een
concept bedacht waarbij een aantal
professionals nu vrijwilligers coachen
om het te kunnen blijven aanbieden.”

Hier spelen duidelijk verschillende
belangen. Waar ligt de grens?

nier om met geldcreatie om te gaan.
Een ervaringsverhaal

Wethouder Baldewsingh: “ Verdringing
is er gewoon. De grens is dat vrijwilligers niet ingezet mogen worden om te
zorgen dat het werk dat moet worden
gedaan wordt gedaan.”
Verdringing is een breed begrip, een
coach die vrijwilligers begeleidt valt
die hieronder of niet? En als dat werk
eerst betaald werd en nu door een
vrijwilliger gedaan wordt is dat dan
verdringing? Volgens Tim ‘S Jongers
(PEP) vindt verdringing op verschillende terreinen plaats. “Verdringing zie
ik als het topje van de ijsberg; winst
voor de ene betekent verlies voor de
ander. Een gesubsidieerde baan voor
een bijstandsgerechtigde (winst),
maar verdringing van reguliere arbeid
(verlies), een hoger opgeleide die werk
vindt (winst) dat bestemd is voor een
lager opgeleide (verlies), optrekken
pensioenleeftijd(winst) maar minder
werk voor schoolverlaters (verlies).
En als bijvoorbeeld de haven van
Rotterdam volledig geautomatiseerd
wordt (winst), wat betekent dit voor de
havenarbeider(verlies)? Hij vindt dat
we nieuwe ideeën moeten ontwikkelen
en alternatieven onderzoeken, bijvoorbeeld het basisinkomen, een verplichte
kortere werkweek en een nieuwe ma-

Vanuit het perspectief van ex- betaalde
kracht Jacqueline (58) “ Ik werkte als
filiaalmanager bij een grote werk
plaats van een stichting gericht op
re-integratie en arbeidsparticipatie.
Als betaalde kracht moest ik vrijwilligers begeleiden bij het opdoen van
arbeidsvaardigheden. Door het wegvallen van subsidies kwam daar steeds
meer het draaien van de werkplaats bij.
Dat was lastig gezien onze vrijwilligersdoelgroep een grote afstand tot
de arbeidsmarkt hebben. Doordat de
subsidie werd gestopt, werden steeds
meer betaalde krachten ontslagen.
Ook de begeleiders van de cliënten. Zij
werden voor een groot deel vervangen
door vrijwilligers. De begeleiding was
onvoldoende alsmede de capaciteit om
de werkplaats draaiende te houden.
Hierdoor moest ik zes dagen per week
beschikbaar zijn. Hiermee kwam ook
meer druk te liggen op de vrijwilligers.
Ik ben nu werkzoekend en merk dat
op de banen waar ik op solliciteer en
veel ervaring in heb, meer dan 100
sollicitatiebrieven komen. Coördinerende functies die ik ooit betaald deed
worden bovendien overgenomen door
vrijwilligers; daarom doe ik zelf nu
ook vrijwilligerswerk.”
Iedereen doet mee

Vergroot uw digitale wereld
De digitale wereld maakt uw leven leuker en gemakkelijker. Met een smartphone, tablet of computer met internet blijft u zelfstandig, betrokken bij de maatschappij en houdt u contact met uw
familie. Kom op zaterdag 28 november langs op het Ooievaarsfestival en maak kennis met de
mogelijkheden van de digitale wereld.
Uw digitale wereld groter

Bent u nog niet online en bent u benieuwd op welke manieren u gebruik
kunt maken van de digitale wereld?
Denk dan bijvoorbeeld aan foto’s
en films bekijken, muziek luisteren,
spelletjes spelen en digitaal boeken
lezen. Lees de krant of bekijk het
nieuws online. Blijf op de hoogte en
in contact met uw omgeving en de
maatschappij. Online ontmoeten van
mensen en daarna eventueel ook af-

spreken. Zoek informatie
of plan uw reis met het
openbaar vervoer vanuit
huis. Vraag digitaal
voorzieningen aan of
maak gebruik van zorgapps voor bijvoorbeeld
het meten van uw
bloeddruk, uw medisch
dossier, een herhaalrecept of de planning van de thuiszorg.
U kunt ook uw bankzaken digitaal

regelen, apparaten in huis
bedienen, boodschappen bestellen of online
winkelen.

Pop-upstore
op Ooievaarsfestival

Op 1 september gaf wethouder Rabin Baldewsingh
het startschot voor de campagne
‘Allemaal Digitaal’, waarna er

bijna wekelijks pop-upstores werden
gerealiseerd. Zaterdag 28 november
treft u de laatste pop-upstore van dit
jaar aan tijdens het Ooievaars Kunst
& Cultuurfestival in het atrium van
het stadhuis. Hier kunt u terecht
voor informatie over het plezier, de
voordelen, het nut en de noodzaak
van digitalisering. Kom tussen 12.00
en 17.00 uur langs en maak kennis
met de mogelijkheden van de digitale
wereld. U kunt oefenen op tablets en
al uw vragen stellen aan het campagneteam van ‘Allemaal Digitaal’ en
aan de aanwezige cursusaanbieders.

Wat betekent dit nu voor vijftigplussers? Aan de ene kant moeten we
langer blijven werken, bij werkeloosheid solliciteren we ons een slag in de
rondte en merken dat leeftijd een belemmering is. Heeft het wel zin om al
die brieven te blijven schrijven? Kunnen we niet beter zinvol vrijwilligerswerk doen? Rabin Baldewsingh: “Ik
vind het wel een interessante gedachte
om zestigplussers vrij te stellen van
sollicitatieplicht om met hun talenten
vrijwillig in te zetten bij culturelesport of andere verenigingen.”
Tijd dus voor de samenleving om zich
te buigen over innovatieve manieren
om deze problematiek aan te pakken
zodat we voorkomen dat een groot
deel van de mensen buitenspel komt
te staan.
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

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

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
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‘Ik rook op 8.000 km afstand de kofﬁe’
Mijn vrouw Ans en ik emigreerden in 1994 en wonen nu alweer
21 jaar in de Verenigde Staten, eerst in New Mexico, nu in
Kansas. Ans is enkele malen terug in Den Haag geweest voor
familiebezoek; ikzelf heb nooit die neiging gehad (iedereen die
ik wilde zien, kwam wel naar Amerika). Niks geen heimwee,
derhalve. Tot ik het fotoboek Florencia - huiskamer van de stad
toegezonden kreeg. Wat een magnifiek document! Mijn hart ging
open. Plotseling was Den Haag terug in mijn zichtveld. En wat
voor stukje Den Haag... Die onvergetelijke ontmoetingsplaats, de
Italiaanse IJssalon Florencia in de Torenstraat.
Ik rook op afstand (zoiets als 8.000
km de koffie - koffie oals ik sinds
1994 niet meer gedronken heb. Ik
hoorde het geroezemoes van de
stemmen, de felle discussie, de fraai
vertelde grappen, het gegrinnik, het
‘hard gelach’. Ik zag schimmen uit het
verleden, ik ‘voelde’ de unieke sfeer
tintelen op mijn huid. Wat een prachtlek was lorencia toch - en naar ik

tiefoto’s’ van Hagenaars en uitheemse
bezoekers, plus enkele gave historische beelden, vol met terugblikken
geschreven door mensen die net als ik
in en met Florencia ‘groot’ werden en
dus geen onzin uitkramen.
Groot respect heb ik voor fotograaf
Otto Snoek en de initiatiefnemers,
Stephan Csikós en Rieme Gleijm,

Florencia in andere tijden.

hoor is het nog steeds een uniek en
uiterst gezellige plek om, in goed en
onverwacht gezelschap, een kwartiertje of een uurtje door te brengen.
Roken op het terras
En dan dat ma nifieke oek. De
fotograaf, Otto Snoek, wist Florencia
en z’n staf en die veelheid en verscheidenheid van bezoekers werkelijk
voortreffelijk neer te zetten. Ik zie
gezichten en denk dan: verdomd, met
jou en jou en jou heb ik nog aan tafel
gezeten, of op het terras zitten roken
(dat deed ik toen nog).
Het boek is o zo mooi vormgegeven
en gedrukt, en het zit behalve met ‘ac-

Gezelschap voor de deur van Florencia.

van de lange geschiedenis van deze
Italiaanse ijssalon. Ik heb nooit geweten dat Florencia al in 1932 z’n deuren
o ende en elf emaakt roli k- ekleurd ijs serveerde aan Hagenaars die
enkel melkwit ijsjes gewoon waren.
De familie alamini racht heel wat
teweeg en ‘importeerde’ in de loop der
tijd heel wat ijsmeisjes uit Italië die
in de ijsfabriek werkten en achter de
toonbank genoeg van de taalbarrières
overwonnen om populair te zijn bij de
Haagse jongens; romances bloeiden
op, huwelijken werden gesloten. Giulietta met Cock, Antonia met Gerard.

Enzovoorts.
Adriana is de nicht die tot vandaag
de dag de familietraditie voortzet. Ik
hoop dat haar dochters Gabriella en
Mylena of een ander familielid straks
de i ssalon o erneemt. Dat hoo ik ten
zeerste, vanuit de prairie in het verre
ansas, waar een oek o de koffietafel ligt dat naar Florencia’s lekkere
koffie ruikt en dat naar lorencia s
kleurige ijsjes doet smachten.
Ton Haak
Matfield Green
Kansas, Verenigde Staten

Lezersaanbieding
De le ers an De ud- a enaar ontvangen het boek Florencia - huiskamer
van de stad met 5 euro korting, van
24,95 euro voor 19,95 euro (inclusief
verzendkosten), wanneer zij een email
sturen naar:
info@fotoboek-florencia.nl
Vergeet daarbij niet de kortingscode
OH15, uw naam en adresgegevens te vermelden. U ontvangt het
boek en de factuur binnen een paar
dagen na ontvangst van de bestelling.

die van een jongere generatie dan de
mi ne moeten i n. De teksten an
Frank Bovenkerk, George Vermij en
Bob van der Sterre zijn echt lezenswaardig. Alles bij elkaar een fotoboek
om te hebben en te koesteren.
Dat eldt niet enkel oor oud- a enaars zoals ik. Het geldt net zo goed
oor die enen die no alti d in Den
Haag vertoeven en dus wekelijks,
dagelijks in Florencia kunnen binnenwi en oor i s, koffie, e elli heid, en een goed gesprek op de koop
toe. En natuurlijk is het een boek voor
liefhe ers an foto rafie.
Het is goed om iets te weten te komen

De kadodagen in december
komen er weer aan
Geef eens een Oud Hagenaar abonnement. Leuk voor alle
Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen
zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Kerstmis 2012 bij Florencia.

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres

Per 1 januari 2016 kost een abonnement voor 2016 in Nederland € 50,00
In de EU kost het € 65
In het VERRE buitenland kost het i.v.m. de verzendkosten € 80.
Omdat dit een december actie is wilt u
dan vermelden: Jo 60.
Ook voor u is er een kadootje
(op is op)
Als gever ontvangt u het inmiddels bekende boek van Casper Postmaa “Napels
zien “

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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Slaapvoordeel weken
bij senZup!
250,- RETOUR

*

VOOR UW OUDE BED

Eline Vere
Vrijdag 11 t/m zondag 13 december
Wegens succes extra voorstelling bijgeboekt!

COMPLEET BED
1.995,- (excl. matras)

ks.nl

*Geldig bij aanschaf van een comfortbed

Profiteer tot 1 december van deze actie en ontvang € 250,- retour
voor uw oude bed. Bij senZup vinden we het belangrijk dat uw
lichaam als u slaapt optimaal ondersteund wordt. Een fijne dag
begint immers na een goede nachtrust. Onze bedden en matrassen
zorgen dat u niet alleen goed uitgerust bent, maar dat u veilig
en zelfstandig gebruik kunt maken van uw comfortbed dankzij
diverse hulpmiddelen en de uitgebreide verstelmogelijkheden.

Gewoon
goed geregeld

Tijdelijk een comfortbed huren?
SenZup biedt ook de mogelijkheid een complete set te huren.
Bel 0800 - 0468 voor meer informatie of de gratis brochure.

Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!

Volledig elektrisch verstelbaar
Verrijdbaar d.m.v. zwenkwielen met rem
Diverse hulpmiddelen, kleuren en designs



Eigentijdse, moderne uitstraling

Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!

Huren is ook mogelijk

Bezoek onze toonzaal
Oosteinde 6
2991 LG Barendrecht
Tel. 0800 - 0468

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Ma t/m vrij: 08:30 - 16:30 uur
Zaterdag: op afspraak

kijk op www.senzup.nl

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:

SenZup is
onderdeel van

Telefoon

E-mailadres:

Gratis brochure ontvangen? Maak gebruik van deze knipbon of bel direct 0800 - 0468

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.

Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

Telefoon
E-mailadres

Oud_hagenaar_wk48

Opsturen kan zonder postzegel naar: SenZup - antwoordnummer 2140 - 2990 WD Barendrecht
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Wij twee samen
Dementie is een actueel onderwerp.
Nederland telt op dit moment ruim 260.000
mensen met deze ziekte. Door de toenemende vergrijzing zal dit aantal in de toekomst
blijven stijgen. Wetenschappers wereldwijd
doen onderzoek naar oorzaken, mogelijke
preventie en een eventuele remedie. De
ziekte is echter nog altijd niet te genezen.
Mensen die in hun omgeving of zelf met
dementie te maken krijgen, beschrijven de
ziekte als zeer ingrijpend, zo ook illustrator
Ephameron (Eva Cardon). Toen haar vader
een vorm van dementie kreeg die het taalgebied aantast, begon ze dit een plek te geven
in haar tekeningen. Gedurende tien jaar
documenteerde ze de impact van de ziekte
en bundelde dit tot het boek Wij twee samen.
In de expositie Wij twee samen, die vanaf
30 november tot en met 5 januari te zien is
in de Centrale Bibliotheek, zijn de originele
collages tentoongesteld die zij maakte.

waarin woord en beeld elkaar aanvullen tot
een caleidoscopisch geheel. Waar de visuele
chaos soms tot verwarrende abstractie leidt,
brengt de kwetsbare tekst je weer terug
naar de melancholische herkenbaarheid van
Ephameron.

Dag in de Branding
De Deense componist Hans Abrahamsen is
in december te gast in Den Haag, op uitnodiging van festival Dag in de Branding en het
Koninklijk Conservatorium. Op het conservatorium geeft hij workshops en masterclasses
aan de studenten. Op zaterdag 12 december
vormt zijn werk een rode draad door de
programma’s van Dag in de Branding, onder
andere uitgevoerd op locatie in het Ministerie
van Financiën.

In de expositie, gemaakt door het Vlaams
Cultuurhuis de Brakke Grond, begeeft de
bezoeker zich in een labyrint van de originele
collages, een beeldverhaal waarin woorden
langzaam hun betekenis verliezen. Met
speelse, confronterende beelden neemt ze de
toeschouwer mee in het langdurige proces
van loslaten.

Componist Peter Adriaansz is door een
vakjury unaniem verkozen als winnaar van de
Matthijs Vermeulenprijs 2015, de belangrijkste Nederlandse compositieprijs. De feestelijke uitreiking vindt op 12 december plaats in
Korzo. Ook is er in Dag in de Branding ruime
aandacht voor de getalenteerde ‘nieuwe
makers’ die dit in seizoen centraal staan. Zo
verzorgt de jonge violist Joseph Puglia het
openingsconcert in de Tuinzaal van het Gemeentemuseum en presenteert componiste
Natalia Domínguez Rangel twee audiovisuele
installaties in De Nieuwe Regentes.

Ephameron tekende en schreef een autobiografisch verslag over de manier waarop de
ziekte van haar vader - primair progressieve
afasie - zijn omgeving het afgelopen decennium raakte. In haar typerende collagestijl,
waar geen lijn of kleurvlak verloren staat,
vertelt de auteur een aangrijpend verhaal

Losse kaarten voor alle concerten zijn verkrijgbaar bij de zalen. Voor studenten gelden
aantrekkelijke kortingen; zie daarvoor de
websites van de concertzalen. Bij Dag in de
Branding kunt u tegen voordelig tarief passepartouts bestellen per editie. Informatie en
kaartverkoop: www.dagindebranding.nl.

Van Kop tot Staart tijdens Warme Winteravond
Er gebeurt van alles achter de schermen van het Gemeentemuseum. Op de jaarlijkse Warme Winteravond nodigen we u dit keer uit om nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierig naar bijzondere achtergrondverhalen van het museum. Loop mee met de rondleidingen, sluit aan bij een lezing of doe mee met een
workshop op één van de tentoonstellingszalen. Een avond om niet te missen!
Hoe ziet bijvoorbeeld de reis van een bijzondere jurk van Parijs naar Den Haag eruit? Wat komt er
kijken bij de restauratie van een kunstwerk? En hoe onderhoud je een Berlage gebouw? Ook kan u deze
avond genieten van heerlijke hapjes en drankjes die in het teken staan van de bijzondere tentoonstelling
‘Nederland dineert’. Hoe hoort het eigenlijk? Luister en proef mee terwijl kookhistorica Marleen Willebrands een toelichting geeft bij historisch klaargemaakte hapjes en de authentieke Hyppocras.
Nico Englebert van Stijlslagerij Englebert zal deze
avond een Livar varken uitsnijden en uitleggen wat je
hier allemaal mee kan maken, van kop tot staart. Naast
uitleg over het ontstaan van het Livar varken, krijg je die
avond ook een aantal authentieke producten te proeven;
balkenbrei, bloedworst en en zure zult. En tot slot: Maak
kennis met bijzondere Haagse drankjes van bierbrouwerij
De Kompaan en ecologische wijnhandel Vino Vero.
Donderdag 26 november van 19.00 uur tot 22.30 uur. Koop uw ticket(s) bij de kassa van het museum.
Online zijn zij verkrijgbaar via gemeentemuseum.nl. Voorverkoop: 15 euro, avondkassa: 17,50 euro.

Ouders en kinderen knutselen samen een winterdier
Het Haags Kinderatelier geeft in de kerstvakantie drie keer een familieworkshop: op 21 december in
Atelier Van Speijk van 11.00 tot 12.30 uur. En op 23 december in Atelier Bouwlust van 11.00 tot 12.30
uur en in Atelier Moerwijk van 13.45 tot 15.15 uur. (Groot)ouders en (buur)kinderen vanaf vijf jaar oud
maken hierin samen een winterdier: een sneeuwuil en een ijskonijn. Ervaring is niet vereist, want het
lukt altijd onder leiding van een professioneel kunstenaar. Het gemaakte kan meteen na afloop mee naar
huis in een meegebrachte plastic tas. Speciaal voor mensen met 65-plus-, Vakantie- en Vrijwilligerspas
kost de workshop 7,00 euro per deelnemer, dus dat geldt ook voor de (groot-)ouders. Ooievaarspassers doen mee voor 3,00 euro. Zonder pas kost het 10,00 euro. Locatie: Atelier Bouwlust: Sterrenoord
97 (tram 4 en bussen 25 en 21). Atelier Moerwijk: Westhovenplein 33 (tram 16 en bus 23). Atelier Van
Speijk: Van Speijkstraat 153a (tram 3 en 17). Reserveren tot vrijdag 18 december, mail naar reserveer@
haagskinderatelier.nl of bel naar 070-3633745 (maandag tot en met vrijdag vóór 13.30 uur).

Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
komen nieuwe wijken, het centrum gaat op de
schop en ook de bevolking en het dagelijkse
leven veranderen. De tentoonstelling illustreert deze ontwikkelingen met objecten,
schilderijen, maquettes, foto’s, films én
verhalen van Hagenaars.
www.haagshistorischmuseum.nl
NOVEMBER

26

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina Concours zijn live te beluisteren tijdens
de gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk
in Den Haag. Op 26 november luistert u
naar Cedric Honings (gitaar) en Stijn Brakkee (piano).
www.christinaconcours.nl

en dansers die dat niet hebben met elkaar
te verbinden. Samen zorgen zij voor een
onverwachte, nieuwe ontmoeting. Voor het
eerst in Nederland zet Holland Dance ‘inclusiedans’ op de kaart. Deze nieuwe dansvorm gaat letterlijk voorbij aan lichamelijke
beperkingen door op een positieve manier
te werken vanuit mogelijkheden.
www.holland-dance.com
Holland Dance Festival

Locatie: Spui 175, Den Haag
Aanvang: 12.30 uur
Toegang: gratis

Locatie: Theater aan het Spui,
Spui 187 Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: €15,-, Ooievaarspas €7,50

NOVEMBER

NOVEMBER

Nieuwe Kerk

27 t/m 29 Dansvoorstelling
DanceAble
Een driedaags evenement dat in het teken
staat van schoonheid scheppen met een
beperking door dansers met een handicap

v.a. 28

Den Haag Vandaag 1945 tot nu

De tentoonstelling Den Haag Vandaag, 1945
tot nu laat zien hoe de stad sinds de Tweede
Wereldoorlog voortdurend verandert. Er

Haags Historisch Museum

Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Openingstijden: di t/m vr 10-17 uur,
weekend: 12-17 uur
Toegang: € 8 / € 6 en tot 18 jaar gratis
DECEMBER

2

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil een
podium bieden voor veelbelovende jonge musici. Op 2 december luistert u naar het Dutch

ArtWorks Ensemble: Hanna Lindeijer (barokhobo),
Femke Huizinga (barokviool), Kim Stockx (barokfagot), Petr Hamouz (barokcello) en Joern Boysen
(klavecimbel).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis
DECEMBER

10 t/m 13 Dinner for One

De Koninklijke Schouwburg brengt de
succesvolle kerstklassieker Dinner for One terug
naar zijn theater. Het verhaal over een eenzame,
oude dame die met haar imaginaire vrienden haar
verjaardag viert, veroverde de harten van talloze
bezoekers. Drie veelbelovende theatermakers
hebben de klassieker in een fris en vooral Haags
jasje gestoken. U geniet gezamenlijk van een Haags
driegangendiner en u wordt verwelkomd met een
glas prosecco om deze bijzondere avond in te luiden.
www.ks.nl
Koninklijke Schouwburg

Locatie: Korte Voorhout 3, Den Haag
Aanvang: 18.30 uur
Toegang: € 39,50 inclusief driegangendiner
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De Hemsterhuisstraat: de bekendste en rijkste
In de Hemsterhuisstraat, vernoemd naar de filosoof Francois Hemsterhuis, bevonden zich begin jaren vijftig van de vorige eeuw meer dan dertig winkels en bedrijven, waaronder twee melkwinkels,
twee drogisten en twee kruideniers. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was de Hemsterhuisstraat ook al een levendige winkelstraat, wat vooral te danken was aan de groentemarkt aan de
Veenkade. In de oorlogsjaren lag die handel - meestal groente en fruit - stil. Men schakelde over op
de zwarte handel. In die periode was de straat de bekendste en rijkste zwarthandelstraat van de
stad.
Vanaf de Veenkade gezien,
oneven nummers:
- Het eerste (tweedehands) winkeltje
was Van de Roos. Een alleenstaande
vader met jonge zoon, die overdag
in de bouw werkte als dakdekker
en in de namiddag en avond wat
bijverdiende met wat tweedehands
spullen. De man was nog gedeeltelijk
invalide, liep moeilijk en had een vrij
kromme rug. Met zijn zoon Aad, een
schoolvriend van mij, waren wij na
schooltijd wel eens in het winkeltje
en speelden wij met allerlei spullen,
wat onze fantasie weer goed deed.
Zijn vader bleef soms na zijn werk
wel eens ergens lang hangen en Aad
werd dan bij ons thuis opgevangen.
- Drogist De Salamander: deze winkel
werd beheerd door een vrouw en was
naar mijn weten weinig geopend.
Daarnaast was een kolenopslagplaats.
“Bedankt, schat”
- Een zaakje met tweedehandsartikelen waarvan de eigenaar, Leen
Olierook, met paard en wagen vaak
buiten de stad handel op haalde in de
wat duurdere wijken. Voor zijn vrouw
Mien mocht ik na schooltijd wel eens
boodschappen doen, vooral Turmac
sigaretten, dat was haar favoriete
merk. Ik kreeg vaak een dubbeltje
voor de moeite en een “Bedankt,
schat” toe. Zij was zo zwaar, dat ze
nauwelijks kon opstaan uit haar stoel
met zicht op het winkeltje. De klanten
moesten zelf vaak met de spullen die
zij wilden kopen naar haar troon komen en dan verzon zij snel nog even,
na de persoon getaxeerd te hebben,
een aangepast prijsje.

Hemsterhuisstraat in 1980.

- Rinus Kaffa, de bloemenman. Hij
haalde elke ochtend i n akfiets met
bloemen uit de stalling van de Noordwal en reed naar zijn standplaats
Witte de Withstraat, vóór Simon
de Wit en tegenover de Gruyter. ‘s
Avonds keerde hij weer terug, vaak
opera-aria’s zingend met een volle
wagen bloemen. Later begrepen wij
dat hij die extra handel weer aanvulde
met bloemenoverschot van collega’s.
Kaffa
- Weer een hofje met vele gezinnen,
waar ook een Kaffa woonde als handelaar in fruit; en de familie Hoog en
Van de Berg. Naast dit hofje was een
grondwerkersbedrijf met vrachtauto
reparatieplaats. Daarnaast zat een gara ewerk laats met akfiets erhuur.
- Een kruidenier, de gezusters Kooper.
Boven deze zaak woonde ik met mijn
familie. Een ouderwets winkeltje,

waar an de eur an e rande koffie
voortdurend in onze huiskamer aanwezig was. Het was een ouderwets
winkeltje vol met nostalgische blikjes
uit een ver verleden. Later kwam op
die plek een postduivenwinkel en
daarna een antiquair met artistiek
glaswerk.
Watergolven en kuiven
- Herenkapper Simon van Vliet. De
enige kapper in de buurt die prachtige
watergolven en kuiven kon creëren.
Je kreeg op verzoek een enorme slag
in het haar. Mijn broer kreeg twee
verse slagen cadeau, toen hij zich
op zijn trouwdag nog even snel liet
behandelen. De kapper verdween
tijdens de behandeling even naar achter en kwam dan terug met een klein
a othekersfles e met een troe ele
substantie, waarschijnlijk plakmeel,
want de kuiven bleven dagenlang stijf
overeind staan.

Groentemarkt Veenkad

- IJssalon Baggerman verkocht
heerlijk zelfgemaakt roomijs. Ook ‘s
avonds kwam er een ijsboer Brochard
met ijs van Jamin door de straat.
Daarnaast zat een bouwmaterialenhandel.
‘Oortje’
- Groenteboer Van den Berg. In de
avonduren trainde hij met enkele
buurtbewoners. Hoofdzakelijk gewichtheffen. Bij gebrek aan goede
gewichten had hij aan een zware
metalen buis een paar blokken beton
gemonteerd, dus er was maar één
zwaar gewicht en daar moest iedereen
het maar mee doen. Zijn bijnaam was
‘Oortje’, naar een bloemkooloor genoemd dat hij had opgelopen bij een
worstelwedstrijd in zijn jonge jaren.

handel. Drie liepen met een platte
handwagen met plantjes en bloemen
naar het Statenkwartier of andere
wijken in de stad. Toon Roland was
gehuwd met Rietje Simonis.
erder een fietsenstallin , kolenhandel (later werd het een garagebedrijf)
en Rijschool Eskes zat in het hoekpand bij de Vondelstraat.
Vanaf Veenkade gezien,
even nummers:
- Kindervermaak (Ferwerda). Snoep
en fietsen. Een snoe winkel waar e

- Drukkerij Goud. De eigenaar, Arie
Goud, vertelde dat zijn grootvader
het bedrijf was begonnen. In de
oorlogsjaren was hij in de illegaliteit werkzaam. Hij begon het blad
Parool te drukken, dat hij trouwens
zelf opmaakte. De zaak lag stil en
je moest zien in leven te blijven. De
kopij werd bezorgd door iemand die
hij verder niet kende. Als de pagina’s
klaar waren, laadde hij het zaakje op
een akfiets en racht hi het naar een
adres waar het verder werd verspreid.

De straat in 1928.

- Een pakhuis van de familie Simonis.
Er waren vele Simonissen in de straat,
allemaal familie of aangetrouwd en
werkzaam in de planten en bloemen-

Koos
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ste zwarthandelstraat van Den Haag
otre Dame s eelde. Mi n moeder
heeft met een uur rouw de man na
diens lotselin o erli den no ewassen en o e aard. Dit noemde men
roe er urenhul .
- De melk oer an i l. ad als
ne enfunctie een aan als koetsier i
trouw arti en en e rafenissen. oon
ad deed de melkwi k en i n ser ice
in elfs tot in de keuken. n die
eriode werd er losse melk erkocht,
wat aanmerkeli k oedko er was dan
flessen melk. Er kwamen trouwens
no meer e or ers aan de deur de
akker, aarda el oer, is oer. n de
omera onden arin oer an der
wan. Met i n aslantaarn erlichtte
hi i na de hal e straat, wat het oor
ons e tra s annend maakte. i n ure
ommen waren efaamd, ook i n
eeuwi e dru el aan i n neus.
- ara e edri f Eef oster kocht
oude, liefst s ortwa ens, total-loss
o en maakte e weer als nieuw, na
uitdeuken en lamuren en artistiek
s uitwerk.

kt Veenkade (1930).

e entueel ook fietsen kon huren. oor
de winkel was een han lek oor
on eren en soms ouderen.
- emeenteli ke sla laats ouwmaterialen de stratenmakers an de
emeente kwamen ich roe in de
ochtend hier melden en ers reidden
ich dan naar di erse locaties in de
stad.
Henk van Hest
- Museum oor het onderwi s het
choolmuseum. n e leraar, meester
enk an est, an de la ere school

erdero in de straat, werd later
docent in het museum. ier waren ook
maandeli ks a ond film oorstellin en.
aast het mu iek at een edden aak
en re aratiewerk laats.
- outhandel roes later an Dool ,
waar wi als school on ens aanmaakhout es mochten hakken en in ak es
doen. Een aardi e familie met oudere
oon Willem. De ader an Dool
werd de klokkenluider enoemd. i
leek s rekend met i n ult o harles
Lau hton, de le endarische En else
acteur die de klokkenluider an de

Paardenslager
- aardensla er En el ert. e elmati
kwam er een ee oer oor de deur
met aarden om de e te laten keuren
oor de slacht. De e werden met
hand ekla erhandeld.
- De la ere school met meester enk
an est. n e meester was een fantastische erhalen erteller. i n rei en
naar het Wilde Westen an merika
waren onder de leerlin en an on e
klas eer ewild. aak eloofde hi
i n aard mee naar school te ren en,
wat ammer enoe nooit e eurde.
i had de leidin o er de i fde en
esde klas en was ‘waarnemend hoofd
der school . Meester lauw was het
hoofd - men a hem weini in de
esde klas - de meeste ti d was hi
in de onderwi erskamer aanwe i .
eri ens s eelde hi soms mooi
iool oor ons en ro eerde ons liefde
oor klassieke mu iek i te ren en.
De derde en ierde klas ielen onder
meester Ei ck, een erslaafd i roker
en soms hanteerde hi de aanwi sstok.
De tweede klas iel onder me uffrouw
De hee en de eerste, meen ik, me uffrouw an traalen. De offici le naam
an de school was Mr. .D. er roekschool.

De lagere school.

ekend i al mi n school rienden.
- o een roente- en fruitman an
an den er woonde naast het hof e
an het Le er des eils. tond met
i n waren in de rins endrikstraat.
Barmhartigheidspost
- of e an het Le er des eils. De
offici le naam was armharti heids ost an het Le er des eils.
Ma oor- r. . Weideman was aar
directrice in
. ier woonden de
weeskinderen waar an sommi en ook
o de la ere school in de straat aten.
ol ende in de ri fietsenwinkel en
huishoudeli ke artikelen an oos
eck.
- af onkers. Meneer onkers was
een wat oudere en kleine ware man
in een kort ri s werk as e. loksla
tien uur kwam hi met het laatste
ko e koffie o een laad e on e klas
innen, alti d met een stom e si aar
in de mondhoek en leef meestal
e en met on e meester enk an est
raten. i dens het es rek stond hi
naast on e meester, die e eten o een
ho e rieten stoel met erhoo de oetsteunen achter een lessenaar de klas
oed kon o er ien. Meneer onkers
keek onrusti de klas in en wi keken
allemaal teru tot hi met de o en
kni erde en wi a en dan dat hi het
een eet e enauwd kree . oen waren
er k al rutale on et es.

erder in de straat choenmakeri
uldenmund, irma om oud a ier
en lom en- en metalenhandel , Droist De alamander en de melk- en
kaas oer.
emsterhuisstraat de straat waar ik
een root edeelte an mi n eu d met
mi n rienden he door e racht, waar
wi no konden s elen in de straat
en de ele hof es, ook de straat waar
in de tachti er aren enthousiast een
e in werd emaakt met de sloo an
het Museum an nderwi s, dat anaf
in de emsterhuisstraat er leef
en in
naar de tadhouderslaan
erhuisde. ommi e no in oede
staat erkerende e ouwen en hui en
en de la ere school en een aantal huien rondom moesten wi ken oor de
nieuwe su ermarkt onmar . n het
emeentearchief i n no wel enkele
foto s an de straat.
it een roe e eriode, maar niet an
die druk e olkte straat met i n ele
rote e innen en ele winkels en edri en. i i n allemaal erdwenen.
En oals mi n nicht Lucie a erman
eens haar e oortestraat, eschreef
‘ ue d emsterhuis, straat met een
hart, waard om e on en te worden in
het mooiste chanson .
Jaap Arends
jaaparends@skpnet.nl

- et adhuis achter de school werd al
in e in i fti er aren eel e ocht,
ooral o aterda en. Maar weini
wonin en eschikten in die ti d o er
een douche of adkui . anuit school
konden de leerlin en wekeli ks een
was eurt, onder toe icht an de onderwi er, te emoet ien.

Koos Beck, rijwielzaak en huishoudelijke artikelen.

- ruidenier ees de ier een kleine
edri i e man in een kort wit as e
die slecht kon rekenen, al emeen

Beddenmaker Hälen (1972).
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Bel en bestel

Voordeelwinkel

070-2210580

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Douchekrukje

Antislip stickers

Douchestoel

Wanneer het onder de
douche staan een probleem
wordt kunt u het gebruik
van een douchekrukje
of stoel overwegen.
Door u zittend te
douchen verkleind u
de kans op val partijen.

Na eerst de ondergrond goed
te ontvetten kunt u deze
plakstrickers eenvoudig
in uw douchebak of
op de vloer plakken
en heeft u jarenlang
plezier van uw antislip
ondergrond.

Gemaakt van wit gemoﬀeld
staal en kunststof.

39,95

Maximaal
gebruikersgewicht
110 Kg.

Voor leden

Voor leden

Onze prijs 46,50

In hoogte
instelbaar
van 48-56 cm.

Onze prijs 15,20

13,70

Voorkom
valpartijen

Opstapje met handleuning

Met deze leestafel kunt u
comfortabel lezen,
eten of bijvoorbeeld uw
laptop gebruiken terwijl
u op bed ligt.
Het blad is in hoogte
instelbaar en de
hoek van het blad
is in 8 posities in te stellen. Door de speciale
constructie ook voor
uw stoel te zetten. Ook
in wit en met optioneel
zijblad leverbaar.

Voor leden

Onze prijs 59,95

109,95

Tafel voor stoel en bed

Nog geen Lid?

Een handig opstapje met
een leuning voor extra
houvast.
Dit opstapje kunt u gebruiken om bijvoorbeeld
iets boven uit een kast te
pakken, door de handleuning vast te houden
is de kans op vallen
kleiner. Antislip en rubberen doppen zorgen
voor extra stabiliteit.

Onze prijs 129,95

53,95

Onze prijs 159,95

Nooit meer bukken
voor de post met deze
handige postopvanger.

Past op elk toilet en in een
handomdraai zelf te plaatsen.

Wordt dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang voortaan minstens
10% extra korting op meer dan 1500 producten en diensten die zorgen voor een
zelfstandig en comfortabel ouder worden.

Onze prijs
5 cm voor 35,95
10 cm voor 38,95

Voor leden

Bel 070 - 22 10 580
en wordt gratis lid !

31,95 34,95

Vervangt de tochtklep en
schuift automatisch uit
wanneer de post wordt
bezorgd!
Eenvoudig met twee
schroeven te
bevestigen
Voor leden

Onze prijs 59,95

Klok met dag&datum en
temperatuur weergave

Onze prijs 49,95

139,95

Postopvanger ‘Doorﬂipper’

Toiletverhoger met deksel

Met geschreven weekdag in het Nederlands,
volledige datum, twee
alarmtijden, snoozefunctie, tweede tijd en
binnentemperatuur,
Om op te hangen of
neer te zetten. Afmeting 19,5 x 19,5 x 2,7
cm. Werkt op 2 AAAbatterijen.

Voor leden

Automatische Kurkentrekker

45,95

Big Button Telefoonset
Fijne combinatie van een vaste
en een draadloze telefoon.
Extra luide bel en spraak, grote
knoppen en een verlicht display.

• Modern Design.
• Gebruikersvriendelijk.
• Inclusief foliesnijder.
• Inclusief oplaadbare batterijen
en adaptor.
Door de kurketrekker op de
standaard te zetten wordt hij
opgeladen, net als bij een
elektrische tandenborstel.
• Gewicht 1kg.
• Afmeting 13,5 * 13,5 * 35 cm

Met telefoonboek,
voicemail en
handsfree.

Voor leden

Voor leden

Onze prijs 33,95

29,95

29,95

Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

Voor leden

Onze prijs 99,95

84,95

www.volharding-voordeelwinkel.nl
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Musica is met recht een ‘oud-Hagenaar’
‘Van verschillende zijden werd de wensch geuit tot oprichting
van een muziekvereeniging hier ter stede, om te kunnen geraken tot uitvoering niet alleen van kleinere orkestwerken, doch
tevens ook (…) over te gaan tot het uitvoeren van symphonieën
en dergelijke werken.’
Zo begon in 1910 een brief aan diverse amateurmuzikanten in Den Haag
en omstreken. Een maand later was de
eerste repetitie en dit najaar bestaat orkestvereniging Musica 105 jaar - met
recht een oud-Hagenaar! Dat wordt
gevierd met een lustrumconcert in het
Zuiderstrandtheater op 12 december aanstaande. Op het programma
staan dan Nacht op de kale berg van
Moessorgskij (met ballet) en als pièce
de résistance de befaamde negende
symfonie van Beethoven - inclusief
koor, solisten en het beroemde Alle
Menschen werden Brüder.
Jammer genoeg, maar ook wel logisch
na meer dan een eeuw, zitten er in het
orkest geen leden meer van het eerste
uur. Maar een aantal zéér trouwe leden
kent het orkest wel. Reden om eens
met een aantal van de oudste leden
van dit oud-Haagse orkest te gaan praten: Goedele Roos (40 jaar lid), Hester
von Brucken Fock (ook 40 jaar lid) en
Ad Kamp (32 jaar lid).
Koningin Beatrix
Men was véél formeler rond de zeventiger jaren, toen wij bij het orkest
toetraden. Iedereen zei nog ‘mevrouw’
en ‘meneer’ tegen elkaar, áls men al
met elkaar praatte, want dat gebeurde
meestal alleen binnen een instrumentengroep. De concertmeester (eerste
violist, met een leidende rol binnen het
orkest) was mevrouw Willinge, die de
wind er goed onder had - maar ze was
dan ook heraut geweest bij de inhuldiging van koningin Beatrix. Tegelijkertijd was ze de vriendelijkheid zelve.
Ze was al sinds de veertiger jaren lid
en was ook lange tijd bestuurslid. Ook
een trouw lid dus, maar bij lange na
geen recordhouder - dat was de heer
Schlingemann, die meer dan zestig

jaar de pauken bespeelde!
Een ander opvallend verschil met
tegenwoordig is dat er repetities op
zaterdagochtend waren (tegenwoordig op dinsdagavond). Omdat er veel
echtparen in het orkest speelden, zaten
de kinderen dan achter in de zaal te
tekenen en te lezen - zonder een kik
te geven. Enkele van die echtparen
hadden elkaar in het orkest ontmoet,
maar dat gebeurt ook tegenwoordig
nog wel. Twee maanden geleden was
er taart op de repetitie: er werd gevierd
dat twaalfenhalf jaar eerder twee
Musica-leden in het huwelijksbootje
waren gestapt.
Naast wel, was er ook wee. Met als
dieptepunt de hoornist de heer Colijn,
die in 1978 in de tram op weg naar een
Musica-concert overleed.
Voorspelen
Je kwam niet zomaar het orkest binnen. Voorspelen was vereist! Vaak
voorafgaand aan de repetitie, maar
soms ook diende men zich te vervoegen bij de concertmeester thuis, waar
ook de dirigent, de groepscommissaris
en een bestuurslid streng maar rechtvaardig oordeelden over de prestaties
van het aspirantlid. Het voorspelen
werd in 2003 afgeschaft, omdat men
bang was dat dit een afschrikwekkend
effect had. Tegenwoordig speelt een
aspirantlid een half jaar (één concertprogramma) mee op proef en wordt
dan (meestal) volledig lid.
In de loop der jaren was locatie een
eeuwigdurend probleem, zowel voor
repetities als voor concerten. Een
orkest met zeventig leden, lessenaars, contrabassen, pauken en een
dirigentenpodium past niet zomaar

Musica op volle sterkte in actie in de Elandskerk.

in elke ruimte. Telkens weer moest
een repetitieruimte verlaten worden,
wegens verbouwing, huurverhoging,
ongunstige akoestiek, te koud, etc.
Maar telkens werd er via connecties
weer een repetitieruimte gevonden.
Tegenwoordig repeteert het orkest
naar tevredenheid in de Vrije School
aan de Waalsdorperweg.
Kurhauszaal
Moeizamer nog stond en staat het met
locaties voor concerten. Goede zalen
(ruim genoeg, goede akoestiek, prettige sfeer, betaalbaar) zijn schaars in
Den Haag. Vele kerken zijn al bezocht,
de Kurhauszaal (die niet meer bestaat),
Diligentia (wat te klein was).
Een bijzonder probleem deed zich
voor bij een concert in Wassenaar,
in een kerk met slechts één toilet. Er
waren portacabins geplaatst, maar
die wiebelden nogal, zodat een aantal
orkestleden de straat overstak naar een
theater dat toevallig open was en wel
voldoende toiletgelegenheid bood.
De zaal van het conservatorium was
lange tijd een zeer goede gelegenheid tot het conservatorium die zelf
steeds vaker nodig ging hebben voor

Abc op de Marterrade
Ik kom uit een groot gezin. Wij waren met acht kinderen thuis:
drie meiden en vijf jongens. Mijn vader en moeder waren niet
echt honkvast, zodat wij regelmatig verhuisden. Ik ben geboren in de Van Miereveldstraat. Mijn eerste verhuizing was naar
de kleine Smidstraat 9. Ik was ongeveer negen jaar oud toen
wij verhuisden naar Zonneoord 77 in Bouwlust. Een hele nieuw
wijk.
Maar ook een nieuwe school. Mijn
eerste schooldag op de Marterrade
was niet zoals dat zou moeten zijn.
Als er nu een nieuw kind in de klas
komt, wordt dat voorgesteld. Toen
niet. “Ga daar maar zitten. Kinderen,
wij gaan verder”, zei de juffrouw. Op
een ogenblik moest ik voor de klas

gaan staan en het alfabet opnoemen.
Ik had op school gezeten in de Van
Damstraat, in een volksbuurt. Ik had
nog nooit gehoord van het woord ‘alfabet’. Ik weet mij nog te herinneren
dat de juffrouw mij wel wilde helpen,
maar ik begreep het niet. En iedereen
lachen natuurlijk, want, ja: wie kende

nou het alfabet niet in de tweede klas?
Ik kreeg te horen: “Ga maar zitten,
Koos.” De volgende leerling werd
voor de klas geroepen en begon het
abc op te zeggen, waarbij ik opstond
en protesteerde: “Maar dat kan ik wel,
juf! Dat is het abc.” En ik begon het
luid mee op te zeggen. Ik moest stoppen, maar dat ging niet. Ik ging door
totdat ik de klas werd uitgestuurd.
Ik heb het vervolgens nooit op mogen
zeggen.
Koos van Eck
jmvaneck@ziggo.nl

eindexamens van studenten. Het
conservatorium gaat nu verhuizen het zou fantastisch zijn als het huidige
gebouw behouden zou kunnen blijven
voor muziekbeoefening. De leslokalen
zouden kunnen worden omgebouwd
tot huisvesting voor conservatoriumleerlingen, de zaal zou dan uitstekend
geschikt zijn voor de vele amateurmuziekgezelschappen die Den Haag telt.
Haagse Toonkunstkoor
Er waren memorabele concerten,
zoals dat met de 2e symfonie van
Mahler in o.a. de Beurs van Berlage
in 2005 bij het 100-jarig bestaan van
Musica, en dat met het Requiem van
Verdi in het Concertgebouw - beide
concerten trouwens in samenwerking
met andere gezelschappen, zoals ook
het aanstaande lustrumconcert een
samenwerking zal zijn met het Haagse
Toonkunstkoor.
En daar waren enkele buitenlandse
reizen, zoals in 1975 een concours in
Luik en meerdere keren naar verschillende steden in Duitsland. Bijzonder
was ook de reis naar Japan in 2000, ter
gelegenheid van de viering van 400
jaar betrekkingen tussen Nederland
en Japan. Terwijl de Japanse keizer in
Leiden rondliep, speelden leden van
Musica samen met een Japans orkest
in Tokyo en Osaka. De programmering had wat voeten in de aarde - het
ene orkest wilde Beethoven spelen, het
andere Tsjaikovskij, en niemand wilde
de ander voor het hoofd stoten.
Misschien niet altijd hoogtepunten,
maar zeer bijzonder waren ook de
concerten met composities van leden
zelf. In de loop der jaren hebben
meerdere Musica-leden stukken voor
het orkest geschreven, die het orkest
dan op het programma nam: Thirlway,
Lisman, Drijfhout van Hooff en het
huidige orkestlid Laurens Katgerman.
En op dit moment levert een orkestlid
een wel heel speciale bijdrage aan het
orkest: zij bouwt violen die al door
meerdere leden van het orkest worden
bespeeld.

En dan zijn er de sociale hoogtepunten: de jaarlijkse barbecue, de
eveneens jaarlijkse kamermuziekavond waar Musicaleden voor elkaar
musiceren. Fijn is ook dat er een
voortdurende aanwas van jong talent
is, waarmee het orkest zijn hoge peil
kan blijven handhaven. Ook expats
(uit onder andere Frankrijk, Duitsland,
Amerika en Nieuw-Zeeland) weten
de weg naar het orkest steeds vaker te
vinden. Zo blijft Den Haag nooit verstoken van de vele boeiende projecten
die orkestvereniging Musica steeds
weer tot stand weet te brengen.
Hagelwitte strijkstokharen
En tot stand moet blijven brengen.
Immers, zoals men in 1912 schreef:
‘Den Haag is een muzikale stad.
Hoe weinigen van de zeer velen, die
avond aan avond naar concert en
opera stroomen, zullen er zijn, die
ook niet zelf de snaren aan het trillen
brengen, hetzij met bevilte hameren,
met hagelwitte strijkstokharen of ‘t
klassieke plectron? Daar is geen huis
in Den Haag of er wordt gemusiceerd
en als er niet gemusiceerd wordt, dan
is het er niet.’
Lustrumconcert
Musica is binnenkort te bewonderen
tijdens het lustrumconcert op 12 december om 20.00 uur in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Toegang
22,50 euro. 20,00 euro voor 65-plus/
CJP/voorverkoop bij Musicaleden,
Muziekhandel Albersen en website
www.musicadenhaag.nl. Jeugd tot en
met 18 jaar: 15 euro. Op het programma staan Nacht op de kale berg van
Modjest Moessorgski met medewerking van CODARTS Dans Rotterdam
choreo rafie an a Maier- asa ic
en de 9e symfonie van Ludwig van
Beethoven met solisten Wendeline van
Houten, Ruth Willemse, Arco Mandemaker en Sven Weyens en het Haags
Toonkunstkoor. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Hans Leenders.
Jan Willem van Dormolen
jw.van.dormolen@xs4all.nl
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De microﬁlm-industrie vanuit Haags perspectief:
Dit verhaal gaat over een kleinschalige bedrijfstak voor het werken met microfilm en microfiches.
En over drie generaties van een familiebedrijf, waarvan J.H. Mullens in 1947 de oprichter was. Zijn
zoon Rob ontwikkelde en produceerde microfilmcamera’s die over de halve wereld hun weg vonden. Kleinzoon Allard gooit rond 1990 het roer om als de markt drastisch verandert.
De bovenverdieping van Mullens Reprographix in de Newtonstraat wordt
nu weinig gebruikt. Printers waarmee
Allard Mullens zijn opdrachten uitvoert staan begane gronds. Boven zie
en ruik je het verleden. Een verleden
waarin rafische re roductie erloo t
met ehul an film. De Do a is er
nog. De geur van ontwikkelaar en
fi eer li ft er hardnekki han en.
In één van de kamers staat een
verzameling reproductie-apparaten.
Van een grote Schaut-camera tot een
ecordak ‘ orta le microfilmer . En
natuurli k een Da mar Microfiche
amera - roduct uit het ei en edri f
an Documentfoto en Microfilm . .
Mullens N.V. Sommige apparaten zijn
no i na o erationeel. lsof er ooit
een luchtalarm was, waarop iedereen
de benen nam. In werkelijkheid is het
edri fsonderdeel eleideli k af ebouwd, zijn de apparaten in onbruik
geraakt.
Niet uniek, wel bijzonder
llard die t wat informatie o
een artikel over de opkomst van
microfilm en microfiches - anorama an
. En drie oek es
handgeschreven orderboeken uit de
periode 1972-1990. Alle bestellingen
an camera s en toe ehoren i n er
in bijgeschreven, met naam van de
afnemer en de ri s. et aantal orders
laat feilloos ien dat de usiness
in de jaren zeventig omvangrijk is
terwijl die in de late jaren tachtig
snel afneemt. Die laatste aren i n er
ri wel een camera s meer erkocht.
Een verzadigde markt? Dat is niet het
hele verhaal. De (personal) computer
doet zijn intrede.

Johan Mullens.

Allard zegt, met gepaste bescheidenheid k he ons edri f nooit o eer
als uniek gezien. Ook niet voor Den
aa . Er waren meer edri en die
ich e i hielden met microfilm. Wel
was het bijzonder dat wij onze camera s ouwden, met een ei en afdelin
apparatenbouw.” Naast de Recordak
staat een kaartenbak - instructies voor
reproductiewerk per klant, keurig
alfa etisch. Elke klant i n kaart, inclusief oor eelden an de af es roken uit oerin ewone microfiches,
ensterkaarten of o enaamde ackets
oor mm microfilm. De klanten
waren velerlei.
Aan de wand hangt een bord met
vierkante en rechthoekige vormen en

Maskers en tandstangen.

een er amelin rof etande aa es maskers en tandstan en. Maskers
om steeds een klein stukje van een
microfiche te elichten. andstan en
om de camera te verstellen zodat de
beeldjes netjes op rijen naast en onder
elkaar komen.
ohan . Mullens is e oren in
.
Rond 1930 woont hij in Eindhoven
en werkt bij Philips. Op 17 juli 1930
is daar zijn zoon Rob geboren. Na de
weede Wereldoorlo is ohan werkzaam bij het Amsterdamse handelsbedri f an erlstein en oe er osch.
Dit edri f e int in de aleriusstraat
met de ederlandse Microfilm . .
ohan Mullens is directeur. amen
met andere bedrijven wordt later de
Nederlandse Document Reproductie
(NDR) opgericht, ook gevestigd in de
Valeriusstraat, schuin ertegenover. De
ederlandse Microfilm . . wordt
hierbij opgenomen in NDR. Een
nieuwe directeur wordt aangesteld.
Dit staat ohan Mullens e aald niet
aan. i ertrekt en neemt enkele colle a s mee. Dit leidt tot een conflict
waarover NDR een rechtszaak aans ant. ohan Mullens wint die aak.
Mullens schri ft ich in i de amer
an oo handel als Documentfoto en
Microfilm . . Mullens . . iermee
verzekert hij zich ervan in adreslijsten
‘ o en D te staan. Die keu e
t eert ohan als een handi e en
doortastende zakenman. Zo ook bij
het anorama-artikel, waarmee ohan
de schijnwerpers richt op het onderwer microfilm microfiche en i n
ei en edri f, onder dat concurrenten
als D in eeld komen. ussen
NDR (nog in de Valeriusstraat, geleid
door een kleinzoon van de vroegere

Dagmar microﬁche camera.

directeur De Vries) en Mullens is lang
een zekere spanning blijven bestaan.
De wederopbouwjaren
n het edri f an Mullens aat het
aanvankelijk nauwelijks om de
microfilm. Er is eel raa naar het
maken van kopieën bij grote bedrijven en overheden. Zij beschikken
elf niet o er re roductie-a aratuur.
Rotterdamse scheepswerven zijn
belangrijke klanten. Ontwerp- en
bouwtekeningen worden opgehaald
en liefst om aand - inclusief afdruk-

ken - teru e racht. weemaal er
da aat een koerier naar de ataafse
Petroleum Maatschappij (later Shell)
om werk voor reproductie op te halen
en af te le eren.
Waaro er he en we het als de termen microfilm en microfiche allen
Microfilm is een mm rede rolfilm
waarop achter elkaar documenten in
verkleinde vorm worden opgeslagen.
Microfiche is een trans arante ‘kaart
van bijna 10 x 15 centimeter (DIN
waaro - afhankeli k an de
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: Johan en Rob Mullens ingehaald door computer
wordt geplaatst. Andere functies die
Rob Mullens weet te verbeteren: het
neumatisch er laatsen an de lens
en een elektromagnetische bediening
voor het openen en sluiten ervan. De
productontwikkeling leidt tot meerdere cameramodellen. De algemene
aanduidin is ‘Da mar Microfiche amera’. De meest gebruikte typen zijn
Model utilit , Model
eneral
ur ose en Model
fi ed focus .

Rob Mullens.

drijf. Tien jaar later zal hij de leiding
overnemen.
Het werk bestaat uit het reproduceren
van technische tekeningen. Maar er
ontstaat een markt voor het maken
van camera’s en toebehoren voor
microfiches. o ren t een duideli ke
interesse oor techniek mee. De firma
begint met het bouwen van camera’s.
et wer en an klanten oor microfiches leidt op verschillende manieren
tot uitbreiding van de activiteiten.
Klanten kopen camera’s en brengen
en passant orders binnen voor het
ewone re roductiewerk. edri en,
instellingen en overheden willen
hun documenten en archieven op
microfiche he en, maar dat niet elf
uit oeren. Dit kunnen i effici nt en
tegen scherpe prijzen laten uitvoeren
door Mullens.
Die jaren rijst de economie de pan uit.
Mullens e on o ewtonstraat
een paar naastliggende panden worden
i ekocht, de tuin deels e ouwd.
Uitbreiding naar de achterkant zorgt
voor een verbinding met de Kepplerstraat. Het personeelsbestand
roeit enorm. n de to ti d, rond
, werken er tussen de
en mensen i Mullens. Een deel
o ro ect asis, oals oor het o
microfilm of -fiches etten an een
omvangrijk archief.

afmetingen van de originelen en de
verkleiningsfactor - 30 tot 360 documenten of pagina’s worden geplaatst.
Zowel in het opnemen als in het later
weer raadplegen of dupliceren zijn er
wezenlijke verschillen tussen microfilm en microfiches. Eerst is er de film,
as later komt de fiche.

. documenten wordt nu
opgeborgen in drie kleine ladenkastjes. “Door het gebruik van kaarten in
laats an film kon men de estaande
sleutel tot het archief handhaven.”
Deze ene zin verwoordt kernachtig
de kracht an microfiches ersus
microfilm.

J.H. Mullens is niet de uitvinder
an de microfiche, maar iet snel de
kansen. anorama
, nr.
illustreert de oordelen. Een archief met
de omvang van driehonderd ordners

Onstuimige groei
Begin jaren vijftig is J.H. Mullens
N.V. nog maar een bedrijfje met vijf
medewerkers. In mei 1955 haalt Johan
Mullens zijn zoon Rob naar het be-

et is een onstuimi e ti d uitdain en ‘all o er the lace . En een
afzetgebied ‘all over the world’.
Terwijl in Nederland zuinigjes wordt
aangekeken tegen de mogelijkheden
an microfiches onder indt o Mullens wereldwijd interesse. Hij gaat
er zelf graag achteraan en bouwt een
netwerk van vertegenwoordigers op.
Hij bezoekt internationale beurzen en
neemt er als e osant aan deel ari s,
am ur en raa .
rote edri en, o erheden, instellin en, i liotheken het otentieel is
schier oneindig. Per land zijn de verschillen erg groot. Afzetmogelijkheden worden bepaald door de interesse
voor het idee en door de gretigheid
van de lokale agenten. Door een
combinatie van die twee kon Mullens
in ustrali mono olist worden.
Tijd voor verandering
o s oon llard komt in
in
het bedrijf. Spoedig zal hij de leiding
overnemen. Hij heeft dan al gezien dat
de business tanende is. De voorbije
decennia is de markt fors gewijzigd.
Microfiches worden o rote schaal
e ruikt, standaardisatie heeft i n
beslag gekregen en er komt een
aaierd aan randa aratuur iewers,
rinters, o sla - en re ros stemen o
de markt. Producenten zijn kapitaalkrachtige en internationaal werkende
edri en als
, anon en
.
Daar is niet meer tegenop te knokken.

Allard Mullens.

Tegen 1990 wordt de competitie te
zwaar. Allard concentreert zich op eienti dse rafische re roductie, omdat
de perspectieven hier gunstig zijn.
“Het was centenwerk”
Elk an de drie eneraties Mullens
toont een eigen aanpak. Oprichter
ohan is ooral de handelsman,
zijn zoon Rob meer uitvinder en
ambachtsman. Waar Rob zich nog
kon inspannen om in een opkomende
markt een positie te verwerven - wat
moeizaam ging: “Het was centenwerk” - is voor Allard de slag met de
concurrentie niet meer te winnen. Hij
wendt het schip en vaart zijn eigen
koers.
Het stilvallen van de productie en de
verkoop van camera’s met toebehoren i Documentfoto en Microfilm
J.H. Mullens N.V. betekent tevens
het einde voor een kleinschalige
maak-industrie innen de rafische
bedrijfstak in Den Haag.
Cees Zwinkels
cees.zwinkels48@gmail.com
Zie voor een uitgebreide
versie van het onderzoek van
Cees Zwinkels: facebook.
com/deoudhagenaar2015

(Inter)nationale verkoop
Rob houdt de productie graag in eigen
hand. Hij begint met een afdeling apparatenbouw. Hij weet enkele ervaren
apparatenbouwers weg te halen bij
Heemaf. Lenzen worden gekocht in
Duitsland eiss oor het o eri e
is het zelfbouw. Zwaar uitgevoerde
frames an stalen rofielen, in elkaar
gelast en in eigen beheer gemoffeld.
Gietstukken van aluminium voor
bevestiging van de camera’s. De tandstangen maakt men ook zelf.
Er it een flinke uitda in in het o
snel en effici nt mo eli k o fiche etten an hele aar an en ti dschriften
en van boeken. Hiervoor is onder
meer een zogenaamde boekenwip bedacht: een soort bewegend tafeltje dat
onder het bureaublad van de camera

Kaartenbak.
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8 JANUARI
BEGIN 2016 FEESTELIJK!
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Met jarenlange ervaring in uitvaartverzorging,
kunnen wij u altijd op een passende
wijze bijstaan.
Persoonlijke aandacht en een hoge kwaliteit
van dienstverlening staan bij ons hoog in het
vaandel.

070 - 22 10 579
dag en nacht

U kunt altijd vrijblijvend uw uitvaartwensen
met ons bespreken.
Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

www.fa ber uit va a r t .nl

070 - 22 10 579

Waterstraat 27, Utrecht
www.volksbuurtmuseum.nl

NEDERLANDS

VOLKSBUURT
8 JANUARI
BEGIN 2016 FEESTELIJK!

Met e
pagn
cham erij!
proev

NIEUWJAARS
CONCERT
met Paul van Vliet
0900-1353

BOEK VIA: RESIDENTIEORKEST.NL

MUSEUM

ARREMOEI
1 oktober 2015-3 januari 2016

Siham: ‘Ik ben gevlucht uit Syrië.
Nu wil ik graag weer studeren.’
Geef om talent en maak deze studie mogelijk!
Kijk op www.uaf.nl
Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

- advertorial -

‘Begeleiden & Rijden’
maakt de Haagse
60-plusser weer mobieler
Den Haag telt menig 60-plusser die
door omstandigheden geen gebruik
van het Openbaar Vervoer kan maken.
Een bezoekje aan de dokter, familie en
vrienden of gewoon een boodschap is
vaak al een te grote opgave.
Begeleiden & Rijden biedt deze senioren betaalbaar vervoer. Maar er is meer
dan enkel het van A naar B brengen. De
chauffeurs bieden ook ondersteuningshulp zoals bijvoorbeeld begeleiding op
de plaats van bestemming, een ondersteunende arm of het dragen van de
boodschappen.
Begeleiden & Rijden betreft altijd 1-op1 vervoer dat vooraf is afgesproken via
onze medewerkers. De chauffeurs zijn
vrijwilligers (vaak uit de buurt) die met
hun eigen auto hulp bieden. Kleine ritjes in de wijk, maar ook grotere afstanden zijn mogelijk. Aan de dienst zit een
kleine financi le vergoeding verbonden,
puur kostendekkend en wordt direct
contant afgerekend. Het tarief binnen
een stadsdeel is € 5,- voor een retourtje
en € 3,- voor een enkele rit. Voor ritten
buiten het stadsdeel wordt een kilometervergoeding van €0,40 per kilometer

Vrijwilligers gezocht
Voor het begeleiden en rijden
van 60-plussers met uw eigen auto

berekend. Eventuele parkeerkosten zijn
uiteraard ook voor eigen rekening.
Daarnaast is een stukje lidmaatschap (€
10,- op jaarbasis) vereist.
De dienst is voor alle inwoners uit
Den Haag. Wilt u meer weten over de
mogelijkheden en opties? Neem dan
contact op met 070 – 262 99 99 of met
het Wijkcentrum bij u in de buurt.
Heeft u een eigen auto en lijkt u het
leuk om op deze manier te helpen? We
zijn altijd op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan
welkom. Ook hiervoor kunt u bellen
met 070 – 262 99 99.
Begeleiden & Rijden is een initiatief
dat wordt uitgevoerd onder het toeziend
oog van de drie Haagse Welzijnsorganisaties Stichting MOOI, VOOR welzijn
en Zebra.

“Het was voor mij lastig om de
deur uit te gaan maar met behulp
van ‘Begeleiden en Rijden’ kan ik
makkelijker met vrienden afspreken
of gewoon weer eens naar het
winkelcentrum.”

Heeft u een eigen auto?
Bent u minimaal een dag(deel) per week beschikbaar?
Vindt u het leuk om 60-plussers te begeleiden en
rijden naar een afspraak?

Dan is vrijwilligerswerk bij Begeleiden en Rijden misschien iets voor u!
Neem contact op met 070 - 262 99 99 (ook indien u zelf van deze dienst gebruik
wilt maken) en vraag naar Begeleiden en Rijden.
Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan welkom.

www.stichtingmooi.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl
Wij zijn onderdeel van
Xtra welzijn, www.xtra.nl
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Den Haag krijgt meer alleenstaanden
De trek van alleenstaanden naar de grote stad, zoals Den Haag,
neemt nog steeds toe. Een van de sociologische oorzaken zou zijn
dat men denkt dat in een stad veel meer te beleven valt. Onder de
oudere bestaande bewoners groeit eveneens het aantal eenpersoonshuishoudens, mede door echtscheiding of overlijden van de partner.

Opinie &
Informatie
Het huisvestingsprobleem: politici buigen
zich er al jaren over.
Daar komt de huidige
vluchtelingenproblematiek nog bovenop,
want de asielzoekers
moeten ook een
woning toegewezen
krijgen. Een ander
aspect van het huisvestingsprobleem
wordt op dit moment
nog onderbelicht:
grote steden krijgen
meer alleenstaanden.

Het aantal eenpersoonshuishoudens
is in de omgeving van Den Haag véél
lager. Het percentage in de omliggende
gemeenten bedraagt hooguit dertig tot
veertig procent. Dat terwijl in de stad
Den Haag bijna de helft van het aantal
huishoudens (circa 250.000) uit één
persoon bestaat.
Volgens prognoses van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) zouden,
rekening houdend met de bevolkingsgroei, er in 2035 in heel Nederland in
totaal 8,5 miljoen huishoudens zijn,
waarvan 3,5 miljoen uit één persoon
(ruim veertig procent) bestaat. Overigens
bestaat thans landelijk gezien 37 procent
van de huishoudens uit één persoon. Het
CBS schat dat de Nederlandse huishoudens nog steeds kleiner worden.
Er is en was duidelijk een trek naar de
vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Omdat daar
meer werkgelegenheid bestaat, mogelijk
meer te beleven valt en de studiekansen
groter zijn. In de steden zijn er vaak
ook per buurt meer mogelijkheden voor
kinderopvang en daaraan hebben vooral
jonge tweeverdieners grote behoefte. De
vergrijzing vindt dan ook voornamelijk
plaats op het platteland, want jongeren

trekken van oudsher al naar de grote
stad.
Kleinere en luxere woningen
Een probleem van deze tijd is dat de
woonbehoeften in de grote stad altijd
achterlopen op de daadwerkelijke situatie. Alleenstaand jong en oud hebben veel meer behoefte aan bepaalde
kleinere en luxere appartementen. Liefst
uiteraard zo goedkoop en nog betaalbaar
mogelijk.
In de sociale woninghuur is men dan
gebonden aan het inkomen van het
huishouden. Dat mag niet te hoog zijn.
Dat betekent dat de kale huur niet meer
mag bedragen dan 710 euro per maand
(in 2015) en dat er eisen worden gesteld
aan het inkomen.
Woningcorporaties moeten jaarlijks minstens tachtig procent van hun beschikbare woningen toewijzen aan huishoudens
met een inkomen van maximaal 34.910
euro (getal over 2015; over 2016 is dat
nog niet bekend, maar dat zal behoudens
politieke ontwikkelingen niet zoveel
afwijken). Ongeveer tien procent van de
beschikbare woningen gaat naar inkomens tussen 34.911 euro en 38.950 euro.
De resterende tien procent mag worden

toegewezen aan huishoudens met hogere
inkomens.
Vaak is een huisvestingsvergunning
nodig. Die eisen kunnen verschillen per
gemeente. Een rol kan spelen dat men al
in de gemeente woont of daar werkt. Het
rendement op het vermogen van potentiele nieuwe huurders telt in zoverre mee
dat het om het jaarlijkse verzamelinkomen van personen gaat. Dus inclusief het
fictie e rendement in o . eri ens
kan de woningcorporatie beslissen dat
iemand wel erg veel vermogen heeft en
daarom maar niet in een sociaal huurhuis
thuishoort.
Appartement kopen
Belastingtechnisch is het voor iets vermogende mensen vaak aantrekkelijker
om een appartement te kopen of te doen
naar een huis in vrije huursector (boven
de 710 euro per maand).
In een stad als Den Haag is er - evenals
in de andere gemeenten in ons land - een
groot gebrek aan appartementen in het
iets luxere segment van de vrije sector
met huren tussen de 750 en 950 euro per
maand. Want men mag verwachten dat
men daar dan toch iets meer krijgt dan in
de kale sociale woningbouw.
Ongetwijfeld gaan de beleggers (pensioenfondsen en vastgoedmaatschappijen,
maar ook particulieren) daarop inspelen
door legen panden van kantoren, fabrieken of winkels daarvoor te verbouwen.

Een groot probleem is echter het vergunningentraject. Procedures vergen al gauw
meer dan twee jaar. Vervolgens moeten
de kosten voor drastische verbouwingen
ook in de hand worden gehouden, want
in een periode van veel vraag en weinig
aanbod willen die onaanvaardbaar
oplopen.
Gemeentelijke politici
De huren of koopsommen van de appartementen zouden eigenlijk niet meer
erhoo d mo en worden dan de inflatie
in de komende tien jaar. En om het nog
moeilijker te maken: er moet tevens
rekening gehouden worden met een redelijk rendement van de belegger (vaak
pensioenfondsen) op langere termijn,
hoewel die natuurlijk alle baat erbij heeft
dat de marktprijzen voor huur harder
o lo en dan de inflatie. ortom het is
in de trek naar de grote stad een kwestie
van uitkienen hoe betaalbare woningen
of appartementen kunnen worden gerealiseerd. Voor de gemeentelijke politici is
hiervoor een beslissende rol weggelegd
om hierover besluiten te nemen.
Daarbij spelen de klassieke tegenstellingen tussen links en rechts. Linkse
partijen willen zoveel mogelijk woningen en appartementen voor de lagere
sociale en inkomensklasse. Rechts wil
betere huisvesting en daardoor indirect
dito hogere prijzen voor de midden- en
hogere klasse. Probeer daar maar eens
compromissen in te vinden. Want de
nood wordt alleen maar hoger.

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

Erf- en schenkingsrecht
Nalaten aan kinderen
uit eerder huwelijk
Mijn vrouw en ik zijn 30 jaar geleden
gehuwd in gemeenschap van goederen.
Wij hebben samen een kind. Uit een
vorig huwelijk heb ik twee kinderen.
Met hen heb ik al vele jaren geen contact meer. Hoe is het met de verdeling
van de erfenis in geval van overlijden
van één van ons en hoe wordt de erfenis verdeeld in geval wij tegelijkertijd
komen te overlijden?
Indien in een testament niet iets
anders is bepaald, dan geldt bij het
overlijden van u en uw vrouw het
wettelijk erfrecht. Dat betekent
dat indien uw vrouw overlijdt u en
uw enige kind de erfgenamen zijn.
Overlijdt u dan zijn uw (wettelijke)
vrouw, uw kind en de kinderen uit
uw eerdere huwelijk de erfgenamen.
Het wettelijk erfrecht voorziet er
tegenwoordig wel in dat de langstlevende ouder over de nalatenschap
kan blijven beschikken en dat de
kinderen een vordering houden tot

het overlijden van de langstlevende.
Allebei tegelijk overlijden is zeer
zeldzaam. Maar ook dan geldt het
hiervoor beschreven erfrecht. Misschien is het in uw geval heel verstandig om toch eens na te denken
over een testament.
Bewindvoerder
erfenis stoppen
Ik heb jaren geleden een erfenis
gekregen onder bewind van mijn oom.
Waar ik mee zit, is dat ik al 43 jaar
ben en dat ik zelden iets hoor van mijn
bewindvoerder. Ik vind dat ik inmiddels
‘normaal ‘ ben en gewoon mijn eigen
zaken kan regelen. Ik wil van mijn oom
af maar dan word ik van het kastje
naar de muur gestuurd. Ik heb al jaren
een rechtsbijstandsverzekering maar
daar zegt men mij dat ik me erbij moet
neerleggen. Hoe kan ik dit probleem
oplossen?
Een bewindvoerder beheert het door
de erflater aan een erf enaam na elaten ermo en. Een erflater esluit
meestal tot de instelling van een testamentair bewind als hij zijn erfge-

Financiële kwesties

Hiervan is aangifte gedaan bij de
plaatselijke politie. Zij gaven weinig
kans op enig positief resultaat in deze.
Aan de hand van een ‘uitdraailijst
telefoonaanbieder’ heb ik als ouder de
vermoedelijke dader getraceerd: het
was haar ex-vriend. Na lange procedures bij politie en justitie is hij door
de politierechter veroordeeld. Aan hem
werd ook een civiele vordering van 500
euro voor vergoeding aan mijn dochter
opgelegd. Hij betaalt echter niet en
nu is het justitioneel incassobureau
(CJIB) ingeschakeld. Ik heb diverse
malen geïnformeerd naar de stand
van zaken en kreeg steeds te horen dat
men er mee bezig is. Op een gegeven
moment meldde de deurwaarder dat
er kans is op uitbetaling. We zijn nu
echter vijf maanden later en we hebben nog niets ontvangen. Heeft het
zin om een andere deurwaarder in te
schakelen om de ‘civiele vordering’ om
te zetten in klinkende munt?

Incasso van vergoeding
bij veroordeelde
Onze dochter is slachtoffer geweest
van diefstal van haar mobiele telefoon.

Na een rechterlijke uitspraak over
een vordering op een veroordeelde
zit u in principe bij een incasso vast
aan het justitioneel incassobureau.

naam niet in staat acht het nagelaten
vermogen behoorlijk te besturen. De
bewindvoerder is aangesteld door
de rechter en die moet hem of haar
ook weer uit zijn functie ontheffen.
Als de bestaande bewindvoerder én
u vinden dat u zelf de goederen en/of
het vermogen op verantwoorde wijze
kan besturen, dan is de procedure
bij de rechter vrij eenvoudig. Anders
wordt het als de bewindvoerder het
niet met u eens is. Dan zal uzelf bij
de rechter moeten aantonen dat u in
staat bent tot fatsoenlijk beheer van
het aan u nagelaten vermogen. Indien u de juiste module hebt van een
rechtsbijstandsverzekering, kan men
u hierin bijstaan. In uw situatie is het
dus van groot belang dat u eerst met
uw bewindvoerder tot overeenstemming komt over beëindiging van het
bewind.

Maar dat hoeft niet te betekenen
dat de incasso langzamer gebeurt
dan bij een ander - door u in te
schakelen - incassobureau. Immers
alle bureaus zijn afhankelijk van de
vraag hoeveel er te halen is en of zij
een verdwenen schuldenaar kunnen
vinden. Indien de veroordeelde bijvoorbeeld alleen maar bijstand heeft,
dan kan er per maand slechts op een
klein bedrag (in de regel ongeveer
15 procent) beslag worden gelegd.
Vaak moet dat ook nog worden
verdeeld tussen alle schuldeisers.
Het vonnis zal ongetwijfeld worden
uitgevoerd, maar zoals gesteld het is
niet zo eenvoudig om bij spoorloze
schuldenaars zonder bezittingen of
met weinig inkomen verhaal te halen. U en uw dochter zullen toch wel
enig geduld moeten hebben en erop
moeten vertrouwen dat de deurwaarder zijn procedures kan afhandelen.
Het kan ook geen kwaad regelmatig
de deurwaarder op te bellen en te
vragen hoe het met z’n vordering
staat. U kunt hem ook tippen als u
zeker weet wat de verblijfplaats van
de veroordeelde is.
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Kleine
Nostalgie
met Julius Pasgeld

Het regende aanvullingen op de tweeen meer regelige rijmen die half oktober op deze plek in De Oud Hagenaar
stonden. Zóveel en vaak zó leuk, dat
ik ze u niet wil onthouden.

Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

‘Met je geloof op een kurk kun je naar Engeland varen’
Een zucht geeft niet alleen lucht aan een hart vol smart. Maar het gaat nog verder. Zo bleek uit de grote hoeveelheid
reacties op de nostalgische rijmpjes die in een van de vorige afleveringen van deze rubriek aan de orde kwamen.
Gelukkig waren er ook aandoenlijke
en grappige aanvullingen. Zoals van
een mevrouw die zich herinnerde, dat
vroeger bij haar thuis, na een overvloedige maaltijd werd gezegd:

Maar liefst zes lezers en lezeressen
van deze rubriek wisten zich verschillende vervolgvariaties van ‘Een zucht
geeft lucht aan een hart vol smart’ te
herinneren. Over de derde regel waren
allen het eens. Die luidde onmiskenbaar ‘Hij wat nader, zij wat dichter’.
Maar de vierde regel liep volgens
hen uiteen van ‘dan was de zucht
misschien iets lichter’ tot ‘dan was
die zucht wel tien pond lichter’. Met
diverse gradaties daartussen.

‘Ik ben verzadigd en verkwikt
En ook aanmerkelijk aangedikt,
Dus voor de afwas ongeschikt’

Andere reacties wezen erop, dat mijn
selectie voor de wat meer scabreuze
rijmen niet aan dovemansoren was
geweest. Het scheldrijmpje ‘Wat je
zegt dat ben je zelf…’ deed iemand
denken aan:

Eigentijds vers
Er was zelfs iemand die voor de gelegenheid een geheel eigentijds vers had
bedacht dat, zoals een modern gedicht
betaamt, helemaal niet rijmt:

En in een Zeeuwse variant:
‘Mé ‘n goed glôôve en ‘n kurrek in
je gat,
kajje drieve nè Bresjes (Breskens)’
Meneer Van der Schee
Vorige keer hadden we het over Mozes
die zijn schare de vraag voorlegde of
er jenever of oude klare gedronken
diende te worden. Waarop meneer
Van der Schee ‘ik lust ze alle twee’
antwoordde. Deze keer dienen we de
variatie te noemen waarop de schare
antwoordde: ‘Klare, want dan kunnen
we de genever tot morgen beware’.

Met nog een andere inzender herinnerde ze zich verder:
‘Het staat geschreven en gedrukt,
Dat je mag krabbelen waar het jukt
Al is het op een rare plaats
Dan krabbel je maar naast’

Vooralsnog sluiten we deze godsdienstige rijmelarij af met de uitsmijter:
‘Allerheiligen en allerzielen,
morgen zere tenen
en kakhielen’

‘Stik, verrek, verrot, verteer.
Donder op en bliksem neer

‘Sinds ik elke dag
een muis in
mijn handen heb,

Korte krachtige rijmpjes doen het
altijd goed, mits ze in toepasselijke
situaties worden gebezigd. Zoals bij
het laten van een hoorbare wind:

Val in drieen voor mijn knieen
Val in moten voor mijn poten.

ben ik steeds
kattiger geworden!’

‘Beter in de wereld
dan in een nauw gat’

Barst’

God
Religie doet trouwens niet alleen in
tongen, maar ook in rijm spreken.
Enkele, door u aangeleverde voorbeelden:

Of bij een begrafenis:

Donder op
Om helemaal eerlijk te zijn, kende ik
het rijmpje ook. Maar durfde ik het
niet in mijn vorige rubriek te zetten.
Nu twee lezers mij echter frank en
vrij van dit rijm voorzagen, ben ik met het risico dat De Oud Hagenaar
afglijdt naar bedenkelijke regionen
- nu nu toch zo vrij mijn variatie toe
te voegen:
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‘Vuurtoren zonder licht,
rood haar en een pestgezicht’
Of:
‘De rooie ging naar de zee.
Daar ging-ie koppie onder.
Z’n moeder riep: O wee!
Daar gaat die rooie donder’

En bij het opdienen van aangebrand
eten:

staan, dat hij zou weten dat het niet
Keizer maar Kaiser was. En dat je, als
je in Den Haag echt wijzer was, taartjes van Lensvelt Nicola zou eten.
Wondermooie rijm
Sommige spreuken blijven waar.
Iedere dag als ik de krant opensla, hou
ik het volgende wondermooie rijm
voor ogen:
‘Bedenk dat praatjes vaak bedriegen
Van horen zeggen leert men liegen’

Het antwoord op al die aantijgingen
zou kunnen luiden:

En nog steeds kan ik af en toe wakker
liggen over de diepere zin van het
mysterieuze rijm:

‘Beter rood haar op een goede grond,
dan wit haar op een varkenskont’

‘Waarom? Daarom!
Daarom is geen reden.

Brood van Hus
Van veel lezers kreeg ik kinderversjes.
Zoals ‘Koen, maak je m’n schoen’
waarin vooral de strofe ‘...want op
klanten zonder geld, daar ben ík niet
op gesteld...’ in onze huidige samenleving zeker niet misplaatst is.

Als je van de trap afvalt,
Ben je gauw beneden’

En ‘’s Avonds als ik slapen ga’
bijvoorbeeld. Een prachtig vers over
veertien engeltjes. Maar dat is eigenlijk toch iets anders dan de rijmende
levenswijsheden waar het hier over
gaat.

‘Hoe harder gekreet
Hoe eerder vergeet’

‘Ga met God en drie wijzen
Dan heb je gezelschap en reisgeld’

Om iemand met rood haar te schofferen kan men kiezen uit diverse
mogelijkheden:

Roem
Dank aan allen, die gereageerd hebben. Maar ook aan hen die hun ingestuurde rijmpjes hier niet terugvonden.
Wellicht een volgende keer.
De namen van de inzenders heb ik er
niet bijgezet. Enerzijds omdat sommigen de wens te kennen gaven dat
uitdrukkelijk niet te willen.

‘Vader. Moeder, broer en zus
eten allemaal brood van Hus

Maar ook, omdat het anders veel te
lang en verward zou worden. Het gaat
om de rijmpjes. En bovendien:

Maar ik ben een beetje wijzer
Ik eet brood van Paul C. Keizer’

‘Het geheim van het leven:
Het duurt maar even’

En:

‘Aangebrand en nog niet gaar
Hou je mond en eten maar!’

‘Een goed geloof en een kurken ziel,
dan blijf je drijven’

En bij het ongegeneerd naar binnen
werken van het eten:

Dat is dus wel een mooi voorbeeld van
wat ik bedoel. Een nostalgisch rijm
met een vervlogen tijdsbeeld.

Dat geldt natuurlijk in het bijzonder
voor de tijdelijke roem die een geplaatste inzending zou opleveren.

‘Stik, verrek, verrot, verteer,
Donder o en flikker neer.

Een variatie daarvan luidt:

Van de hemel naar de hel...
Potverdorie, dat gaat snel’

‘Zet je geloof op een kurk,
dan kun je naar Engeland varen’

‘Wie eerst lost en dan laadt is een
vraat.
Maar wie eerst laadt en dan lossen
kan, is een net man’

Lensvelt Nicola
Als je zo’n rijm nu aan een 12 jarige
zou voorleggen, zou hij je aankijken
alsof je niet fris onder petje bent. Laat

Reacties en eventuele aanvullingen
blijven uiteraard welkom, via het
onderstaande mailadres:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email
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PEDICURE PRAKTIJK
PRAKTIJK BRINGINGWELLNES
BRINGINGWELLNESS
PEDICURE
is
gevestigt
binnen
Hallo
is gevestigt binnen Hallo Schoonheid
Schoonheid aan
aan
het
Arnold
Spoelplein
75A
het Arnold Spoelplein 75A in
in Loosduinen.
Loosduinen.
Wij staan
staan voor
voor uu klaar
klaar op
op werkdagen
werkdagen van
Wij
van
09.00 tot
09.00
tot 20.00
20.00 uur.
uur.
Voor een
een afspraak
afspraak belt
Voor
belt uu 070-4041100.
070-4041100.
Pedicure basisbehandeling
basisbehandeling
Pedicure
45 minuten
minuten --Euro
28,50
45
Euro
28,50
•• Nagelsknippen,
Nagelsknippen, nagelsreinigen,
nagelsreinigen,eelt
eelten
en
likdoorns
verwijderen
voetencreme.
likdoorns
verwijderen
en en
voetencreme.
•• Behandeling
Behandeling ingroeiende
ingroeiendenagel
nagelen
en
andere
nagel
aandoeningen.
andere
nagel
aandoeningen.

Aan
Aan het
het einde
einde van
van de
debehandeling
behandelingsluiten
sluiten
we
af
met
een
heerlijke
we af met een heerlijkemassage.
massage.
Bij inlevering
advertentie
Bij inleveringvan
van deze
deze cadeaubon
eeneen
gratis
gratisvoetencheck.
voetencheck.

info@bringingwellness.nl
info@bringingwellness.nl
www.bringingwellness.nl
www.bringingwellness.nl

“Wij zijn er
voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er veel zaken op u af. Graag
ondersteunen wij u in deze moeilijke periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de uitvaart heeft. Samen met u verzorgen
wij een gepaste uitvaart. Wij zijn Erik Dorlas en Erik Jansen, uitvaartverzorgers in regio Den Haag
e.o. Wij zijn er voor u, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag
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Haagse herinneringen van de Tweede Wereldoorlog door een toenmalige teenager
Om te verhalen uit mijn vroege jeugd, wat de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van 1940 tot 1945 betreft, realiseer ik
me dat wat ik me nog herinner, vermengd zal kunnen worden
met wat ik heb horen vertellen of wat ik daarna heb gelezen.
Als ruim 3-jarige heeft mijn moeder
mij en mijn anderhalf jarig broertje
bij een tante gebracht, toen op 10 mei
1940 de oorlog uitbrak. Vader was
niet thuis, want hij moest goederen
voor het Nederlandse Leger vervoeren
van zijn werkgever. Moeder wilde de
spanning van dat moment duidelijk
met anderen delen. We zaten als kind
bij tante onder de keukentafel, terwijl
de vliegtuigen hoorbaar en zichtbaar
overvlogen door het zogenaamde
bovenlicht in de uitbouw-keuken van
de Haagse Cuypstraat. We zaten wat
te dollen en daarbij werden we door
tante keer op keer onder onze armen
gekieteld, wetend dat we daar niet
tegen konden. Wat er werkelijk aan
de hand was, heeft onze moeder later
regelmatig aan ons verteld.

weggevoerd. De ramen werden later
wit gekalkt en de buitendeur werd
verzegeld en de meubels werden weer
later uit het huis gehaald. Ik heb nooit
geweten door wie? Pas in 1997, toen
ik stopte met werken, heb ik via het
RIOD in Amsterdam achterhaald wat
hun lot is geweest na het wegvoeren.
Na een verblijf in Westerbork zijn ze
naar Auschwitz vervoerd per trein en
een dag naar aankomst zijn moeder en
drie kinderen - Sally, Jopie en Sheila
- vergast. De vader onderging een jaar
later hetzelfde lot in Polen na nog een
jaar voor dit ‘oorlogstuig’ te hebben
moeten werken. Op ons portiek in de
Wolmaransstraat herinnerde enige
klonten cement aan het plafond ons
aan Sally en Jopie Agsteribbe, die net
als wij de klonten cement als sneeuwballen omhoog gooiden, als restant
van het werk van een metselaar aan
onze huizen. Dat speelcement herinnerde ons jarenlang aan Sally en Jopie.

Familie en kennissen heb ik tijdens de
oorlog niet verloren. Wel joodse buren
van nummer 280, wij woonden op
nummer 272. Een compleet gezin met
drie kinderen van dezelfde leeftijd als
wij. We speelden ermee en plotseling werden ze in 1942 ‘s avonds

Geldkist
Het moet in april 1945 geweest zijn
dat een dag voor het vertrek per boot
over het IJsselmeer naar Groningen,
de reis naar de boeren werd geannuleerd. Mijn moeder zou zelfs met drie
kinderen als leidster mee zijn gegaan.
De geallieerden bevonden zich toen al
in Groningen en dus was die overtocht
te gevaarlijk om uit te voeren. Ik herinner me nog dat we in de kinderwagen een geldkist met verzekeringspapieren naar opa brachten en dat we dat
een dag later moesten terughalen.

Van 5 mei herinner ik nog, dat ik mijn
zieke moeder uitbundig op straat heb
zien springen en vervolgens achter
een buurman met meerdere buren met
accordeon heb zien marcheren. Ze liet
haar drie kinderen zelfs in de steek,
die voor het raam stonden te kijken.
Een dag later stond ik op het Hoflandplein bij slager Van Roosmaalen
(zijn naam staat nog steeds op een
zonnescherm) in de rij, toen Duitse
soldaten uit nijd met geweren vanuit
een vrachtwagen in de lucht schoten.

Wij leden aan het eind van de bezetting erge honger. Moeder lag zelfs op
bed met hongeroedeem. Zelf haalde ik
het eten ‘s middags bij de gaarkeuken.
Op het laatst bleven we vanwege de
honger tot 12.00 of 12.30 uur op bed
liggen, ten einde de honger niet te voe-

Van de lagere school herinner ik mij,
dat we langdurig halve dagen school
hebben gehad en we zelfs tijdelijk

Liedjes herinneren in de oorlog vind ik
wat moeilijk. Wel herinner ik mij dat
we vaak eigen teksten op oude liedjes
maakten, zoals vanBlonde Mientje
heeft een hart van prikkeldraad en
Rats, Kuch en Bohnen en Ouwe Taaie!
En een bekend liedje was: ‘Op de
hoek van de straat stond een NSB’er,
het is geen man ook geen vrouw, maar
een Farizeeër. Met de krant in zijn
hand stond hij daar te venten, hij verkoopt zijn vaderland, voor vijf losse
centen. Na de bevrijding was het liedje
dat wij kenden van Willy Vervoort Cheeriee, Cheerio - erg populair.

len. Ik heb zelfs erwtensoep met een
lepel van de straat geschept toen een
lamel bij de gaarkeuken van de wagen
was afgevallen. We hadden soms
extra bonnen van buren gekregen, die
de gaarkeuken niet gebruikten. We
moesten dan wel wachten op de dag
dat dezelfde kleur van de bonnen aan
de beurt was. Suikerbieten hebben we
regelmatig gegeten, naast het gaarkeukeneten. Ik meen dat mijn moeder met
wat emalen raan in een koffiemolen
er ook koekjes mee bakte op het gasfornuis in de keuken. Van bloembollen
kan ik me herinneren dat de overbuurvrouw een bloembollentaart heeft
gebakken. Het overschot kregen wij
van haar. Gevolg: moeder en wij - drie
kinderen - kregen zware diaree.

huisden in een school aan de Jan de
Baenstraat. Dat was een eind lopen
voor een kind van de rand van de
Transvaalwijk naar het hart van Schilderswijk. Soms had je school van 9.00
tot 13.00 uur en soms van 13.00 tot
17.00 uur. Dit heeft geleid dat er niet
optimaal les kon worden gegeven. We
hadden bijvoorbeeld geen gym, geen
tekenles, geen dier- en/of plantkunde
en geen zang. Ik herinner mij dat ik
nog steeds slecht omga met gewichten inhoudsmaten. Hetzelfde geldt voor
lengte-, inhouds- en oppervlaktematen. Voor deze gelegenheid heb ik nog
een oude brief van mijn moeder aan
mijn vader in Duitsland geraadpleegd,
waarin zij op 28 februari 1945 schreef
dat wij als kind al bijna drie maanden
thuis zaten. Kijk en dat is nou zoiets
wat ik nooit geweten heb, maar wat ik
wel gemerkt heb aan mijn oude rapporten van klas 2 en 3 in die periode.
Voor de jongeren zijn dat de huidige
groepen 4 en 5 van de basisschool.

Kees de Ridder
cjderidder@hotmail.com

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Sudoku B

3
9

8
5
9 3
4 1
9
6
7

2
7 5
2
5

1
4
8

2
7

9
5

Zet in de onderwerpregel:

We moeten uw oplossing van
de nieuwe puzzel, dus de vier
Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op: woensdag 2 december.

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

Sudoku C

9
2

1

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

‘Oplossing Sudoku nr. 25’

• Willem Postma, te Den Haag
• Paul Stikvoort, te Zoetermeer
• Loes Bernauer, te Den Haag
• Marianne Borsje, te Delft
• Stefan Davids, te Den Haag

Prijswinnaars
In de De Oud-Hagenaar van 10
november vond u ook vier Sudo-

Sudoku A

Inzenden
Voor de puzzel van deze week
wordt wederom vijf keer de dvd
offiehuis De oie aar erloot.
Vergeet niet om bij de inzending
ook uw postadres te vermelden!

ku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele
foute. De goede oplossing luidde
vorige keer: 1-2-3-1. De dvd gaat
naar de volgende inzenders:

Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers. Bijvoorbeeld in
Sudoku A in het grijze vakje een
‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en
in D een ‘1’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
8-9-4-1.

6 2
7

4
5 7

3
6

1
9
4
3

6
8
7 4

Sudoku D

2
8
6
2

3
4

1

6

4 9

8
4

9
7

7

8 7
4
1
5

3

8

1
8
2

2
1
9

1

7

5

2 3
6
3
4

7 1
3
7
3

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

4
8

6
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