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De Haagse MMS: een vergeten school
Omdat ik als vrijwilliger
ging werken bij Panorama
Mesdag, moest ik voor het
eerst sinds jaren weer mijn
cv meenemen. Ben al twee
jaar gepensioneerd en werkte
de laatste dertien jaar bij
dezelfde werkgever, dus was
het niet nodig om mijn cv te
updaten. Bij het gesprek dat
ik had moest ik uitleggen wat
de MMS (Middelbare Meisjesschool) was, deze school
bestaat al heel lang niet meer
en veel mensen weten echt
niet wat dit voor een school
was. Daarbij kwamen veel
herinneringen naar boven, die
ik graag met u deel.
In 1960 kreeg ik op de lagere school
het advies om naar de MMS te gaan
als vervolgopleiding, waarbij de
belangrijkste reden was dat mijn
rekenkundige vaardigheden nu niet
echt om over naar huis te schrijven
waren... De MMS was een school met
veel aandacht voor talen, aardrijkskunde, geschiedenis en muziek, maar
wiskunde was geen examenvak. Dus
in september ging ik samen met drie
andere vriendinnen van de lagere
school voor het eerst op de fiets naar
de Juliana van Stolberg MMS. Best
wel een eind fietsen, want de school
was aan de Groen van Prinstererlaan
bij de Laan van Meerdervoort, terwijl
wij in Scheveningen woonden. Heen
zeven kilometer - en terug natuurlijk
ook - en altijd tegenwind! Gelukkig
had ik in de winter een abonnement
op tram 14, later werd dat een bus.
De eerste weken met een hele grote
schooltas, die je over je stuur kon
hangen. Daarna werd het al snel een
‘pukkel’, een soort groene legertas
die iedereen in die tijd had. Het was
erg wennen de eerste tijd, vooral het
constant wisselen van lokaal was in
het begin een zoektocht. En al die
verschillende leraren, voor elk vak een
ander, en ook allemaal met een eigen
karakter...
Voor Engels hadden we Miss Masse-
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link, ik vergeet haar nooit meer, vooral
het verhaal van Lord of the Flies zit
nog steeds in mijn hoofd. Geschiedenis hadden we van meneer Kooij, die
alle spreekwoorden en gezegden door
elkaar haalde en met handen en voeten
lesgaf. Wel heel boeiend en ook dat
vak is daardoor ook goed blijven
hangen. Muziek kregen we van de
heer Van Kleef, die ons de hele opera
Carmen leerde en de aria’s zongen we
door de gangen van de school. Voor
het vak Duits hadden we juffrouw De
Ru, die ons veel over Goethe leerde
en alle naamvallen en woordjes erin
stampte. Juffrouw Dewald probeerde
ons handwerken en breien te leren,
ook niet echt makkelijk met al die
giechelende meiden. Juffrouw Copijn
gaf ons Franse les, later hoorden we
pas dat ze een verhouding had met
juffrouw Leenhouts, de onderdirecteur
van de school. Wisten wij veel in die
tijd... Aardrijkskunde kregen we van
verschillende leraren, Hofland was
er eentje en die was nogal streng voor zover ik me kan herinneren. En
tekenen van meneer Vegter, die later
ook een relatie kreeg met de lerares
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geschiedenis, ze heette Mona. Er zijn
er nog veel meer geweest natuurlijk,
maar ik weet ze niet allemaal meer.
De school was christelijk, dus de
week werd geopend met gebed en
zang en ook gesloten met een stichtelijk woord. De directeur, de heer
Gruppelaar, was ook heel streng: als
je iets verkeerd had gedaan, moest
je bij hem op het matje komen. De
eerste jaren van de MMS mochten
we geen make-up op. Pas in de vierde
klas mocht er iets op je gezicht. Ook
de kledingvoorschriften waren streng:
nooit een lange broek, alleen als het ‘s
winters erg koud was, mocht je onder
je rok of jurk een broek dragen en die
moest als je op school kwam gelijk
weer uit. En later, toen we wat ouder
waren en vriendjes kregen, moesten
deze zich eerst melden bij Gruppelaar
als ze ons van school kwamen halen.
De kerstdiners waren ook erg leuk.
Werden gehouden in de aula en natuurlijk vergezeld van zang en gebed,
maar ook met veel lol en lekker eten.
Als we een klassenavond hadden,

Gebr.’s van

was het bij een leraar of lerares thuis,
maar we hadden ook een keer een
feestavond in de school, waarbij de
jongens van de nabijgelegen school
werden uitgenodigd. Dat was heel
vreemd: aan de ene kant van de aula
stonden de meisjes en aan de andere
kant de jongens. Dezelfde jongens
gingen daarna met een bootje langs
onze school en de meisjes gingen
allemaal op de stoelen en tafels staan,
waardoor onze lerares Nederlands
een soort appelflauwte kreeg. Die was
trouwens toch niet erg stressbestendig.
In de vierde klas (die ik voor de gezelligheid maar twee keer deed) gingen
we met werkweek. De eerste keer
naar Recklinghausen in Duitsland,
logeren in een jeugdherberg en met
z’n allen op een slaapzaal. Daar werd
weinig geslapen dus! En met een
aantal meiden zijn we nog verdwaald
in de bossen rond de jeugdherberg.
Best wel eng want het werd donker
en we konden de weg terug echt niet
meer vinden. Het tweede jaar gingen
we naar Gent, waar we wegens slecht
gedrag (volgens mij maakten we met
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ontbijtkoek en wc-papier nogal vieze
ballen en gooiden die tegen het plafond) nog een strafmiddag kregen.
Al met al leuke herinneringen, al was
het wel een eliteschool waar hele nette
meisjes op zaten uit een goed nest,
dochters van doktoren, tandartsen
en zo. Daardoor golden er strenge
moderegels, zoals pennyshoes, geruite
kilts, twinsets en parelkettingen. Ik
heb daardoor een soort allergie ontwikkeld voor dit soort kleding, hield
me er ook niet aan, vooral ook omdat
er in ons gezin weinig geld was voor
dit soort kleding. In mijn leven heb
ik aan de opleiding veel gehad, ook
bij sollicitaties en ook qua algemene
ontwikkeling. Maar de sfeer onder de
meiden vond ik een stuk minder en
ben daardoor ook niet door gaan leren
op Schoevers voor secretaresse. Ik
moest er niet aan denken, nog een jaar
tussen de meiden... In 1966 haalde ik
mijn diploma en was ontzettend blij
dat ik nooit meer naar school hoefde!
Lonneke Passchier
lonpasschier@hotmail.com

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

(070)

346 95 71

pagina 2

Dinsdag 12 januari 2016

OPROEPJES EN BRIEVEN
Kühne
Bij het uitzoeken van de geschiedenis van mijn opa (H.J. van Wijk,
1876-1956) bleek dat hij als (meester)
kleermaker heeft gewerkt bij de firma
Kühne op Plaats 26. Het betreft ongeveer de periode 1905-1930.
Van 1910 to 1915 was hij lid van het
bestuur van de vakbond voor kleermakers en naaister: St. Gerardus Majella.
Onder meer secretaris van 1913 tot
1916.
Wie kan mij helpen informatie te
vinden over de firma Kühne?
Overigens kreeg in januari 1937 de
firma landelijke bekendheid omdat
deze de bruidskleding voor Juliana en
haar gevolg heeft gemaakt.
Theo van Wijk
theo.vanwijk@yahoo.com
Haagse ooievaar
Wat een ontzettend leuk artikel van
Carel Goseling in De Oud-Hagenaar
van 8 december over de Haagse
ooievaar.
De lezers van uw prachtige krant die
meer willen weten over dit onderwerp,
verwijs ik graag naar mijn boek uit
2011: De Haagse ooievaar, ISBN
9789491168123, Hega Offset.
Frans Schmit
fschmit@ziggo.nl
Filibusters gezocht
In zomer 1962 werd de band de
Filibusters gestart, twee gitaren, zang,
bassist en drummer. Onder de vlag van
de personeelsvereniging Zeprovia, van
de toentertijd nog bekende assurantiemaatschappij de Zeven Provinciën,
gevestigd aan het Haagse Lange Voorhout. Een rockbandje was in die tijd
niet waar men direct aan zou denken
in een deftige assurantiemaatschappij
en zo dacht de directie er ook over.
Maar goed, als de jongelui (ik was 16)
dat graag wilden, oké. Bovenop het
toneel in het gebouw: het mocht.

Colofon

Wat ik nu graag wil is, de uit het oog
verloren leden van de Filibusters
terugvinden, althans wie er nog is op
aarde. We waren met Jan Guijt, Dick
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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!

In 2016 bestaat de Haagse Bomenbuurt 100 jaar. De wijk viert dat het hele jaar uitbundig. Bibliotheek Den Haag
doet mee en is nieuwsgierig naar verhalen van (oud-)bewoners uit de Bomenbuurt. Daarom is er een verhalentafel in
bibliotheek Bomenbuurt. Deelnemers aan de verhalentafel leggen onder begeleiding van vrijwilligers en professionals
herinneringen en belevenissen vast in een kort verhaal. Dat verhaal illustreren zij met persoonlijke foto’s, voorwerpen en
documenten. Tot slot maken zij (onder begeleiding) van het geïllustreerde verhaal een Digi-Tale, een superkort filmpje.
Er zijn van 1 februari t/m 14 maart zeven bijeenkomsten, steeds op maandag van 09.30 tot 12.00 uur. Inschrijven kan bij
Saskia Kuus, via 070-3534442 of saskia.kuus@denhaag.nl. Meer informatie op de website van Bibliotheek Den Haag.
Programma
1 februari: kennismaking, presentatie door Irene de Jonge (bibliotheek Bomenbuurt) en informatie uitwisselen over thema
8 februari: herinneringen ophalen onder leiding van docent biografieschrijven
15 februari: langs herinneringsplekken
22 februari: verhalen afronden met docent biografieschrijven en combineren
met beeldmateriaal
29 februari: introductie programma’s
7 maart: Digi-Tales maken
14 maart: aan elkaar presenteren
Samenwerking
Haagse Herinneringen (haagseherinneringen.nl) is een samenwerkingsproject
van Bibliotheek Den Haag met het
Haags Gemeentearchief en het Haags
Historisch Museum.

de Windt, Andre Kemper en Frits
Rijksschroef en hebben in november
1962 mogen optreden op de personeelsavond van de ZP in het Kurhaus.
Er zijn toen ook foto’s gemaakt, zeker
een hele artistieke van Jan. Wie kent
de makkers van toen?
Jan en Dick zijn Scheveningers,
dus volgde er ook een zeer rumoerig en wat onveilig optreden in een
clubruimte aldaar. Zo kon je heel wat
beleven. En als bandlid was je toch
ook wel iemand.
Arthur Casteelen
artezcastel@gmail.com

helpen om mijn stamboom compleet
te krijgen.
Mijn betovergrootvader, Pieter
Adrianus Hendriks, is in 1923 in Den
Haag getrouwd met Neeltje Cenin en
is in 1927 overleden. Hij was toen 74
jaar en Neeltje woonde toen op het
Slijkeinde. Ook van dit echtpaar zoek
ik een foto.

van het paleis.
Tegenwoordig heten ze ‘studentjes’.
Als ik ze koop wijs ik ze aan, omdat
ik het moeilijk uit mijn mond kan krijgen. “Mag ik van u drie studentjes...?”
Ze blijven lekker.
Hans Stoof
johst100@hotmail.com

dat de heer Kunz zich vergist waar
hij schrijft dat een secretaris-generaal
tegenwoordig staatssecretaris heet.
Een betrouwbare bron leert mij het
volgende.
De heer Muntendam was van 1 april
1949 tot 1 april 1950 directeur-generaal bij het directoraat-generaal van
de Volksgezondheid van ministerie
van Sociale Zaken. Aansluitend werd
hij staatssecretaris van Sociale Zaken
(belast met volksgezondheid). Op 15
september 1951 werd de naam van het
departement gewijzigd in ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en werd de heer Muntendam
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Volksgezondheid (belast met volksgezondheid). Op 1 oktober 1953 werd
hij weer directeur-generaal Volksgezondheid; dit tot 1 oktober 1964. Naar
de latere hoogleraar is de Prof. dr.
P. Muntendamprijs voor bijzondere
verdiensten voor kankerbestrijding in
Nederland genoemd.
De heer Van Rijn was van 15 juli 1945
tot 15 februari 1950 secretaris-generaal van ministerie van Sociale Zaken.
Vervolgens werd hij staatssecretaris
van Sociale Zaken (belast met werkgelegenheid en sociale zekerheid) en
na de departementale naamswijziging
per 15 september 1951 staatssecretaris
van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met werkgelegenheid en
sociale zekerheid). Dit bleef hij tot 22
december 1958.

Wie kan mij helpen?
Sophia Tersmette
henk.van.der.beek@casema.nl

Stamboom
Ik zoek voor mijn stamboom foto’s
van 3 echtparen: Jan Buis met Maria
Johanna Hendriks hadden een winkel
in kleden en matten in de Marcelisstraat 95, Thomas Hendriks en Sophia
Geertruida Hendriks Huffman hadden
een dochter (Fie Hendriks, getrouwd
met Jan Jansen) en Johannes Holtkamp (Jan) met Anna Maria Hendriks.

Puddingstukjes
Ik las in De Oud-Hagenaar een
ingezonden brief over puddingstukjes.
Jaren geleden ben ik ook op zoek
geweest en kwam er achter dat ze niet
meer zo genoemd worden. Tenminste
als bedoeld wordt de vierkant langwerpige donkerbruine lekkernij met
glazuur bovenop. Mij werd verteld
dat het gemaakt wordt van restanten.
Ik vond dat ook altijd zo ontzettend
lekker.

Jan Buis en Jan Holtkamp waren
kinderloos, vandaar dat ik hoop dat
andere mensen mij verder kunnen

Ik heb ze gevonden in de Oude Molstraat in Den Haag bij Het Bakkertje.
Een heel erg leuk winkeltje in de buurt

Korfbalclub HSV
Dat was de club van Jan de Pater,
Loes van der Werff-van Boxmeer,
Ruurd Mazure, enzovoorts. Oud-leden
worden opgeroepen een e-mail te sturen naar ruurdhsv@ziggo.nl. Dit om
een adressen-bestand op te bouwen
dat voor alle oud-leden te raadplegen
is. Ook wordt er een reünie georganiseerd: 16 april.
Ruurd Mazure
ruurdhsv@ziggo.nl
Staatssecretaris
Een mooie tijdgeestbeschrijving van
Jaap Kunz over zijn werkperiode bij
het ministerie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid (De Oud-Hagenaar
van 22 december 2015). Ik denk alleen

De genoemde minister Joekes was de
vader van het latere Tweede Kamerlid
Theo Joekes.
Andreas Dijk
Andreas.Dijk@VNG.NL
Drogisterij Van der Lecq
Hartelijk bedankt voor het plaatsen
van mijn oproepje. Het heeft het gewenste resultaat opgeleverd, de naam
was Drogisterij Van der Lecq.
Hierbij wil ik iedereen die reageerde
op mijn oproepje voor de naam van de
drogist heel hartelijk bedanken! Ik heb
hele leuke reacties ontvangen.
Mea Pruimers
meapruimers@hotmail.com

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email
Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Herinneringen aan een oud-Hagenaar
Op 18 december 1964 brandde het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen, beter bekend als K&W, aan de Zwarteweg hoek
Muzenstraat af. Het betekende het einde van een theater-, concert- en evenementengebouw dat hier 90 jaar had gestaan. De
brand ontstond vier maanden nadat eigenaar Reinder Zwolsman
het pand voor renovaties had gesloten.
Het was in dit theater dat Henri Edouard Frederique Hartman in 1919 zijn
theaterdebuut maakte. Elf jaar oud in
een kinderoperette van Josephine de
Winter en Paul Lincke. Deze laatste
was een Duits componist en werd in
eigen land als vader van de operette
beschouwd. Medespeler van Henri
was de toen achtjarige Wim Kan uit
Scheveningen.

talent. Zo stond hij op 28 april 1930 in
het toenmalige Seinpost op de planken
in de klucht Het Spookhuis (Goena
Goena) van de schrijver Johan van
Wermeskerken.
Een jaar later schreef Mia Aarwen
- pseudoniem voor Maria Frederike
Wardenaar - een rol speciaal voor
Henri in een nieuw stuk over een
Europees-Indisch huishouden. Het
kwam er door de dood van mevrouw
Wardenaar nooit van. Wel trad
Henri op 20 mei 1932 in de destijds
bestaande Haagse Dierentuin op in de
klucht ‘Alleen’ van de Duitse schrijver
van komedies Gustav von Moser.
Reclamekaart die Hartman ontwierp.

Henri Edouard Frederique Hartman
werd op 7-2-1908 in Den Haag geboren. Zijn eigenlijke achternaam was
Van Couwenbergh. Dit zat zo. In de
zeventiende eeuw had een voorouder
van het vrouwelijke geslacht een affaire met de kunstschilder Christiaen
van Couwenbergh. Toen ze een kind
van het kreeg wilde de kunstenaar
echter niets meer van haar weten.
Haar achternaam was Hartman. En
die werd vervolgens in ere gehouden.
Henri bekwaamde zich in tekenen en
schilderen. Daarnaast bleef de bühne
hem trekken. Henri had kennelijk

Henri was ‘understudy’ voor talloze
revueën, onder andere samen met Alex
de Meester. Hij was ook één van de
eerste hoorspelacteurs van Nederland.
n de film Marijntje ijzens jeugd naar
het boek van AM de Jong en onder regie van Karl Gerron, veroverde Henri
ook een plek. In 1938 trad hij toe tot
het Residentie Toneel.
Een revue was de voorloper van
cabaret. Het was amusementstheater
waarin werd gezongen en gedanst,
waarin komische sketches zaten en
zelfs acrobatiek. Henri kreeg onder
meer les van Tom Manders, later beter
bekend als Dorus. Hij speelde met de
groten uit zijn tijd: Siem Nieuwenhuyzen, Colleen Nieuwenhuyzen-Poldi,
Aleida van Roelfsen en Johan Buziau.
Siem Nieuwenhuyzen gold als Neer-

landse grootste revuekomiek. Hij was
de vaste partner van Buziau.
Buiten het theaterleven vervolmaakte
Henri zijn teken- en schildertalent
door zich op te werpen
als etaleur, ontwerper en
reclamekamer. Zo maakte
hij artistieke etalagekaarten,
etalagedecors en raambiljetten met originele reclameteksten en gedichten. De
etalagekaarten vervaardigde hij onder meer voor
hilips, spro en etafle
(lijm). Als etaleur was hij
actief voor de Bijenkorf.
Henri ontwierp tevens
artdeco of Jugendstil lampenkappen in opdracht
van Aurora Amsterdam
en Kontakt Den Haag.
Beide zaken bestaan nog
steeds, al is Kontakt
nu ook in handen van
Aurora.
Van zijn woning
Huygenspark 52a/53
- waar Henri op 30
april 1945 vanuit een
laag overvliegende
RAF-bommenwerper
‘bekogeld’ wordt met een pakket
Engelse kranten die melden dat Hitler
stervende is - verhuisde Henri naar het
Bezuidenhoutkwartier.
Ook al dronk en
rookte hij niet, zijn
gezondheid liet toch
te wensen over. In
1951 vraagt hij om
hulp bij ene Greet
Hofmans, de alternatieve genezeres
die later ‘wereldberoemd’ werd

Woonhuis Huygenspark.

door haar behandeling van koningin
Juliana. In de tweede helft van 1952
in Henri haar patiënt en ontvangt, zo
schrijft hij zelf in een brief aan haar:
‘Genadevolle Hulp’ (inclusief de
hoofdletters).

Poster van de show.

Henri is echter vaak ziek. Hij krijgt
een attaque en raakt aan de linkerzijde verlamd. Dat weerhoudt hem
er niet van ruzie te trappen met Rudy

Fuchs, de directeur van het Haags
gemeentemuseum. Aanleiding vormde
het feit dat Henri naar eigen zeggen
het museum een groot aantal litho’s
van Toulouse Lautrec en Mucha had
geleend voor een tentoonstelling. Dat
was al voor de Tweede
Wereldoorlog gebeurd,
toen hij meewerkte aan
exposities in een pand
aan de Vijverberg.
De tentoonstelling
kwam er echter nooit
en toen hij de litho’s
terugvroeg, waren ze er
niet in het Gemeentemuseum. Volgens Henri
had Fuchs ze gestolen.
In de archieven van
het museum werd twee
litho’s van genoemde
kunstenaars gevonden.
Die bleken beiden echter
niet van Henri afkomstig
te zijn. Na een heftige
briefwisseling rond 1990
liet Henri het er bij zitten
ook al omdat er van het
lenen niets op papier stond
en zijn contactman, de heer
Balfoort, al was overleden.
Zijn litho’s kwamen nooit
meer boven water. Henri overleed op
15 juni 1997.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

BOEDEL ONTRUIMING NEDERLAND
- Leeghalen woning in overleg
- verhuur/verkoop klaar maken van de woning
- opslag inboedel
INFO@BOEDELONTRUIMINGNEDERLAND.NL | 06 23 00 01 06
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Verhuizen?

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Speciale service voor senioren
Een team van
prothesespecialisten
MET STERRENCOMFORT

n
n
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Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. www.utsvandergeest.nl

Maritiem wonen
in Kijkduin
OPEN HUIS HAGHEDUYN

Wilt u iedere 2 weken meer
dan 150.000 lezers bereiken?

Zaterdag 23 januari van 13:00 tot 16:00 uur

Adverteren doet u in

Op 23 januari organiseert Staedion een OPEN HUIS bij Hagheduyn, een van de
locaties van het woonconcept ‘Vitaal Wonen met sterrencomfort’. Hagheduyn is
een kleinschalig complex waardoor de bewoners elkaar snel leren kennen. De locatie
is recent geheel gerenoveerd en bestaat uit 31 tweekamerappartementen die
uitkijken over de duinen en de zee. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen
en zelf de sfeer te proeven. De kofﬁe staat klaar.

Bel. 06 - 23 70 03 23

Komt 23 januari u niet uit of wilt u
meer informatie. Bel dan (070) 323 37 20.

Locatie Hagheduyn
Kijkduinsestraat 1136, Den Haag

STAED I ON.NL/ V I TA A LW O N EN
(070) 3 2 3 3 7 2 0

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.

Uw leve nsv
e rhaal of
bedrijfsgeschiedenis als boek?
Met Verhalenpodium
haalt u een
professioneel historicus
en tekstschrijver in huis:
www.verhalenpodium.nl

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Bel ons

algemeen landelijk
nummer voor een
uitgebreide brochure
en of meer informatie.

010-8882215

Wij zijn specialist in Seniorenverhuizingen
Seniorenverhuizing
Volledig verzorgd verhuizen
inclusief in- en uitpakken,
alles inrichten en ophangen.
Wij staan voor u klaar!

WoningOntruiming
Netjes en zorgvuldig leegruimen van huur- of koopwoning. Na ons werk direct
klaar voor de overdracht.

SpoedOntruiming
Binnen 5 of 7 dagen een
woning of kamer netjes
opleveren? Geen probleem!

Ontruimen
na overlijden
Wilt u vooraf netjes uw
zaken op orde hebben?
We helpen u graag!

www.seniorenhulp.com • info@seniorenhulp.com

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10

Je bent nooit
te oud om...
... te leren Facebooken
Wist u dat u in de bibliotheek kunt meedoen aan een cursus Facebook
en Twitter? Dat er vaak workshops en Mediacafés zijn waar u uitleg
krijgt over lezen met de e-reader? Of het gebruik van bijvoorbeeld de
iPad? Dat u er kunt oefenen op de computer als u digitaal nog niet zo
handig bent? En dat u er boeken kunt lenen, natuurlijk, dat blijft!

Word nu lid en blijf ontdekken

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

Problemen bij aanleg Vijverdam bij Hofvijver
Vanaf de Kneuterdijk was Den Haag eeuwenlang slechts
toegankelijk via de poort die nu nog bekend staat als Gevangenpoort. Al het in- en uitgaande verkeer moest door de smalle
toegangspoort worden geleid. In de beginjaren van de vorige
eeuw besloot het stadsbestuur dat er wat moest veranderen.
Het aantal inwoners van de residentie
groeide gestaag. Zeker aan het einde
van de negentiende eeuw nam de
bevolking haast explosief toe en
moesten nieuwe wijken worden
aangelegd om de wassende bevolking
te herbergen. De fiets deed zijn
intrede en later kwamen de eerste
automobielen. Ook de paardentram
werd vervangen voor een elektrisch
voortgedreven vervoermiddel. De
wereld werd kleiner en de mobiliteit
groter.
De trams van de in 1887 opgericht
HTM reden in 1910 al voor een belangrijk deel elektrisch. Eigenlijk was
het de zeer gedreven HTM die graag
een elektrische tram wilde laten
rijden van en naar het Binnenhof en
daarvoor een bovenleiding moest laten aanleggen. Dat zou een hele klus
worden in de Gevangenpoort. Moest

al dat verkeer inclusief de tram door
de smalle evangenpoort? Dat zou
vragen om veel verkeersongelukken!
eel Hagenaars zagen het totaal niet
zitten en vreesden een grote puinzooi.
Vijverdam
In 1905 kwamen de eerste plannen
om 27,5 meter van de Hofvijver af
te snoepen om te gebruiken voor
een brede verkeersader die de Plaats
en het Buitenhof met elkaar moest
verbinden. Dit stukje weg zou later
de naam Vijverdam krijgen. Het
gemeentebestuur zag de vooruitgang
wel zitten, maar de Hagenaar was
niet erg enthousiast te krijgen voor
dit plan.
Ook de gemeenteraad was verdeeld.
Belangrijk argument van de tegenstanders was de opoffering van een
stuk cultuurhistorisch erfgoed voor

de verwilderde verkeersdrukte. De
Hofvijver zou uiteindelijk met tien
procent worden verkleind. Het fraaie
eilandje in de vijver kwam daardoor
geheel uit positie te liggen en vanaf
de laats bekeken zou het water veel
te ver weg komen te liggen.
Ook was er divers commentaar
over de sloop van de deftige panden
die aan de Hofvijver stonden aan
weerskanten van de Gevangenpoort.
Woningen met gezellige tuintjes die
grensden aan de Hofvijver moesten
verdwijnen. Ofschoon andere Hagenaars deze oude huizen een doorn in
het oog was.
20 jaar
Het getouwtrek rondom de aanleg
van deze belangrijke toegangsweg
heeft ruim twintig jaar in beslag
genomen. Daarbij kwam het zelfs
tot een unieke rechtszaak, waarover
een andere keer meer. Uiteindelijk
werden de pittoreske huisjes aan de
vijverzijde van de evangenpoort
gesloopt. Voor de ene Hagenaar was
het een historische doodzonde en de

De Gevangenpoort rond 1900 gezien vanaf het Buitenhof.

andere slaakte een zucht van verlichting. n zo verdeelde de komst van
deze thans onmisbare weg onze stad
gedurende bijna twintig jaar!
ind 1 24 begon de firma an de
Elsthout met het dempen van een
stuk van de Hofvijver en na vier
maanden was de klus geklaard. De
Vijverdam gaf een geheel ander
aanzicht. Het leek alsof het centrum
van Den Haag opeens de moderne

tijd instapte.
Over de brede, nieuwe weg reden
weldra trams, auto’s, handkarren,
fietsen en paard en wagens. Het
verkeer had ruimbaan gekregen. Op
het trottoir liepen de voetgangers aan
weerskanten. Onder de Gevangenpoort hadden ze het rijk alleen en
aan de andere zijde liepen ze heerlijk
genietend van het uitzicht op de
weliswaar verkleinde Hofvijver.

‘Kastrieken’ niet alleen in Rhenenstraat
Toen ik het stukje over ‘Kastrieken in de Rhenenstraat’ maakte,
had ik niet kunnen bevroeden dat dit zoveel reacties dit bij de
lezers van De Oud-Hagenaar zou oproepen. Mijn telefoon hield
niet op met rinkelen en mijn mailbox liep vol. Zelf heb ik het
blad De Oud-Hagenaar (nog) niet, dus ik wist niet dat het stukje
erin stond. Maar ik begreep het door al die reacties snel en wist
niet wat mij overkwam.
Voordat ik het stukje schreef, had ik
vaak met mensen over dit spel der
spelen gesproken, niemand had er ooit
van gehoord en ze begonnen altijd
over een ander spel, kastiebal, nou
dat was het zeker niet want dat kon ik
natuurlijk ook niet goed.
Inmiddels is mij wel duidelijk geworden dat het spel Indische wortels heeft.
Veel reacties gingen erover dat het in
Nederlands-Indië voor en na de Tweede Wereldoorlog veel gespeeld werd.
Ook in de Jappenkampen tijdens de
apanse bezetting werd het bij gebrek
aan ander speelgoed veel gespeeld. Ik
werd er ook op gewezen dat het nog
steeds in Indonesië wordt gespeeld,
het wordt daar ‘gatrik’ of ‘panta lele’
en ook wel wordt het ‘ketok kadal’
genoemd. Het is vrijwel hetzelfde, alleen wordt daar het kleine stokje vaak
tegengehouden door een speler in ‘het
veld . Het zou best kunnen dat dat bij
ons ook zo was, maar dat staat mij niet
helder bij.

Uit de vele Haagse reacties uit het hele
land is wel duidelijk dat het veel in
Den Haag werd gespeeld, reacties uit
de Bloemen- en Bomenbuurt, Vruchtenbuurt, omgeving Valkenbosplein,
Scheveningen, Statenkwartier, Zuiderparkbuurt, Morgenstond, Trekweg,
Laakkwartier en Rijswijk. Meestal viel
de naam katrieken , dus zonder s ,
ook wel ‘kastikken’, ‘kastrikken’ en
‘kastieken’. Ongetwijfeld allemaal afkomstig van het Indische ‘gatrik’. Het
spel stond in Den Haag ook bekend als
‘tiepelen’, ‘tippen’ en ‘pinkelen’. In
Indische kringen ook wel als ‘tiply’.
Ook werd het door iemand ‘kantelen’
of ‘kastelen’ genoemd.
Je kunt het je niet meer voorstellen,
maar het werd overal op straat gespeeld. Auto’s waren er nog niet veel
en het materiaal was, vooral waar gebouwd werd, ruim voorhanden. Zelfs
in de Vreeswijkstraat werd het op
straat gespeeld, het is nauwelijks meer
voor te stellen! De spelregels waren

ook niet geheel eenduidig, er waren
nogal wat - zij het kleine - varianten.
Je had weinig nodig om het te kunnen
spelen. Er werd in de jaren vijftig
veel op straat gespeeld. Er waren toen
door de grote gezinnen ook altijd veel
kinderen op straat.
‘Tiepelen’
Grappig is ook dat ik, toen ik met een
Zeeuwse kennis het over het spel had,
hij onmiddellijk zei: “Dat speelden wij
in Vlissingen ook!” Daarna kreeg ik
ook nog een mail van iemand die uit
Vlissingen afkomstig was. Snel was
het duidelijk: er was vlakbij de school
een mbonezenkamp en de kinderen
zaten bij hen op school. Het heette
daar ‘tiepelen’ of ‘tippen’.
Dat het blad De Oud-Hagenaar een
grote verspreiding heeft, bleek ook
wel uit reacties vanuit het hele land
van oud-Hagenezen. ok een mailtje
van mijn eigen zwager, wonend in
alsmeer. Hij was wezen schaatsen
in De Uithof en had daar het blad
meegenomen en las het stukje. De
reactie van mijn zwager: “ k speelde
het ook!” Hij woonde toen één straat
verder dan ik, in de Vreeswijkstraat,
maar we hadden het er nog nooit
over gehad. et zomin als met een
goede vriendin van mij uit nota bene

lkmaar, zij had het ook gespeeld,
in de Driebergenstraat en later in
de ozenstraat. We hebben het in
ons leven veel over alles en nog wat
gehad, maar nooit over het kastrieken.
Wat wel duidelijk is dat ik het spel niet
zelf verzonnen heb en dat het in heel
Den Haag veel gespeeld is in de jaren
vijftig van de vorige eeuw. Iedereen
die gereageerd heeft, wil ik nog harte-

lijk bedanken voor alle moeite. Ik heb
van alle reacties genoten! En laten we
het nu maar op het meest genoemde
‘katrieken’ houden!
Joan Luijt-Verheij
Vogelzangsweg 76
4461 NH in Goes
0113228197
vogelsang@zeelandnet.nl

Welkom in
onze vernieuwde
winkel vanaf
woensdag 27
januari
Jumbo, Den Haag, Anemoonstraat 4
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HOGE NIEUWJAARSKORTINGEN BIJ MANGO!
BOBBY

LUGGIE

FR-1

Compact en comfortabel

Ideaal voor op reis

Ongeëvenaarde vering

• Binnen 5 seconden volledig opgevouwen
• Voorzien van comfortabele luchtbanden
en grote koplamp

• Lichtste vouwscootmobiel ter wereld
• In drie eenvoudige stappen op te vouwen
• Past met gemak in de kleinste auto

• Voorzien van innovatieve automotive vering
• Uitgerust met full-ledverlichting
• Snelheid tot 17 km/u, bereik tot 65 km

van € 1,995,voor

van € 5.895,-

€ 1.649,-

voor

van € 2.350,voor

€ 345,VOORDEEL!

€ 1.695,-*

€ 655,VOORDEEL!

€ 1.900,VOORDEEL!
*

✂

Prijs is exclusief armleuningen.

Kijk voor alle nieuwjaarskortingen op www.mangomobility.nl
of bel voor meer informatie (gratis) 0800 2002.
Maak een proefrit
in onze showroom:

JA, STUUR MIJ HET GRATIS MOBILITEITSPAKKET!

Naam

Dhr. / Mevr.

De Lierseweg 13
2291 PD Wateringen

Adres
Postcode/plaats

VO
O

Mo
b

tsoplo

ssi
ei
Brochure
ilit
scootmobielen  

en
ng

Telefoon

M
R
VOyHotel DEE
MyH ORDCard LBO
EELB N
VOOotelCard
ON
MyHo RDEE
VOORtelCard LBON
MyHotel DEELBO
N
Card

VOORDEEL
MyHotelCard BON
VOORDEELBON
MyHotelCard

OHA2NJ16011

€ 3.995,-

E-mail
□ Scootmobielen □ E-cars □ Elektrische ﬁetsen □ E-scooters
Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

0%%%
7KO7KO70RT0%
70
RT
70%
KO
RT
ININGG
70%
KOR
ING
TING
KORTIN
KORTINGG

• Brochure 2015
• DVD E-mobility
• Voordeelbonnen
t.w.v. € 750,-

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Acties geldig t/m 31 januari en zolang de voorraad strekt.
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Schnabbelen in het ouderencircuit
In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw heb ik
vele malen opgetreden als presentator en declamator bij vier rondtrekkende zangkwartetten. Daarover wil ik graag wat vertellen.
Er circuleerde toen een brochure met
namen en adressen van (meestal)
amateurartiesten, die voor een kleine
vergoeding bereid waren in de Haagse
verzorgingshuizen te komen optreden.
Meestal hadden die een potje om zo’n
culturele avond te financieren.

altijd uit het hoofd, wat ik met mijn
voordrachten natuurlijk ook deed. Een
kwartet werd gevormd door een sopraan, een alt, een tenor en een bas of
bariton. Begeleid door een pianist(e).
Soms speelde een violiste mee met
een fraaie vioolsolo.

Ook mijn naam stond erin, met
de vermelding: ‘Declamator van
Light Verses’. Een duur woord voor
voordrager van lichte, lichtkomische
verzen. Dus werkjes van Annie M.G.
Schmidt en zo. Makkelijk inpasbaar
in het programma. Zo kwam ik in de
avonduren met allerlei interessante
mensen in aanraking, die samen in
steeds wisselende bezetting gratis of
voor een schijntje hun kunstje deden:
zangers, dansers, muzikanten, maar
ook moppentappers en goochelaars en
dergelijke. Het was in de kleedkamer
vaak een gezellige sfeer. Ik wist nooit
met wie ik nu weer zou optreden.

Meerijden
Je kon er niet rijk van worden: het honorarium varieerde tussen vijf en tien
gulden. En ik mocht altijd met iemand
meerijden, want autorijden heb ik
nooit geleerd. Wel heb ik ervoor gepleit om in avondkleding op te treden.
De presentatie van het geheel moest
immers in stijl. Na twee jaren ben ik
met enkele zangers vertrokken wegens
moeilijkheden met de leidster.

Gebouw De Haard
Na een optreden in Gebouw De
Haard in de Daguerrestraat op 15
mei 1976 werd ik door de leidster en
pianiste van het daar ook optredende
zangkwartet Divertimento gevraagd
als presentator van hun zangavonden
in de Haagse tehuizen. Als afwisseling mocht ik tussen de zang door wat
declamaties doen. Dat was wel een
trekje naar mijn bekje! Bovendien altijd op de woensdagavond, zodat ik op
de vrije middag mijn schoolwerk kon
doen. Toen zat ik nog in het onderwijs.
Dat was het begin van een lange reeks
optredens met achtereenvolgens vier
zangkwartetten. Het repertoire was
heel breed: van Schubert en Verdi tot
Gershwin en Lehar. Van solo via duet
en terzet tot kwartet. Dat laatste was
meestal de uitsmijter. Ook de bezetting wisselde nog al eens. De zangers
kenden elkaar allemaal van het koor,
de operette- of operaclub. Ze zongen

Na Divertimento heb ik zelf Cantabile opgericht, dat wel eens werd
aangekondigd als de Kantabillen...We
hadden een iets lichter repertoire dat
beter was afgestemd op het publiek.
Dat publiek was zeer gevarieerd:
meestal oud, maar in revalidatiehuizen
woonden ook jonge verkeersslachtoffers en in verpleegtehuizen mensen
in bedden, die niet konden applaudisseren, zodat ik dacht dat ze er niets
aan vonden. Maar het tegendeel was
gelukkig waar. Het was heel dankbaar
werk, waarvan ik soms de tranen in
mijn ogen kreeg. Bijvoorbeeld die
jonge vent die zwaar spastisch was
maar toch dol enthousiast ging staan
dansen en springen en daarbij ruwe
klanken voortbracht. En die twee
dove dames die hard in elkaars hoorn
riepen: “Is er nog wat op de televisie?”
Of plompverloren: “Ik moet plassen!”
Dat was wel even wennen.
Ik vertelde het publiek in het kort wie
de zanger(s) in het lied voorstelde(n)
en waar het over ging, want niet
iedereen verstond Duits of Frans,
laat staan Italiaans, waarin de meeste

Optreden.

operateksten gezongen worden. Dat
versterkte de aandacht enorm. Ook
zocht ik gedichten uit die over muziek
en zang handelden. Zoals Ontstemd
van Jan Moraal, Kunstgenot van Willem Wilmink en Uit Leed Wordt Kunst
Geboren van Annie M.G. Schmidt. En
ik deed nooit dezelfde nummers, wanneer we in een huis terug kwamen. Zo
bouwde ik een repertoire op van ruim
175 verzen, waarmee ik elders ook
avondvullend optrad.
Nostalgia
Het derde gezelschap heette Nostalgia en stond niet onder mijn leiding.
Het bestreek een heel ander circuit,

Geef eens een Oud-Hagenaar
abonnement cadeau!

Jaloers
Gelukkig vielen mijn verzen zo in de
smaak, dat ik meer applaus kreeg dan
de leider van deze club, de bariton, die
niet in de gaten had, dat hij vals zong.
Wat was hij jaloers! Na wat pesterijtjes van zijn kant heb ik er dan ook de
brui aan gegeven...

Ik bleef nog wel tot in de jaren negentig actief in mijn laatste zangkwartet,
dat in wisselende samenstelling
opereerde onder de naam Ensemble,
en waarin ik veel bekenden weer terug
zag.
In totaal heb ik in dertig tehuizen
opgetreden, vaak meerdere malen bij
dezelfde instelling en ruim 200 keer
gedeclameerd en soms zelfs gezongen:
de Nederlandse parodie van Jules de
Corte op Die Forelle. Een heerlijk
nummer! Een heerlijke tijd!
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:

Leuk voor alle Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Straat en huisnr.:

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.

Factuuradres

Ook voor u is er een
kadootje (op is op)
Als gever ontvangt u het
inmiddels bekende boek van
Casper Postmaa “Napels zien “

waaraan ik erg moest wennen. Nu
waren het vooral evergreens en liedjes
van vroeger, die van harte werden
meegezongen. We sloten de avond
altijd af al marcherend door de zaal
met een daverend Adieu Mein Kleiner
ardeofficier, met het enthousiast
meezingend en klappend publiek.

Postcode:

Woonplaats:

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.

pagina 8

Dinsdag 12 januari 2016

Happy

’

16

16 topvoorstellingen
voor slechts €16
per stuk!

Kaarten en informatie: ks.nl/happy16

ks.nl
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Nieuwjaarsreceptie Walboduin
Op donderdag 14 januari organiseren Bohemen, Waldeck en Kijkduin een nieuwjaarsreceptie.
Het bestuur van de wijken nodigt alle bewoners en directe omgeving van harte hiervoor uit.
Aanvang: 16.30 uur. Zaal open: 16.00 uur. Locatie: verenigingsgebouw Walboduin, Alphons
Diepenbrockhof 2 (ingang Aaltje Noordewierstraat).

Reünie 70 jaar De Rimboejagers
Scouting De Rimboejagers viert op 16 januari 2016 het zeventigjarig bestaan met een reünie.
Oud-leden kunnen daarbij op verschillende momenten instappen. Om 16.30 uur is er een spel
samen met jeugdleden, om 18.00 uur kunnen ze aanschuiven bij de traditionele boerenkoolmaaltijd en vanaf 19.00 uur kunnen ze onder het genot van een drankje herinneringen ophalen.
De reünie is in het nieuwe clubhuis van De Rimboejagers, Chalet Ockenburgh (Monsterseweg
8b). Deelname kost 5 euro, wie aanschuift bij de boerenkoolmaaltijd betaalt 2,50 euro extra. De
reünie is ook bedoeld voor leden van met De Rimboejagers gefuseerde groepen als Eltheto en
Robin Hood Wegeli. Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op rimboejagers.nl.

Nieuwjaarsconcert
Zondag 17 januari 2016 om 15.00 uur geeft Gemengd Koor HagaSonare haar Salzburger
Nieuwjaarsconcert. Tijdens dit concert in de Noorderkerk, Schutstraat 9 in Den Haag, worden
onder leiding van dirigent Danny Nooteboom onder andere stukken van Mozart, Haydn en de
Sound of Music gezongen. Met medewerking van Merel van Geest (sopraan) en Sander van
den Houten (orgel). Kaarten voor dit nieuwjaarsconcert zijn 12,50 euro. Ooievaarspashouders
betalen 6,25 euro.

‘Verhalen van Gerard Giezeman’
Op zondag 31 januari vindt in Bridgehome ‘Donker en Blond’ de presentatie plaats van ‘Senioren- en andere momentjes’, de tweede verhalenbundel van Gerard Giezeman (1932), oud-leraar
geschiedenis (o.a. Sint Maartenslyceum en Lerarenopleiding Zuid West Nederland) en oudbridgeleraar. Gerard Giezeman, geboren als tuinderszoon in Poeldijk, is z’n leven lang gefascineerd geweest door taal. Na z’n werkzame leven in het onderwijs schreef hij vele columns
als redacteur voor de clubbladen van z’n bridgeclubs en, als oud-AC’er en voetballer, voor het
clubblad van de oudleden van Graaf Willem II VAC. Verder schreef hij vele liedteksten en is nog
steeds actief; hij werkt momenteel aan een vertaling uit het Russisch over de memoires van een
afgezant van de tsaar.
Tijdens de gratis toegankelijke presentatie zal Gerard Giezeman enkele verhalen uit z’n bundel
voorlezen. De livemuziek wordt verzorgd door ‘Coba, lichtekooi der zangkunst’. Wilt u aanwezig zijn op 31 januari, dan graag aanmelden via het mailadres cobapersoonlijk@hotmail.com.
Aanvang van de middag: 14.00 uur. Locatie: Bridgehome ‘Donker en Blond’ in de Javastraat
142, Den Haag (070-2124000).

Open dag Yarden Crematorium Ockenburgh
Het Crematorium Ockenburgh opent na een ingrijpende verbouwing weer haar deuren voor het
publiek. Het bijzondere aan deze verbouwing is dat de locatie veel mogelijkheden biedt om met
muziek, licht, kleuren en beeld een sfeer te creëren die past bij de overledene en de nabestaanden. Om iedereen de kans te geven het vernieuwde crematorium te zien, is er op zondag 24
januari een open dag.
Tijdens de verbouwing heeft het crematorium zich laten leiden door het zogenaamde ‘Feeling
Environment’-concept dat is ontwikkeld door Yarden. Dit concept gaat ervan uit dat geuren,
kleuren, temperatuur, uitstraling en geluiden van grote invloed zijn op de manier waarop
nabestaanden en bezoekers het afscheid ervaren. Er is gekozen voor veel warme, rustgevende
kleuren, sfeervolle verlichting en smaakvol meubilair.
Op zondag 24 januari is iedereen van 11.00 uur tot 15.00 uur van harte welkom. Adres: Ockenburghstraat 21 in Den Haag. Telefoon: 070-3978411. Website: yarden.nl/den-haag-ockenburgh.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.
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Expositie Muziek Expres/Paul Acket in Museum RockArt
Op 17 januari 2016 opent in Museum RockArt een grote tentoonstelling over Muziek Expres, het popblad dat zestig jaar geleden het levenslicht zag, en Paul Acket. Deze laatste was de oprichter van het
blad dat vooral in de roemruchte jaren zestig van de vorige eeuw voor een belangrijk deel het beeld van
de tienercultuur in ons land bepaalde. Bij deze expositie wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de muziekbladen waar Paul Acket bij betrokken was. Van Tuney Tunes dat al tijdens de Tweede
Wereldoorlog verscheen, via Muziek Expres, Teenbeat en Popfoto naar het progressieve jongerenblad
TIQ - dat slechts een kort leven beschoren was.
Paul Acket was als uitgever, redacteur en impresario de spil in het web van de Nederlandse jazz- en
popmuziek. Zo was hij degene die het roemruchte concert van The Rolling Stones in augustus 1964 in
het Kurhaus organiseerde. Maar naast de vele top acts die hij in die tijd naar ons land haalde, heeft hij
toch voor een belangrijk deel zijn bekendheid te danken aan zijn passie voor jazz.
Al in de jaren vijftig wist hij internationale iconen zoals Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Miles Davis, Dave
Brubeck en Duke Ellington te contracteren voor optredens in Nederland. Na de verkoop van zijn succesvolle muziekbladen in 1974 stortte hij zich volledig op het North Sea Jazz Festival, dat onder zijn
inspirerende leiding uitgroeide tot een van de belangrijkste jazzfestivals ter wereld.
De expositie 60 jaar Muziek Expres loopt tot en met eind juni 2016. Museum RockArt is gevestigd
aan de Zekkenstraat 42 in Hoek van Holland en is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag,
iedere eerste zondag van de maand en op woensdagmiddag in de schoolvakanties van 13.00 tot 17.00
uur. De entree is 6,50 per persoon.

Maak in het MUZEE kennis met Scheveningen
De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen wil graag met u kennismaken. Wij willen
u graag laten zien wat de vereniging u te bieden heeft. Dat doen wij op zaterdag 12 maart 2016 van
10.30 tot 16.00 uur in het MUZEE aan de Neptunusstraat 90-92 op Scheveningen.
De vereniging beschikt over historische en veel genealogische gegevens. Zo hebben wij, naast onze
bibliotheek, onder andere een archief met vele notariële akten; een familiearchief, een uitgebreide fotocollectie en een bestand met honderden rouwkaarten en advertenties. De vereniging wil graag in kaart
brengen hoeveel verschillende gouden boeken er zijn. Juwelier van Wijnen zal aanwezig zijn om uw
ijzer en boeken te dateren, tevens zal hij het een en ander vertellen over boeken. Een klein deel van zijn
privécollectie kunt u bewonderen. Fotograaf Piet de Graaf zal de boeken vast leggen op de gevoelige
plaat.
Monsterboekjes zijn nauw verbonden met Scheveningen - wie kent ze niet? Cees van der Zwan zal
aanwezig zijn om uitleg te geven over de monsterboekjes.
Monstert u aan op zaterdag 12 maart met uw ijzer, monsterboekje, foto’s, enzovoorts! U bent van harte
welkom tussen 10.30 en 16.00 uur. Om 12.00 en 14.00 uur een presentatie door Cees van der Zwan
betreffende monsterboekjes. Om 13.00 en 15.00 uur een presentatie door juwelier van Wijnen betreffende boeken. U kunt ook bij ons terecht voor informatie en hulp bij genealogisch onderzoek naar
Scheveningse families.

Kerkontmoeting Lucaskerk
Donderdagavond 14 januari is er weer onze maandelijkse kerkontmoeting. Om 18.15 serveren wij een
kom soep en om 19.00 uur bent u welkom voor onze samenkomst, iedereen is welkom. Lukaskerk:
Om en Bij 2, naast de Hofjes. Tram 6 vlakbij, 3 en 4 iets verder. Meer informatie: bel naar 070-3897263
of bezoek de website lukaskerk-denhaag.nl.

Signeersessie nieuw kookboek Han Go: De geur van witte rijst
Op zaterdag 16 januari signeert Han Go het nieuwe kookboek De geur van witte rijst van 14.00 tot
16.00 uur bij Van Stockum in Den Haag. Tijdens het signeren zijn er heerlijke hapjes te proeven. U bent
van harte welkom! Locatie: Boekhandel Van Stockum, Spui 40 in Den Haag. Toegang van de signeersessie is gratis.

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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Politieagent Frans Kok zette het verkeer naa
Kort na de oorlog kwam Frans Kok (1924-2015) werken bij de Haagse politie, waar hij begon als
verkeersagent. Het was een heel andere tijd dan nu. Het verkeer is alsmaar drukker geworden. De
Solex deed zijn intrede en later ook de personenauto. De verkeerslichten kwamen en de politieagent met het stopbord verdween uit het straatbeeld.
Nee, Frans Kok, zou niet graag in het
huidige drukke verkeer op zijn politiefluit willen blazen om de auto s tot
stoppen te dwingen. “Die tijd is voorbij ” ijn zelfverzekerde stem klonk
luid en duidelijk toen we hem enkele
maanden voor zijn dood interviewde.
Met een onvervalst Haags accent
haalde hij herinneringen op over zijn
tijd bij de Haagse politie. Tot voor
kort reed de krasse Hagenaar zelf nog
in de wagen kleine stukjes weliswaar
in zijn eigen vertrouwde omgeving.
Maar met het verstrijken der jaren,
kan iedereen begrijpen dat de concentratie en het turen op de weg moeilijker werden. Het gaat allemaal zoveel
sneller dan vroeger. Daarbij is ook de
gehaastheid in het verkeer duidelijk
toegenomen. Trouwens niet alleen
op de weg, overal lijken de mensen
minder geduld te hebben. lles moet
steeds sneller
Drogisterij
rans is opgegroeid in de buurt van
de an stadestraat, waar hij een
groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht samen met nog een broer
en een zus. Het was een traditioneel
gezin, zoals er vroeger zo vele waren.
Terwijl zijn moeder zich bezighield
met het huishouden en de opvoeding
van de kinderen, bestierde zijn vader
een drogisterij in de Schalk Burgerstraat nabij de aul Krugerlaan in
hartje Transvaal. Mogelijk werd er
met de gedachte gespeeld dat rans
de zaak van zijn vader over zou nemen, maar het lot besliste anders. De

oorlog zorgde voor een andere wending. anvankelijk was hij werkzaam
bij de TT, maar de rbeitseinsatz
bracht hem naar Duitsland.
Verkeersagent
a de oorlog kwam hij spoedig bij
de verkeerspolitie terecht. en prima
baan, die goed viel te combineren
met zijn semi-professionele werk als
doelman van D . Het mag duidelijk
zijn dat zijn hart bij de voetballerij lag en het spelen van agent een
noodzakelijke plicht was om de kost
te verdienen. Hij kreeg bij de politie
alle gelegenheid om zijn werk en
sport goed te combineren. Hem werd
alle ruimte gegeven om zijn rooster
dusdanig in te delen dat hij geen
training of wedstrijd bij D hoefde
te missen. vond- of nachtdiensten
heeft hij nooit gedraaid, maar overdag
was hij druk bezig als verkeersagent,
die gestationeerd was aan het nog
immer bestaande politiebureau aan
de an der ennestraat. Hij kan
zich nog goed herinneren hoe hij de
eerste keren naar het verkeerspunt
werd gebracht om daar het verkeer
te regelen. erst moest hij het werk
afkijken van een andere agent en
vervolgens mocht hij het - onder
toezicht - zelf proberen. Met vallen en
opstaan is hij op eigen benen komen
te staan. et zolang oefenen totdat
hij de finesses van het vak volledig in
zijn vingers had. en echte opleiding
voor verkeersagent bestond nog niet.
Dat werd in die tijd niet noodzakelijk
gevonden daar het verkeersaanbod

toch gering was. Het omgaan met een
stopbord was technisch niet zo moeilijk, maar je moest wel een bepaald
gevoel hebben om het verkeer op het
juiste moment te laten stoppen, om
vervolgens het bord om te draaien en
de andere kant te laten rijden.
Dirigent
Toen we met rans dieper ingingen
op de materie, liet hij weten dat er
altijd gefloten moest worden als er
een handsignaal werd gegeven. Het
stopbord was in feite een hulpmiddel, waardoor de verkeersdeelnemers
goed konden zien wat de bedoeling
was: stoppen of doorrijden. Maar
de politieagent bepaalde met zijn
armgebaren of het verkeer sneller of
langzamer moest. ndertussen stond
hij met zijn rug naar het verkeer dat
hij had laten stoppen. Met een fluit in
zijn mond wist hij fietsers en automobilisten aan te sporen om hun tempo
te verhogen tot het moment, dat hij
blies en een stopteken gaf. Het was
belangrijk om een goed overzicht te
hebben op de gehele verkeerssituatie.
ls een ware dirigent bespeelde hij
de verkeesstromen op verschillende
Haagse kruisingen, waarbij hij ook
oog had voor de voetgangers die over
moesten steken. Het vergde de nodige
concentratie en in feite moest je je
ogen overal tegelijk hebben zitten.
‘De Put’
Door weer en wind was de verkeersagent op straat te vinden. “Koud in
de winter? Welnee, je maakt met je

Frans Kok in de Ze

In de duinen, met links een onbekende soldaat.

armen toch genoegen bewegingen ”
Hij wist met zijn ogen en houding
respect af te dwingen en straalde van
nature gezag uit. Dat is mogelijk ook
de reden dat hij nooit een bekeuring
heeft uit hoeven delen. ok niet
wanneer hij overdag surveilleerde
door de stad. Hij draaide overal aan
zijn verkeersbord: van de eestraat,
Mauritskade tot de Koninginnegracht,
aamweg. ijn krachtige fluitsignaal
was overal te horen. fschoon hij
op diverse knooppunten het verkeer

heeft geregeld, was hij het meest
op zijn plaats in de ut , zoals de
kruising arallelweg en aillantlaan
werd genoemd. adat hij zich op het
bureau had verkleed, vertrok hij op
de fiets vanuit de an der ennestraat
naar de kruising en keek vervolgens
een kwartiertje lang hoe het verkeer
liep. Wanneer hij vond dat de drukte
dusdanig was, dat er geregeld moest
worden, nam hij het stopbord op
en ging met ferme stappen naar het
midden van de kruising. ervolgens
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aar zijn hand!

Het verkeer regelen op de Koninginnegracht.

ok in de Zeestraat.

lichtte hij een deksel van een putje en
plaatste daarin het stopbord. De gevolgen waren al direct merkbaar, want
onmiddellijk stopten de verkeersstromen die tegen het rode ‘STOP’
aankeken. Het was een dankbare taak
om het verkeer in goede banen te leiden. Maar ook de buurt was gezellig.
Hij kan zich de voetballende kinderen
op de verhoging van ‘de Put’ nog goed
herinneren. Als er een balletje over de
muur vloog, zette hij het verkeer stil,
zodat dit projectiel razendsnel door

de toegesnelde jongens kon worden
teruggepakt. Het ADO-bloed kwam
dan even naar bovenstromen. Nee,
een echte ‘ballenjatter’ is hij nooit
geweest!
Motoragent
Een leuke bijkomstigheid was het
surveilleren op de motor, wat hij ook
nog een tijdje heeft gedaan. Dit was
een extra geliefd gebeuren, omdat
hijzelf ook een motor had en graag
met deze handzame, snelle wegduivels

omging. Het gaf een vrij gevoel en
bovendien had je de kans om gemakkelijk en snel ter plaatse te kunnen
zijn. Met de motor manoeuvreerde je
ideaal langs rijen auto’s, die bij een
ongeluk het verkeer hinderden. De
politie beschikte over razendsnelle
Harley Davidsons of waren het toen
al BMW’s? Een machtig gebeuren
om zo hooggezeten je werk te doen.
Dat was weer heel wat anders dan het
andere werk waarvoor hij ook wel
eens op pad werd gestuurd, namelijk
als strandagent. Ook hooggezeten,
maar dan op een strandstoel, bekeek
hij tot hoever het verantwoord was dat
de badgasten in zee gingen. Gingen ze
te ver, dan floot hij ze terug of nam de
toeter aan zijn mond. Het waren van
die karweitjes waar hij niet op zat te
wachten, maar toch moesten gebeuren
om aan zijn juiste hoeveelheid uren te
komen. Het ging er bij de politieagenten onderling nogal joviaal aan toe.
Iedereen had zo die klusjes waar je
niet zoveel zin in had, maar toch bij
toerbeurt werden gedaan.
Discipline
In de 15-jarige periode dat Frans Kok
bij de politie werkte, werd er nog
tegen de agent opgekeken. De agenten
werden geleerd zich voorbeeldig te

gedragen. Ze dienden rechtop te staan
of te lopen en niet met hun handen
in de zakken tegen muurtjes aan te
hangen, zoals je vandaag de dag nogal
eens ziet. Ze dienden met respect te
worden behandeld, maar ook respectvol te handelen naar de gemeenschap die ze dienden en door wie ze
werden betaald. Discipline en orde,

dat waren de toverwoorden waarmee
de diender de straat werd opgestuurd.
Na zijn politieperiode, die nagenoeg
gelijktijdig eindigde met zijn periode
als voetballer, vertrok hij bij de heilige
hermandad en ging de beveiliging in.
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Frans Kok in 2014.
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Lange teennagelschaar

Schoenspikes

Eén van de meest verkochte
producten in 2015!.
Deze schaar zorgt ervoor dat
u zonder bukken toch zelf
uw teennagels kunt
knippen!

De beste antislip zolen! Heel
eenvoudig met klittenband
onder de hak te bevestigen.
De metalen pinnen
zorgen voor extra
grip wanneer het
buiten glad is maar
biedt geen absolute garantie
tegen vallen. Blijf altijd alert
bij gladheid!

Voor leden

Onze prijs € 38,95

29,95

Voor leden

Onze prijs € 12,95

9,95

IJsdop voor wandelstok
Om uw wandelstok klaar te
maken voor de winter.
De ijsdop is gemakkelijk op
uw wandelstop of looprek
te bevestigen en kan
eenvoudig omhoog worden
geklapt wanneer deze,
bijvoorbeeld binneshuis,
niet nodig is.
Voor leden

Onze prijs € 6,95

5,50

Elektrische voetenzak

Warmtekussen van Beurer

- Met zachte ademende kern.
- Pluche binnenvoering,
uitneembaar en wasbaar
op 30 graden.
- 3 temperatuur
instellingen.
- Voldoende voetruimte.
- Automatische
uitschakeling na 90 minuten.

Werkt op 230V en heeft 3
temperatuurinstellingen,
schakelt automatisch uit na
90 minuten zodat u
rustig kunt indommelen
en heeft een afneembare
en wasbare katoenen hoes.
100 Watt.
Afmeting: 40 x 30 cm.
Voor leden

Onze prijs € 44,95

Voor leden

35,95

Onze prijs € 41,55

33,55

Bloedsuikermeter MediTouch

Slacentrifuge met accessoires

De MediTouch van
Medisana is een
compleet startpakket
voor het in 5 seconden
meten van de bloedsuiker in eigen huis.

Voor leden

95
23,
Onze prijs € 29,95

Bel
070 - 22 10 580

Deze meter is geschikt voor mensen met diabetes type 2. De set bestaat uit 1 MediTouch bloedsuikermeter,10 MediTouch teststrip, 1 verstelbare MediTouch prikpen, 10 Steriele naaldjes, 5
Alcohol pads, Opbergetui, gebruiksaanwijzing,
bloedsuikerdagboek en batterij. Voor leden

en wordt gratis

Onze prijs € 29,90

lid !

Sapcentrifuge

23,95

Voor leden

Onze prijs € 49,55

39,55
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In alle jeugdteams steevast aanvoerder
In deze eerste editie van
‘Wie kent ze nog... de
ADO’ers van de jaren 60’
ga ik in gesprek met Henri
Aardse tijdens zijn voetbalcarrière beter bekend bij het
grote publiek en de supporters van ADO als Hannie of
Hanny Aardse. En blikken
we in deze editie terug op
zijn voetballoopbaan.
Henri Aardse, geboren op 09-101940 in Den Haag, speelde totaal

16 seizoenen als linkshalf voor
ADO. Voorafgaande aan zijn
periode als lid van ADO, speelde
hij van 1948 tot 1950 in de jeugd
bij het Haagse Cromvliet, een
voetbalvereniging die inmiddels
ook al ter ziele is. In de zomer
van 1950 bracht Hans Verbeek
hem als jeugdlid onder bij ADO.
“Het spelen in de jeugdelftallen
bij ADO was voor mij persoonlijk
veruit mijn allermooiste tijd bij
ADO door het enorme plezier dat
ik in voetballen had. Dit heb ik in

Ton van der Tuijn, Arie van der Zwan, Henri Aardse, Ton Clavan en Mario van der Ende.
Foto Aad van der Knaap.

het betaalde voetbal nooit meer
teruggevonden”, aldus Aardse. “Ik
was in alle jeugdelftallen, waarin
ik speelde steevast aanvoerder.”
Van 1950 tot 1966 was Aardse lid
van ADO. En speelde hij in totaal
185 wedstrijden in het eerste elftal
van ADO.
4 KNVB Bekerfinales
De cijfers: 122 competitiewedstrijden (waarin hij twee keer doel
trof), 11 bekerwedstrijden, 7 Europese wedstrijden, 45 oefenwedstrijden (waarin hij één keer raak
schoot). In totaal scoorde Henri
Aardse drie maal in deze 185 wedstrijden voor ADO. Aardse speelde
met D 4 K B Bekerfinales
in de seizoenen 1959, 1963, 1964,
en 1966 waarvan er - helaas - niet
één werd gewonnen. Maar nooit
heeft er een ADO-speler er meer
bekerfinales gespeeld dan ardse.
Een record wat waarschijnlijk nooit
meer door iemand verbroken zal
worden.
In de zomer van 1966 verruilde
Aardse ADO voor stadgenoot Holland Sport, dat hiervoor aan ADO

Henri Aardse.

een transferbedrag van 35.000
gulden moest vergoeden.
Overzicht voetballoopbaan
1948-1950: Cromvliet
1950-1966: ADO
1966-1968: Holland Sport
1968-1970: Als ex-profspeler
mocht Henri 2 jaar lang niet als
amateur-voetballen
1970-1983: Excelsior veteranenteam tezamen met ex-Feyenoord,
Sparta, Excelsior en 1 ADO-speler

In 1983 is Aardse gestopt met
voetballen. Maar in 2008 is hij
wederom weer lid geworden van de
HFC ADO, een vereniging die nog
steeds springlevend is. Want oude
liefde roest nu eenmaal niet.
Als gevolg van een zeer ernstig
auto-ongeluk is Aardse sinds 1994
in zijn bewegingsvrijheid zeer
beperkt, maar ondanks deze beperking bezoekt hij nog regelmatig
wedstrijden van ADO Den Haag.

Zoals het klokje thuis tikt...
Alhoewel ik het grootste deel van mij leven al in Wassenaar woon,
voel ik mij toch ook een beetje Hagenaar. Dat mag ik natuurlijk,
want mijn wiegje stond in Den Haag en wel op de plek waar nu het
Ministerie van Financiën staat.
Op die plek stond tot midden jaren
zestig de Bethlehemkliniek. Deze
geboortefabriek was voor katholieken
destijds hèt adres om hun kind ter wereld te brengen. Het was ook de plaats
waar luttele meters verderop het Huis
van Bewaring in de Casuariestraat
stond. Zowel de Bethlehemkliniek als
het Huis van Bewaring zijn historie en
hebben plaatsgemaakt voor een kolossaal ministerie, dat ook na de renovatie nog steeds niet door mij om zijn
schoonheid kan worden bewonderd.
In Wassenaar bracht ik mijn jeugd
door op twee adressen in de zelfde
straat. De meeste herinneringen heb
ik aan het laatste adres waar ik rond
mijn vierde jaar ging wonen. Het was
de tijd van warme chocolademelk, een
enkeling in de straat die een televisie
had en op de radiodistributie luisterden we naar hoorspelen en muziek
van Cliff Richard en Pat Boone. Op
zondagmiddag de voetbaluitslagen
met Frits van Turenhout. Van de
manier waarop Frits de uitslag 0-0
uitsprak kregen wij als kind steevast

de slappe lach.
Ik was veertien jaar toen wij thuis televisie kregen. Een klein zwart-wittoestel dat mijn moeder had overgenomen
van de kapster die bij ons aan huis
kwam. Het was een primitief toestel
met afgeronde kanten en een dubbele
ruit. Omdat wij redelijk laat televisie
kregen, keken mijn jongere broer en
ik de eerste jaren op woensdag- en zaterdagmiddag de kinderprogramma’s
bij de buren, die links en rechts van
ons woonden. Die middagen zijn op
een bijzondere manier mijn leven gaan
beïnvloeden. Niet zozeer omdat ik de
programma’s op de televisie zo leuk
vond, maar om iets heel anders. Beide
buren waren toevallig uit Friesland
afkomstig en al heel jong luisterde ik
naar het Fries. Op mijn televisiemiddagjes bij Frouwkje en Klaske maakte
ik niet alleen kennis met de Friese
taal, maar ook met warme anijsmelk
en Friese kruidkoek, maar ik zag ook
voor het eerst een Friese staartklok.
Bij Klaske hing in de gang een klok

die ik nog nooit eerder had gezien.
De trage tik van de klok gaf mij een
vertrouwd gevoel en als ik zag dat de
klok bijna ging slaan, vroeg ik aan de
buurvrouw of ik even mocht wachten
om te luisteren. Ik ging steeds meer
van deze klok houden en nam ik mij
voor dat ik later ook zo’n klok wilde
hebben.
In 1981 begon ik te werken en kocht
van mijn eerste verdiende geld een
Friese staartklok. Een mooie rode kast
met latoen koperen schildjes er op.
De klok was gemaakt in Dokkum in
1839 door een zekere Douwes Tasma
en kostte mij 3.750 gulden; een voor
die tijd astronomisch bedrag. Het bezit
van een Friese staartklok was begin
jaren tachtig iets bijzonders. Niet alleen omdat ze populair en duur waren,
maar ook omdat ze erg geliefd waren
bij inbrekers. Toen ik de klok kocht,
kreeg ik van de antiquair het advies
hem niet in het zicht te hangen, stevig
aan de muur te bevestigen en op te
bergen als ik met vakantie ging.
Eind december 1990 ging ik op
vakantie. Op oudejaarsavond was
mijn straat aan de beurt voor inbraak.
Terwijl iedereen bij elkaar op bezoek
was en het vuurwerk de lucht in ging

De staartklok werd in de loop der jaren steeds minder populair en behoort
al lang niet meer tot het standaard
aanbod van een gemiddelde antiquair.
Vorig jaar zag ik, tot mijn verbazing,
zo’n oude jongen liggen op een Parijse
rommelmarkt. Nu weet ik dat Fransen
niet veel op hebben met Nederlands
antiek, maar toen de handelaar door
had dat ik Nederlander was, vroeg hij
of ik interesse had in een ‘jeu de palet’
(sjoelbak) en wees op de staartklok,
die mij in de motregen minzaam
aankeek. Het gaf mij het gevoel of
iemand zijn kind te vondeling had
gelegd. Jonge mensen hebben niets
meer met antiek. Een klok optrekken
vinden ze belachelijk, want in een
behoorlijke klok zit toch een batterij.
Het ontbreekt ze aan kennis en liefde
voor traditie en vakmanschap.

per twee kopen, anders vinden ze
het niet meer de moeite waard om
de hamer voor te laten vallen. Het
wordt tijd voor een reddingsplan voor
deze prachtig Friese traditie dacht ik
onlangs, toen ik opnieuw een staartklok kocht. De verkoper maakte een
dansje, omdat hij hem kwijt was en ik
reed naar huis met een stukje uit mijn
jeugd. Eenmaal thuis moest ik eerst
even op de achterkant van de wijzerplaat kijken, want daar staat vaak de
naam van de maker op. Op mijn klok
staat BS: Betze (Annes) Stoker. Betze
werkte eerst in Sneek, maar kwam om
te trouwen naar Franeker, waar hij de
rest van zijn leven bleef. Hij werd nog
geen 53 jaar en verloor twee maal een
echtgenoot bij de geboorte van een
kind. Het pand waar hij in Franeker
woonde en werkte is er nog en zit nu
een boekhandel. Ik ben er naartoe
gegaan om de sfeer te proeven. Hier
heeft hij mijn klok gebouwd, dacht
ik toen ik er voor stond. Toen ik door
Friesland terug reed naar Wassenaar
dacht ik: eigenlijk zou iedereen weer
een staartklok moeten kopen. Met zo’n
nukkige Fries aan de muur is het leven
gewoon veel leuker...

De staartklok is nu overal te koop
en op sommige veilingen moet je ze

Patrick M.A. Buch
patrickmabuch@gmail.com

werd in verschillende huizen in mijn
buurt ingebroken. Ook in mijn huis.
Mijn staartklok verdween van de muur
en daarmee ook een stukje uit mijn
jeugd. Terug van vakantie moest ik
mijn gemis ervaren als een amputatie
en ik nam mij voor nooit meer een
staartklok te kopen.
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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
JAN/DEC

2016

verkennen het thema aan de hand van alledaagse
situaties en duidelijke typetjes. Een spannende,
humoristische mix tussen theater en realiteit.
www.ﬁrmames.nl

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
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
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

Firma MES

Locatie: Theater Dakota,
Zuidlarenstraat 57 Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 13,- / Ooievaarspas € 6,50

JANUARI

12

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

FEBR/MRT

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina Concours zijn live te beluisteren tijdens
de gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk
in Den Haag. Op 12 januari luistert u naar
Emma Rhebergen op viool en Gerbrich
Meijer op klarinet.
www.christinaconcours.nl

gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil een
podium bieden voor veelbelovende jonge musici.
Op 20 januari kunt u luisteren naar Robert de
Bree op blokfluit.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Nieuwe Kerk

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

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

JANUARI

20

FEBRUARI

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten

5&6

BOT

Dwarf Theaterproducties

Onaardige mensen, je komt ze veel
tegen. Firma MES maakte er de voorstelling BOT
over. Waar komt onaardig gedrag vandaan? Ze

Help mensen die eenzaam en alleen thuis zitten:

Dit doen wij onder de naam van de succesvolle
dienst De Blijmaker !
De Blijmaker is een student, een man of vrouw, die zich
verdienstelijk maakt door het geven van oprechte aandacht.
Dat kan door het bezoeken van een inwoner van Den Haag,
Zoetermeer, Delft e.o.
Door:
- het doen van een boodschap,
- het helpen bij de administratie,
- het uitvoeren van een eenvoudige klus in huis
- het voeren van een gesprek
- het begeleiden van mensen bij het bezoek aan de specialist
in het ziekenhuis
- het samen wandelen naar het winkelcentrum in de buurt.

Vergoeding
Vrijwilligers verdienen veel respect en daarom geven wij als
De Volharding een onkostenvergoeding van Euro 4,50 per
uur met een maximum van Euro 764,- per jaar voor mensen
in de Bijstand en tot maximaal Euro 1500,- per jaar voor
mensen in de UWV of in het bezit van een baan.
Dit past binnen de landelijke en toegestane regelingen,
omdat wij erkend zijn als goede doelen-instelling volgens de
ANBI-wetgeving.
60 Blijmakers maken 80 mensen blij
Een enthousiast team van 60 Blijmakers is al wekelijks met
veel plezier actief. We hebben zoveel vragen van mensen,
dat we sterk willen uitbreiden, Heeft u interesse in mensen
en kunt u zich inleven in anderen, neem dan snel contact
met ons op. Voor een gesprek over de mogelijkheden en uw
wensen. Met blijmaken maakt u zichzelf ook blij!

Locatie: Laaktheater, Ferrandweg 4T Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 12,50

Gewoon
goed geregeld

Zet je in als
Blijmaker!
De Volharding komt op voor de mensen in de samenleving.
Met aandacht, een steun in de rug en activiteiten. Zo werken
we sinds een jaar aan het versterken van aandacht voor
mensen, die zich eenzaam voelen om hun zelfstandigheid
te laten behouden en om de bezuinigingen in de zorg
gedeeltelijk op te vangen.

6/ & 5/ Nieuw Geld
2
3
Theater Dwarf keert op 6 februari en 5
maart 2016 terug in het Laaktheater in Den Haag met
Nieuw Geld. Deze voorstelling is een vrolijke komedie
naar De burger-edelman van Molière. Alles draait om
geld en de levensstijl die daarbij
zou moeten passen. Naast de
voorstellingen in het Laaktheater, verzorgt Dwarf een aantal
optredens in verzorgingshuizen
in de regio Den Haag.
www.theaterdwarf.com

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

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

Achternaam:

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

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

Bel met De Blijmakers van De Volharding, 070 2210582 of mail naar Blijmaker@devolharding.nl

M
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Een rondje door de Vlierboomstraat
Het stukje van Monica Dufais-Mertens, enkele jaren geleden,
bracht bij mij weer vele herinneringen naar boven die ik ook
eens van mij af wilde schrijven. Ik ben begin jaren veertig geboren en getogen in de Vlierboomstraat, vlakbij het Pomonaplein.
Destijds een prachtomgeving om op te groeien. Ik ging eerst
naar het ‘kakschooltje’ op de Copernicuslaan, waar wij rond
een grote zwarte kolenkachel ‘bewaard’ werden, alwaar ik mijn
broertjes later ook naar toe moest brengen, toen ik naar de kleuterschool in de 2e Braamstraat ging. Ik zie mij nog spelen op het
ingesloten plein rond de vier grote bomen op het speelplein.
De Vlierboomstraat was toen nog leeg,
zonder auto’s - op een enkele na. Er
waren toen de paardenwagens van
Piet van der Touw, die grote stukken
vlees kwamen bezorgen bij de slagers
in de buurt. Paardenwagens met grote
staven ijs, die ook bij Mertens werden
bezorgd voor de koeling van verswaren en voor de afdeling vleeswaren
achterin de winkel.
Pa Mertens deed altijd de vleeswaren
en ma Mertens de andere artikelen.
Die paardenwagens denderden door
de straat en dat gaf een heel specifiek
geluid vanwege de stalen banden op
de straatklinkers.
Krissen
Inderdaad was daar Mertens de
kruidenierswinkel, toen nog een ware
delicatessenzaak, waar ik nogal eens
kwam, omdat ik met zoon Ton op
school zat in de Hortensiastraat. Ik
herinner mij nog een aantal krissen die
zij op een speciaal plekje bewaarden.
Bij Mertens moest ik ook altijd boodschappen doen voor mijn moeder.
Je had er het speelveldje, door de
poort aan het Pomonaplein, met de
ruime zandbak en de vele schommels.
Op de andere hoek was er drogisterij
De Salamander van de familie Meis.
Ik weet nog dat ik er voor mijn moeder een fles ammoniak moest halen.
Door een onhandigheid kwam die
fles te vallen op de granieten vloer in
de winkel, zodat de ammoniak door
de winkel stroomde. Pa Meis was
woedend, maar ik heb er later nooit
meer iets over gehoord, ook al kwam

ik er geregeld omdat zoon André ook
bij mij op school zat.
De eerste auto’s kwamen in de straat
te staan, die van familie Köhler, van
mijnheer Alink die vertegenwoordiger
was bij een kolengroothandel, die van
familie Van Berkel van de modewinkel
- een kleine Austin met zulke mooie
ronde vormen. Ertegenover woonde
mijnheer Berrier, hij was de conciërge
van de Catharina van Rennesschool
aan de overkant en met z’n zoon
Maarten ging ik wel eens stiekem de
school in en klommen we zelfs boven
op het dak van de gymzalen.
Rolschaatsen op de Mient
In de school was een lokaal met allemaal opgezette dieren. Erg interessant,
maar ook wel eng, omdat het er erg
duister was.
Later kwam de uitbreiding van deze
school naar de Mient. Ik weet nog hoe
wij onder de nieuwbouw door, via de
kruipruimte, vanuit de Vlierboomstraat naar de Mient kropen. Op die
Mient kon je heerlijk rolschaatsen,
want er lag asfalt - dat was uniek in
die tijd.
e had er an lphen, fietsenmaker in
de Kruisbessenstraat, die toen overging op reparatie van auto’s en later
ook de verkoop en verhuur van auto’s.
Tegenwoordig een groot bedrijf in de
Kerketuinen.
De wasserij van Hoekstra, op de hoek
van de Mient en het Moerbeiplein.
Destijds werd stomen erg populair
en kwam er een uitbreiding richting

De Vlierboomstraat.

Moerbeiplein alwaar rekken vol hingen met gestoomde kleding. Charles
Hoekstra kocht een Volkswagenbusje:
een van de eerste busjes waar de
kleding in kon worden gehangen,
zodat er bij het bezorgen geen vouwen
in kwamen.
Je had de banketbakkerij Achter, hoek
Vlierboomstraat en Frambozenstraat,
waar altijd overheerlijk gebak lag
uitgestald. De schilder in de Frambozenstraat die bij Hannes Clavel de
wanden van de badkamer schilderde
met een patroon van marmer. Een
waar kunststuk in die tijd. Iedere
morgen vroeg, om vijf uur, ging ik
mee met Hannes Clavel de groenteman (de vader van de huidige Hans
Clavel), naar de groentemarkt om de
dagelijkse versvoorraad aan te vullen.
Vóór vijf uur werd er steeds een kistje
rode bieten bezorgd. Dat werd om die
tijd gewoon buiten op de vensterbank
neergezet. Dat kon toen nog.
Duivelse snelheid
Joop Salters, de expediteur, kwam in
de Vlierboomstraat wonen en kwam
‘s avonds met een vrachtwagen naar
huis. Voor die straat toen iets heel
aparts. Nico Prenen had een garagebe-

drijf in de Frambozenstraat. Hij was
motorrijder in hart en nieren en het
verhaal ging dat hij ook deelnam aan
de TT in Assen. Hij oefende dan in de
Vlierboomstraat en kwam daar met
duivelse snelheid doorheen racen.
Later heeft hij zijn bedrijf aan de
achterzijde uitgebreid, waardoor er
overdekt gestald kon worden. Van hem
heb ik Indisch eten geleerd, wat in die
tijd vrij nieuw was. Ook kwam er toen
een loempiaverkoper met een bamboe
karretje door de straat. Veel klandizie
had die nog niet.
Puddingstukjes
Jan van Dullemen met de ijssalon, die
later werd omgebouwd, zodat er ook
patat, kroketten en loempia’s verkocht
konden worden. Lensveld Nicola, de
brood- en koekjeswinkel, met lekkere
puddingstukjes, naast een andere
banketbakkerij. Er was toen ruimte en
klandizie genoeg voor veel overeenkomstige winkeliers. Als zoon van een
kolenhandelaar kon ik dat weten, want
twee huizen verder had je Bos, ook
een kolenhandel.
Daar was Hus, op de hoek van de
Laan van Eik en Duinen, met z’n

Parijse bollen en op de andere hoek
Juf Schenk met alle overheerlijke
snoepwaren die je maar bedenken kon,
zoals velletjes ouwel voor een cent,
duimdrop, laurierdrop, wit-zwartpoeder, enzovoorts. Nog een hoek
werd ingevuld door Varossieau, de
boekhandel die later ook een postkantoor kreeg. Mooie puntenslijpers in de
etalage. Steeds een verrassing wanneer
de etalage vernieuwd werd. Er lag zo
veel moois, je keek je ogen uit.
IJshutten bouwen
In een winter leerde ik schaatsen op
het Pomonaplein. Het was een lange
strenge winter met veel ijsplezier.
IJshutten bouwen op het middenpad,
slagbal op het middenpad, dat erg
fanatiek gespeeld werd en helaas
plotseling tot een einde kwam, doordat
Heintje Spanjaard oogletsel opliep
door het slaghout. Het was vrij ernstig.
Haar oudere broers hadden zo’n mooie
houten auto in elkaar geknutseld: het
was een juweeltje die met autolak
glanzend geschilderd was en met
heuse richtingaanwijzers erop.
Wim Paalvast
wim@paalvast.org

Van simpel pakhuis naar jazzsociëteit
Charles Engels, één van de dertien kinderen van Jan en Antje Engels, wilde één van zijn pakhuizen
verbouwen tot oefenruimte. Maar de oefenruimte werd steeds mooier. Te mooi om enkel als oefenruimte te gebruiken. En zo ontstond het idee voor een jazzsociëteit.
Aan muzikanten geen gebrek; vier
van de kinderen Engels hebben van
hun hobby hun beroep gemaakt. John
Engels junior, de bekendste van het
stel, die reeds met vele groten over
de hele wereld heeft gespeeld, en al
vele prijzen heeft gewonnen, zoals de
Bird Jazz Award en de Boy Edgarprijs, maar ook Rob en dochter Truus
Engels hebben een behoorlijke naam

in de jazzwereld. Allen lijden zij aan
de ‘Engelse ziekte’, volgens John
Engels junior.

jazzfestivals in Zweden. Aan het hoofd
van de familie stonden natuurlijk pa
en ma Engels.

Nederlandse uitwisselingsorkesten
naar Engeland. Ook speelde hij met
de Millers, Eddy Doorenbos, Charlie
Nederpelt en Tata Mirando. Deze
sociëteit is dan ook mede opgericht
als ode aan pa Engels, oftewel John
Engels senior.

Ode aan pa Engels
Ook in Zweden is de naam Engels
bekend geworden. Eén van de zonen,
Ben Engels, vertrok naar Zweden en
speelde daar bas, piano, klarinet en
saxofoon. Ook organiseerde hij grote

Pa Engels, beter bekend als John
Engels senior, had bij leven natuurlijk
al naam gemaakt door als drummer
te spelen met Eddy Meenk en Johnny
Meijer. Met de laatstgenoemde vertrok
hij na de oorlog als één van de eerste

Zo opende de jazz sociëteit onder
grote belangstelling haar deuren op
28 maart 2010. Eerst werden er op
zondagmiddag, om de week, jazzmiddagen georganiseerd van 16.00 uur
tot 19.00 uur, met medewerking van

diverse artiesten, afgewisseld met
jamsessies.
Maar tegenwoordig is er meer dan
alleen jazz zoals: soul & motown, musemix, singer-songwriters, toussaint
dinnershows en Caribbean matinees.
Ook kunnen er in de sociëteit besloten
feestjes, partijen of recepties gegeven
worden.
Charlene Engels
cm.engels@live.nl

Dinsdag 12 januari 2016

pagina 16

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

‘Knik-geluid als je het portier opende’
Voor het eerst dat ik met een
Triumph Herald in contact
kwam was in 1964, toen de
moeder van onze buren Beijlsmit uit Engeland op bezoek
kwam. Ik was helemaal georienteerd op Engeland, vanwege mijn Engelse oma, dus ik
moest contact leggen en dat
resulteerde in een plezierig
gesprek en mijn aanbod om
haar Triumph Herald te wassen. Wat je al niet doet voor
een goed gesprek. Maar daar
begon wel mijn affectie voor
dit bijzondere Engelse merk.
Oh, wat vond ik die Triumph mooi.
Ontworpen door een Italiaan,
Michelotti, met scherpe lijnen en zo
ingenieus. Een draaicirkel die zo kort
was dat je op de Carel Reinierszkade,
waar wij woonden in Den Haag, bijna
rechtsomkeer kon maken. Wat had ik
graag zo’n Herald gehad. Maar ja, het
is er niet van gekomen, maar ik herinner hem nog goed.
Wat mij het meest bijstaat is dat
typische Triumph knik-geluid als je
het portier opende. Een portier zonder
raamlijst dat hem al sportief deed
ogen. Als ik er aan terugdenk werd ik
omgeven door Triumph Heralds. Mijn
leraar Frans op de Van Hoogstratenschool aan de Spaarwaterstraat, de
heer van Kesselen, reed een groene en
daar hebben wij het vaak over gehad.

Triumph Herald. Foto: Flickr/Tim Green (https://www.ﬂickr.com/photos/atoach/)

Ik kreeg van hem nog een sleutelhanger van zijn dealer uit Delft die ik nog
heb in mijn verzameling.
De vader van een vriendinnetje uit
die tijd, Frances, die woonde aan de
Vlamenburg in Mariahoeve, reed er
een en bracht mij er mee thuis na een
avondje Ray Conniff-platen luisteren.
Buurman Bob Stemfoort, vertegenwoordiger bij Triumph-dealer IAM,
kwam er regelmatig mee thuis en
onze directe buurjongen Peter de Vos
kocht een donkerblauwe uitvoering.
Heel mooi in donkerblauw, maar mijn
favoriete kleur was Gunmetal. En

niet te vergeten de vriendin van onze
buurvrouw Elsendoorn had een witte
Herald Cabrio. Wat een hoop namen
overigens.
Geen verkooptopper
Hoewel het in Nederland geen verkooptopper was, was het toch een hele
bijzondere auto voor bijzondere mensen. Briljant was de motorkap die je
opende door het opklappen van twee
metalen lipjes, elk aan de zijkant van
de auto, waarna je de hele motorkap
richting voorkant omhoog kon klappen, waardoor je tussen de voorwielen
kon gaan staan om werkzaamheden

aan de motor te verrichten.
De benzinedop had geen slot en doet
mij denken aan het touwtje uit de
brievenbus om de deur te openen.
Dat hoef je tegenwoordig niet meer te
proberen.
Typisch Engels interieur
Het interieur was typisch Engels. Niet
verstelbare, naar voren klappende
stoeltjes. Een hoge middentunnel met
daarop een kort sportief schakelpookje. Heel apart ontworpen Triumph
stuurtje, met daarachter een fraai houten dashboard. Mooie Smith klokjes,

een paar knopjes voor de basisvoorzieningen en het contactslot met het apart
gevormde Union sleuteltje, dat op alle
sloten paste. En een keurig dasboardkastje met slot. Echt een sjieke auto
voor die tijd. Het starten klonk prachtig met die terugslaande startmotor,
het janken van de versnellingsbak en
die heerlijke uitlaatbrom.
In mijn gedachten kan ik er nog steeds
van genieten. Kunt u zich dat voorstellen?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

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

Erf- en schenkingsrecht
Rol van notaris in
testamentenregister
Niet zomaar elke notaris kan toch nagaan of er een testament van iemand in
het Centraal Testamenten Register is?
U heeft gelijk. Daarvoor zijn strenge
procedures. Alleen de betreffende
nog levende opsteller mag weten of
er wel een testament is. Niet anderen
dus! Sinds het nieuwe erfrecht zijn
er twee testamentsvormen: een
notarieel testament en een depottestament. Het voert te ver hier om
het uit te leggen. Het testament blijft
ook geheim, totdat de testateur is
overleden. Het ging in een eerdere
rubriek over een vraag van een lezeres die na dertig jaar samenwonen en
een gezamenlijk kind uit elkaar was
gegaan. Wel hebben we haar erop
gewezen dat als zij betrokken is bij
een testament het zeer aanbevelenswaardig is zelf een kopie te houden.
Mocht zelfs haar ex (kennelijk de
testateur) het biologisch kind van
hem (later) hebben onterfd dan kan

het nog altijd een beroep doen op
de legitieme portie. Een testament
kan altijd veranderd worden door de
betreffende testateur zelf. Daarom is
het raadzaam eens in de drie tot vijf
jaar na te gaan of er wijzigingen in
het testament nodig zijn, schrijft de
Schenken en Erven Almanak 2015
van Elsevier/Nextens. Voor wijzigingen of herziening is wel weer
een notaris nodig. Temeer een reden
om een kopie van het testament te
bewaren. Om het nog ingewikkelder
te maken: er bestonden in het oude
erfrecht ook combinatietestamenten.
Tegenwoordig is eenieder afhankelijk van zijn eigen testament. Dus
in een huwelijk en bij samenwoners
hebben allen afzonderlijke testamenten, maar van wie de ‘partner’
meestal wel de inhoud weet. Die inhoud kan dus na scheiding wijzigen!

Financiële zaken
Banksparen voor een
uitvaart niet mogelijk
Het gaat mij om geblokkeerde spaarrekeningen voor begrafenispolissen.

Mijn huisbankier biedt dat product
niet aan. Kunt u mij eventueel verder
helpen?
Het probleem is dat geen enkele
bank thans een geblokkeerde spaarrekening ten behoeve van de uitvaart
biedt. Het voordeel daarvan is dat
dit vermogen niet meetelt in box 3
van de inkomstenbelasting van de
Belastingdienst. Het alternatief zijn
uitvaartverzekeringen of deposito’s
van de uitvaartbranche. Deposito’s
bij een uitvaartverzekeraar zijn
mogelijk voor u interessant. Op deze
manier spaar je ook op een geblokkeerde spaarrekening, komt het geld
vrij op moment van overlijden en
geldt de fiscale vrijstelling in bo
3. Houd er wel rekening mee dat de
minimuminleg van zo’n deposito
mogelijk oploopt tot 5.000 euro en
dat de rentevergoedingen per verzekeraar behoorlijk kunnen verschillen
en aan de lage kant zijn. Het is dus
belangrijk om de voorwaarden en
rentepercentages van de verschillende verzekeraars goed te vergelijken.
Mensen die wat meer financieel

zijn onderlegd kunnen beter zelf
langlopende bankproducten nemen
of beleggen.

Consumentenzaken
Keuring rijbewijs
kan goedkoper
In een van uw vorige rubrieken noemt
u een bedrag van 80 euro als kosten
voor een keuring van het rijbewijs voor
ouderen vanaf 75 jaar. Die tarieven
bij een arts (niet de eigen) zouden
zijn vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa). Die zal best
een richting aangeven. Maar het kan
volgens mij ook een stuk goedkoper.
Klopt dat?
Soms kan inderdaad een keuring
voor het rijbewijs van ouderen een
stuk goedkoper zijn. Van een lezer
kregen wij door dat het de moeite
waard is om in eigen omgeving
van Den Haag te informeren naar genoemde kosten. In Leiden en omgeving bijvoorbeeld bedragen volgens
hem deze bij Stichting Medipartners
Nederland 25 euro voor het rijbewijs

BE en de Stichting Pluspunt te Leiderdorp rekent 35 euro. Ook leden
van clubs kunnen goedkoper uit zijn.
De lezer noemt de ouderenbonden
en de verenigingen van diabetici.

AOW en pensioen
Oude WAO-uitkering
gaat over in AOW
Dit jaar word ik 65 jaar en krijg een
half jaar later AOW. Ik heb nu al
lang een WAO-uitkering. Voor mijn
pensioen was ik verzekerd bij een pensioenfonds voor de gezondheidszorg. Ik
kreeg van dat fonds een schrijven dat
ik bij mijn AOW een klein pensioentje
ga ontvangen. Mijn WAO-uitkering
stopt dan. Klopt dit?
Ja. Bij veel pensioenfondsen gaat
thans het ouderdomspensioen in,
gelijklopend met de AOW. Uiteraard
wordt uw oude WAO-uitkering dan
beëindigd. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering is per 29
december 2005 vervangen door de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
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Reacties op artikel over de Atlantikwall
Aansluitend op het informatieve verhaal van Guus Molier
nog het volgende.
Mijn mooiste vakantie, en ik hoefde
daarvoor niet ver weg, was die van de
zomer van 1945. Ik woonde toen in
de van Speijkstraat, in 1940 waren we
van de Thomsonlaan daar gaan wonen.
De vakantie was zo fantastisch, in de
eerste plaats omdat we elke dag zoveel
konden eten als we wilden.
Verder: ik mocht naar Padvinderij, de
Kimball ‘O Haragroep in de De Ruyterstraat 52b. We moesten daarvoor
een poortje in, waar het altijd naar
pis stonk, en als de deur openstond
konden we daar de houten, uitgesleten
trap op. Eens in de maand moesten wij
die trap schoonboenen, en natuurlijk
ook de gangen en het clublokaal, waar
een grote kachel stond, zodat we daar
onze verkleumde handen konden
warmen.
Het was een oude koetsierswoning.
Het clublokaal was de hooizolder,
door - de toen dichtgetimmerde gaten in de vloer kon de koetsier het
hooi naar beneden, waar de paarden
stonden, schuiven, Met de padvinderij
deden we allemaal leuke dingen. Zo
moesten we met onze padvindersstokken, die we aan het uiteinden vast
hielden, zorgen voor afzettingen bij tal

als gebedshuis gebruikt zou blijven.
Als de Duitsers het gebouw hadden
willen slechten, betwijfel ik of ze het
zouden opblazen. Bij mijn weten is
dat met geen enkel gebouw in het
Sperrgebiet gebeurd. Ook niet met
grote gebouwen als de Martelaren van
Gorkumkerk aan de Stadhouderslaan,
het Grotius Lyceum aan het Stokroosveld en het Rode Kruis Ziekenhuis aan
de Sportlaan, dat ik als jongetje van
zes samen met mijn oudere broer heb
zien afbreken. Het ging gewoon met
de slopershamer, die zonodig wel een
pneumatische zal zijn geweest.

van evenementen.
Zo herinner ik me nog de Canadian
Highlanders, met hun doedelzakken
en de vlegeltanks die ingegraven
mijnen tot ontploffing brachten. al je
altijd zien: op het beslissende moment
gingen ze niet af.
Met de padvinders kampeerden we
die zomer in Duinrell, van tijd tot tijd
hoorden we een dreun. Landmijnen op
het strand en in de duinen werden door
Duitse soldaten onschadelijk gemaakt.
Vaak kostte dat het leven van een
Duitser, veel soldaten hadden helemaal geen verstand van landmijnen.
Ook Ypenburg met de vliegfeesten
was een hoogtepunt. Maar aan alles
komt een eind. In september moesten
we, nadat we ijverig de tweedehandsboeken hadden gekaft, naar de HBS
Populierstraat. Ook daar, ik haak hier
in op het artikel van vriend Molier,
stonden antitankversperringen. Tijdens
de lessen hoorden we het lawaai van
de pneumatische boren, die hier gaten
in maakten. Een springlading erin,
golfplaten er over heen en ‘boem’.
Daar ging weer een stuk nazi-verdediging.
Een en ander was natuurlijk niet
bevorderlijk voor de concentratie
tijdens de lessen. Maar ik zou liegen,

De Houtrustkerk.

als ik zou zeggen dat ik daardoor (met
ongeveer de helft van de klas) bleef
zitten.
Ook zonder explosies was ik een
dromer, mijn eigen fantasie en de
jongensboeken (onder andere die van
Paddeltje en Johan Been, vond ik
interessanter dan de lessen van onder
andere de heren Ouwehand en Noordhoek (de Big).
Zijn er nog mensen die herinneringen
aan die HBS en/of de Kimball ‘O Haragroep hebben? Graag een mailtje.
Fred Zorn
fjazorn@ziggo.nl

Met belangstelling heb ik de
verhalen van Guus Molier en
Henk Frans over de Houtrustkerk in de tijd van het Sperrgebiet gelezen.
Interessant om te vernemen hoe zelfs
in die moeilijke tijd de onderlinge
verdeeldheid in protestantse kring het
verlenen van onderdak aan een andersdenkende gemeente, die gedwongen
werd haar kerkgebouw te ontruimen,
in de weg stond. En dat de Haagse
gemeentelijke overheid roomser dan
de paus was door ontruiming van
het kerkgebouw te bevelen terwijl
de Duitse militaire autoriteiten er
geen bezwaar tegen hadden dat het

De anekdote over het bestuurslid dat
een Duitser op de mouw zou hebben
gespeld dat opblazen van de Houtrustkerk tot een watersnoodramp zou
kunnen leiden, komt dus zeer waarschijnlijk uit het rijk der fabelen. Dan
nog een topografische kwestie. p de
foto is de Westduinkerk, die stond op
de hoek van de Hanenburglaan en de
Fahrenheitstraat en waarvan inderdaad
de toren werd afgebroken, niet te zien.
De fotograaf stond daar met zijn rug
naar toe. Wat Guus voor deze kerk
heeft aangezien is het klokkentorentje
van de Houtrustkerk en het bijgebouw
naast de kerk. Alles staat er nu nog net
zoals voor de Duitse bezetting.
Henk Kuilder
hjgkuilder@ziggo.nl

In de hongerwinter in de Ahornstraat
Naar aanleiding van het artikel over de evacuatie vanwege de
aanleg van de Atlantikwall wilde ik iets toevoegen. Ik heb namelijk hier en daar heel andere herinneringen dan de heer Molier
schetst. Ik woonde in 1943 met moeder en broer in de Pijnboomstraat nr. 129, vlak achter de HBS Populierstraat, waar ik zelf op
zat.
toch echt eindexamen te willen doen
in het volgende jaar voor een ‘echt’
Vlak tegen de Hanenburglaan, schuin
diploma. Er is mij bij sollicitaties
onder ons was de garage van taxibenooit naar gevraagd en het heeft me
drijf Atax. Ik kan me niet herinneren
nooit belemmerd om goede banen te
dat ik vanuit huis in de klaslokalen
krijgen, haha.
kon kijken. Die lagen namelijk aan de
kant van de Populierstraat. In de pauze
De gymnastiekzaal fungeerde in de
kon je de scholieren als kettinggangers
hongerwinter als uitdeelpost van de
keurig rond de school zien lopen. Bij
gaarkeuken, heel wat uren daar in
de eerste bel in de morgen, die ik thuis
de rij gestaan. Soms door de strenge
kon horen, rende ik naar buiten, klom
winter konden paarden en wagens
over het hek, wat niet mocht natuurlijk
met de gamellen niet door de sneeuw
om op de tweede bel in de klas te
en hadden we soms dagen geen eten,
zitten. De school hebben we gedeeld
want dat was voor mijn moeder en
met het Stokroos Lyceum dat ook is
mij althans het enige voedsel wat we
afgebroken. ‘s Morgens De Populier,
hadden. Een keer drie dagen echt niets
‘s middags het Stokroos Lyceum.
gegeten, ik weet wat echte honger
We lieten briefjes vice versa in de
is. Wij werden in 1943 ook geëvaculessenaars achter en daar zijn nog wel
romances uit voortgevloeid - tot zelfs
eerd, dat wil zeggen: het deel tussen
huwelijken na de oorlog. Het laatste
Ahornstraat en Hanenburglaan werd
schooljaar konden we nauwelijks
ontruimd, maar niet afgebroken, termeer naar school, te gevaarlijk voor
wijl de heer Molier toch in een ander
de jongens. We kregen in 1945 na de
deel woonde, denk ik. Hoe kan hij dan
bevrijding ons einddiploma cadeau.
in die tijd op de HBS hebben uitgekeEen enkeling was zo ambitieus om
ken? nfin, hoe dan ook, wij moesten

weg en er werd ons een adres in Elst
aangewezen, want economisch waren
we niet aan Den Haag gebonden. We
zijn echter niet gegaan, hebben even
zelf iets gevonden in de Marconistraat
7, waar we echter ook weg moesten.
Mijn 17-jarige broer was intussen
vanwege de Arbeitseinsatz naar een
Duits kamp vervoerd.
Sinds die tijd tot eind van de oorlog
hebben mijn moeder en ik elk apart
door Den Haag gezworven, dan een
paar maanden of weken bij de ene
vriend of vriendin (ik was zestien
jaar), dan weer een paar weken bij een
ander. Ook nog in de hongerwinter een
tijdje in de Ahornstraat nr. 80, hoek
Pijnboomstraat gewoond. Dat was
op de tweede verdieping en doordat
de benedeningang geblokkeerd was
door puinhopen van een verwoeste
winkel, is die ingang altijd verborgen
gebleven, waardoor we het geluk
hadden dat de Duitsers bij razzia’s
en overvallen voor inbeslagneming
van alles wat nog enige waarde had,
altijd die ingang voorbij liepen, omdat
ze kennelijk dachten dat er niemand
zou kunnen wonen. We hadden een
hondje, waarvan we de bek dicht
hielden, zodat hij niet zou blaffen

Ahornstraat in de Haagse Bomenbuurt.

van al het rumoer. In de hongerwinter gingen we toch het verboden
Sperrgebiet in en ook nog in spertijd
om de lege huizen te slopen van alles
wat maar hout was (deuren, kozijnen,
vloeren, etc.) voor de kachel en daarop
de suikerbieten en tulpenbollen te
kunnen koken. De Duitsers die op
de Sportlaan bivakkeerden schoten
soms hun mitrailleurs op de ‘slopers’
in de Hanenburglaan af. Dat dat altijd
‘goed’ is gegaan, is een wonder. Hoe
we aan onze voedselbonnen kwamen,
weet ik niet meer, want we waren hier
immers ‘illegaal’. Via de ondergrondse

waarschijnlijk, waar ik wel vrienden
had zitten. Op één tijdelijk adres op
de Laan van Meerdervoort liep ik nog
de kans verraden te worden door een
NSB’er als buurman, want hij had
een hekel aan de piano waarop ik wel
eens speelde, en hij zei dat als dat niet
ophield, hij me zou aangeven, dus
weer weg van dat adres. nfin, ik kan
nog wel een tijdje doorgaan, want dit
is eigenlijk nog maar een topje van de
ijsberg aan oorlogsverhalen.
Lenie Nunes
lenie.nunes@casema.nl
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie De kristalontvanger
met Julius Pasgeld

Voor radio-onderdelen kon je natuurlijk al sinds 1948 naar Stuut en Bruin
op de Prinsegracht. Maar als 12-jarig
jongetje zag ik mezelf daar nog geen
onderdelen voor een kristalontvanger kopen. Ik zag me daar voor de
toonbank al staan: “Heeft u mischien
een germanium-diode en een dubbele
variabele condensator voor me?”
Alleen al bij het idee dat ik dat tussen
al die ervaren radioamateurs verkeerd
zou uitspreken, zonk ik in de grond.
Gelukkig was er rond 1955 in de
Azaleastraat een winkeltje met radioonderdelen waar een aardige oude
man me van de meest elementaire
benodigdheden voorzag. En dat waren
(naast de reeds genoemde diode en
condensator) enkele tientallen meters
meters heel dun, geisoleerd koperdraad, wat stroomdraad, een paar
krokodillenklemmen, twee porseleinen
antenne-isolatoren en maar liefst 20
meter blanco, dik metaaldraad dat als
antenne moest dienen.
Urenlang zat ik met de soldeerbout
van mijn vader te klooien om het
zaakje volgens een schema uit het het
Jongensradioboek deel 1 van Leonard
de Vries op een plankje te monteren en
met draadjes te verbinden. Het dunne,

Als ik eraan terugdenk, springen de tranen me weer in de ogen. De kristalontvanger. Muziek en
spraak uit verre landen, zomaar uit de lucht - zonder ook maar een enkele krachtbron. Nostalgie
van de eerste orde.
geisoleerde koperdraad wikkelde ik
om een halve wc-rol tot een spoel.
Aan de variabele condensator maakte
ik een knop waar je aan kon draaien
om op verschillende zenders af te
stemmen.
Echte liefhebbers waren mij natuurlijk
al tientallen jaren eerder voorgegaan.
Die hadden zich moeten behelpen
met een omslachtige kristaldetector,
de OA89, op de markt gebracht door
de firma M H uit Muiden. Met
die kristaldetector moest je met een
pielig klein knopje een scherp metalen
puntje bewegen over het oppervlak
van een stukje loodglanskristal om
naar zenders te zoeken. En verder had
je verschillende ‘smoorspoelen’ nodig
die je als een soort stekker in contrastekkergaatjes moest pluggen.
Ach. Wat moet dit voor de gemiddelde lezer, die misschien zelfs nog
nooit van een kristalontvanger heeft
gehoord, allemaal overkomen als Koeterwaals. Maar de echte radioamateurs
van destijd zal het vast nog wel als
muziek in de oren zal klinken.
Waren de problemen die zich voordeden bij het monteren en solderen van
het ontvangertje al groot, zij zonken in
het niet bij de aanleg van de antenne.

Kristalontvanger met koptelefoon.

Want hoe span je een dikke metalen
draad van de ene dakrand in de Klimopstraat, waar ik woonde, over 20
meter achtertuin naar de dakrand van
de huizen aan de Azaleastraat? Gelukkig waren we al jaren een goede klant
van groenteboer Huisman die daar z’n
zaak had. En die kende z’n bovenburen weer. Die bleken desgevraagd
onmiddellijk bereid het ene eind van
het koperdraad aan een lang touw op
te hijsen en aan hun dakrand te bevestigen. Maar natuurlijk wel met een
porseleinen isolator ertussen. Anders
zouden de ethersignalen vruchteloos
langs de muren in de grond verdwijnen. Ook aan mijn kant maakte ik een
isolator en takte de antenne vóór die
isolator af met een draad die door een
stiekem zelf geboord gaatje in mijn
raamkozijn mijn kamertje binnenkwam en op de daarvoor bestemde
plek aan mijn kristalontvangertje werd
gesoldeerd. Voor de aardedraad hoefde
ik niemand lastig te vallen, want die
leidde ik zelf onder het tapijt in de
gang, via de keuken naar de koperen
waterleiding onder het aanrecht.
Zo. Alles was nu klaar. Van mijn
bescheiden zakgeld had ik inmiddels genoeg gespaard om het duurste
onderdeel, de koptelefoon, aan te
schaffen. Het grote moment brak aan.
Een kristalontvanger hoef je niet aan
te zetten, want kristalontvangers staat
altijd aan omdat ze hun energie uit
de lucht halen. Dus plugde ik mijn
koptelefoon (oortjes zouden we nu
zeggen) in, zette hem op, draaide
met kloppend hart aan de variabele
condensator en ineens, ja! Bliepjes!
Taa, tututu, taa, tu, taa! Morsetekens!
Nog wat gedraaid en verdomd zeg!
Muziek! Zachtjes weliswaar. Maar
toch, muziek. Nog wat verder. Wacht
eens even. Ietsje terug. Een vrouwenstem! Wat voor taal was dat? Het leek
wel Frans. Nee, toch? Dat kan toch

Loodglanskristaldetector.

niet? Iemand die ergens in Frankrijk
iets zei en dat dat dan gewoon op mijn
jongenskamertje te horen was?
Urenlang zat ik te experimenteren.
Ook ‘s avonds in bed. Dan bleken de
zenders met meer volume door te komen dan overdag. Eindelijk voelde ik
me erbij horen. Contact met de halve
wereld! Het enige vervelende was, dat
ik nooit iets terug kon zeggen. Op zeker moment meende mijn moeder dat
mijn nachtrust ging lijden onder mijn
buitenlandse contacten via de ether.
Op onverwachte momenten betrad ze
mijn slaapkamertje en betrapte me met
de koptelefoon op mijn hoofd. Nou dat
weer, moet ze hebben gedacht. Want
daarvoor had we samen net een enerverend stadium doorgemaakt, waarin
ik volgens haar niet te lang had mogen
lezen in bed.
Nu loste ik de zaak op door de aardleiding van mijn kristalontvangertje (die
onder het gangtapijt liep zoals u zich
nog zult herinneren) te voorzien van
een soort wip-wapkontaktje dat de aardeafvoer van mijn ontvangertje afsloot
als zij daar, ruim voor het moment
dat ze mijn slaapkamerdeur opendeed, op stapte. Waardoor de signalen
uit de ether onmiddellijk uitvielen.
Hetgeen mij erop attent maakte,

dat mijn moeder in aantocht was.
Waarop ik op mijn beurt onmiddellijk
mijn koptelefoon onder mijn kussen
verstopte en simuleerde dat ik in een
diepe, vredige slaap verkeerde. Nadat
mijn moeder zich van het idee van een
slapende zoon had overtuigd, trapte ze
op de terugweg geheel onwetend het
kontakt weer aan. Dat wip-wapkontakt
was ingewikkelder dat die hele
kristalontvanger en was, zo meende
ik zelf indertijd, te vergelijken met de
uitvinding van de gloeilamp.
Na verloop van tijd maakte ik ook nog
een versterker. Eerst om de geluiden
van mijn kristalontvangertje ook eens
door een luidspreker te horen. Maar,
nadat bleek dat ik daarmee ook de
geluiden van mijn pick-up hoorbaar
kon maken, is mijn kristalontvangertje
door de tand des tijds van het toneel
verdwenen.
‘Pick-up’. Jawel. Zo heette dat toen.
En als je niet meer weet wat een pickup is, kan ik er ook niks aan doen.
Maar laten we eerlijk zijn: als je dat
niet meer weet, waarom lees je De
Oud-Hagenaar dan eigenlijk nog?
Weet ú nog iets dat zonder batterijen
werkt? In dat geval, mail het naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar-email.

Dierenbegraafplaats
Oud-Rijswijk opent
haar deuren
Opening & dierzegening op Dierendag.
Zondag 4 oktober om 15.30 uur openen Bioloog
Midas Dekkers en Ron Bavelaar (directievoorzitter
Yarden Holding bv) de eerste dierenbegraafplaats
van Yarden in Rijswijk.

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

Aansluitend is om 16.30 uur de Katholieke dierenzegen door pastor Johannes Ritzer. U bent welkom
om met uw geliefde hond, kat, konijn en/of andere
dieren aanwezig te zijn.
Sir Winston Churchilllaan 233 • 2282 JS Rijswijk
T 070 336 11 60 • E dierenbegraafplaats.rijswijk@yarden.nl
www.yarden.nl/dierenbegraafplaats-oud-rijswijk
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Wie herinnert zich deze Haagse scholen?
In 1934 geboren, ging ik in 1938 naar de kleutermontessorischool in de Mijtenstraat. Ik zat in de klas bij juffrouw Beck. Zo
klein als we waren, zaaiden we in de tuin bij de speelplaats sterrenkers, die we bij opkomst op een boterham opaten. Het is de
fijnste school geweest waarop ik zat.
In 1940 ging ik naar de openbare
school in de Frans Halsstraat. Dat
was een hele verandering: we zaten
niet meer op stoeltjes aan een tafel,
maar in banken. Handen voor je borst
gevouwen en anders achter op je rug.
Niet luisteren? In de hoek staan of een
tik met een liniaal op je hand.

ste lol, want iedereen had witte haren.
In onze school was ook een vestiging
van de schooltandarts. Bijna alle scholen gelegen in de Schilderswijk moesten daar naartoe. In 1945 werden we
bevrijd en veel schoolkinderen hebben
toen gezongen op het van Beierenplein
en in de Wouwermanstraat.

We lazen uit de boekjes van Ot en
Sien, schreven op een lei met een griffel, dus ook hadden we een sponzendoos met spons en zeem en leerden
in de eerste klas schoonschrijven met
inkt en een kroontjespen.

Cadeautjes uit Amerika
We kregen sinaasappels en cadeautjes
uit Amerika. Onder andere een plastic
kammetje, zakdoekje en andere dingen. En verder een klein boekje over
koningin Wilhelmina en een groter
boek genaamd Een kistje vol juwelen
- een historisch verhaal voor jongens
en meisjes door Henk van Laar, met
tekeningen van Ger Sligte.

Het was oorlog en bijna alle kinderen
van de school hadden door ondervoeding hoofdluis.
Witte haren
We moesten op zekere dag klas voor
klas naar het gymlokaal. Daar stonden
drie mannen in witte pakken met
mondkapjes voor en die spoten in
onze haren wit poeder om de luizen
te doden.
Terug in de klas hadden we de groot-

In juli 1946 gingen we vier dagen met
een schoolreisje naar Lunteren. We
logeerden in huize De Eekhoorn. Wat
een feest: met een bus heen en terug.
Zuurtjes
We hadden wat geld van onze ouders
meegekregen - ik denk niet meer dan
een gulden. Zelf kocht ik drie rollen

met zuurtjes: een voor mijn zusje,
een voor mijn buurvrouw en een voor
mijn moeder. Mijn vader was helaas in
oktober 1945 overleden.

leerling een groot kartonnen vloeiblad
met een etiket. Daarop moesten we
onze naam schrijven.
‘s Avonds werd er in de school les
gegeven aan de leerlingen van de
Handels Avondschool. De jongens van
deze school wilden wel corresponderen met de meisjes van onze school,
dat werd dus over en weer schrijven,
maar het hoofd van de school stak
daar een stokje voor. Tegen mij zei hij
onder andere: “Het is afgelopen. Laat
hij die briefjes maar naar je privéadres
sturen.”

Mercuriusschool
Mijn derde school was de Handels
ULO: de Mercuriusschool in de
Vermeerstraat. We leerden er onder
andere handelsrekenen, boekhouden,
Frans, Duits, Engels en ook Esperanto,
steno en typen. Mijn klasonderwijzer
was mijnheer Van der Horst, een heel
lieve man.
Aan het einde van het derde jaar
maakten we met mijnheer Van der
Horst en de meeste leerlingen een
schoolreisje op de fiets naar oord
Brabant. We logeerden in jeugdherbergen in Hilvarenbeek, Bergen op
Zoom, Baarle-Nassau en Oostvoorne.

Ontmoeten
De jongen waarmee ik schreef stelde
echter voor, dat we elkaar maar eens
moesten ontmoeten. En zo gebeurde
het: hij bleek tegen over de school
te wonen. We kregen verkering en
in 2007 waren we 49 jaar getrouwd.
Helaas is hij in 2008 overleden.

Ballpoint
Bij mij in de klas zat een meisje, die
had bij haar thuis in die tijd al een telefoon, koelkast en douche in huis. Op
een dag kwam ze op school met een
ballpoint. Nog hoor ik onze onderwijzer aan haar vragen: “Nellie, mag ik er
even mee schrijven?”

meisjes - maar niet voor lang.
Na twee jaar gingen we op bezoek bij
onze klasonderwijzer mijnheer Van
der Horst. Hij woonde op de Kiplaan.
Haagse binnenstad
Hij kreeg van ons een mooi boek en
het werd een leuke avond, die we
afsloten in de Haagse binnenstad met
een dansje bij de Seven Club.
Klasgenoot
Met een van mijn klasgenootjes heb ik
nog contact. Zij is nu 82 en ik 81 jaar.
Mijnheer Van der Horst is overleden
op 97-jarige leeftijd. Vaak heb ik hem
nog ontmoet. Zijn vrouw was al eerder
overleden en hij had geen kinderen.
Wie van mijn klasgenoten zullen zich
bovenstaande nog herinneren? Van
alle drie de scholen weet ik nog vele
namen en heb ook nog schoolfoto’s.

Over streng zijn gesproken: in een andere klas zat een 16-jarige jongen, die
op de speelplaats een sigaret rookte.
Dat was verboden. Hij werd enige
weken van school gestuurd.

Sophie Kuiper
fiekuiper@gmail.com

Uit het oog
Na ons examen, verloren wij als klasgenoten elkaar uit het oog. We hadden
geen grote klas: tien jongens en acht

Op een dag kregen wij nieuwe banken
in de schoollokalen. Om deze een
beetje netjes te houden, kreeg elke

Kijk wat jij kunt doen op kwf.nl

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

vijf keer de dvd Koffiehuis De oievaar verloot.
Vergeet niet om bij de inzending ook uw postadres te vermelden!

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.

oplossing luidde vorige keer: 7-6-1-3. De dvd
gaat naar de volgende inzenders:
• Alex van Gilst, te Pijnacker
• Ernst Boekhout, te Zoetermeer
• Annemiek Dijkhuizen, te Den Haag
• H. Kuiper, te Zoetermeer
• H.T.A. van Dijk, te Gouda

We moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben op:
woensdag 20 januari.

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom

Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 1’

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 22 december vond u
ook vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
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Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto’s: Joris van Bennekom

AD PUBLIEKSPRIJS BESTE MUSICAL

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353
THEATERHANGAAR

| VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN

(45 cpm)

Soldaat van Oranje - De Musical bedankt zijn publiek

