
Ik ben geboren eind 1944 

in de Velpsestraat en heb 

daar tot 1958 gewoond. De 

Velpsestraat loopt vanaf 

De la Reyweg tot de Zuider-

parklaan, maar mijn leven 

speelde zich vooral af in 

het stuk tussen de Harder-

wijkstraat en de Wapenvel-

destraat. Wijzelf woonden 

bovenaan een portiek, waar 

we een keer met feestmutsen 

op de trap zitten.

Op elke hoek van de straat was een 

winkel. Op de hoek van de Velp-

sestraat en de Wapenveldestraat zat 

een melkwinkel, waar we weleens wat 

kochten, maar meestal kochten we van 

een melkboer die met een kar aan de 

deur kwam en (als we er niet waren) 

de oude glazen melkflessen voor de 
deur weg haalde en er nieuwe voor 

in de plaats zette. Op de andere hoek 

verkochten ze kachels. Daar kwamen 

we nooit.

Op de hoek van de Velpsestraat en de 

Harderwijkstraat was een groenteboer. 

En op de andere hoek, melkboer Van 

der Wekken, die later een automatiek 

erbij begon en nog later emigreerde 

naar Australië. Tegenover ons portiek 

zat in een werkplaats of garage, een 

fietsenmaker, en wij gingen naar 
groentezaak Reijntjes, die ook in zo’n 

werkplaats zat - maar in het volgende 

stuk straat, namelijk richting Zuider-

parklaan. Daar op de hoek zat ook 

onze slager.

‘Nie...uwe haring’

Er kwam nog een groentekar langs, 

daar mocht ik wel eens op de bok 

zitten, als ik hem vroeg aan zag 

komen. De bakker kwam ook langs 

met een fietskar. Vlakbij hadden we 
die niet, maar voor gebak gingen we 

naar Groenendijk, op het pleintje bij 

de Zuiderparklaan en de Soestdijk-

sekade, vooral de chocolade-batons 

waren heerlijk. We hebben ze nooit 

meer ergens zo lekker gevonden: niet 

hard, maar van binnen kleverig. Toen 

we later in Rijswijk zijn gaan wonen, 

bleven we nog lang bij deze bakker en 

slager kopen. Een enkele keer hielp ik 

de man, die de krant laat in de middag 

bezorgde, door ook enkele kranten in 

brievenbussen te gooien. Dan kreeg 

ik twee centen. De schillenboer kwam 

ook nog langs om de schillen op te ha-

len en bij mooi weer soms een ijsboer. 

Het liefst kochten we ijsjes van Jamin, 

die waren groter voor tien cent. En 

dan natuurlijk wel eens bloemenkarren 

en een Scheveningse, die alsmaar heel 

hard: “Nie...uwe haring”, riep.

Wij hadden het thuis behoorlijk goed. 

Mijn vader had een goede baan. Hij 

was ambtenaar, dus ‘vaste armoe’ 

volgens mijn grootvader. Vlak na de 

oorlog kregen wij spullen van mijn 

oom uit Amerika en van mijn oudere 

nicht kreeg ik mooie jurken. Ik kreeg 

ook een step en een nieuwe fiets, toen 
ik eraan toe was. Mijn grootvader was 

rietwerker en maakte een poppen-

wagen voor mij, die we later aan de 

kleuterschool gaven. Die wilde toen 

nog wel goede tweedehands dingen 

hebben.

De Velpsestraat is in de buurt van het 

Zuiderpark. Daar was toen het open-

luchttheater, waar ze vaak sprookjes 

speelden. Ik mocht daar alleen of met 

vriendinnen naar toe. De kaarten kon 

je kopen in het winkeltje op de hoek 

van de Wapenveldestraat en de Velp-

sestraat. Het was waarschijnlijk een 

sigarenwinkeltje. Op een keer ging ik 

op mijn step naar het Zuiderpark en 

stepte daar op de weg. Dat reed mak-

kelijker dan het grintachtige voetpad. 

Maar er kwam een grote auto achter 

me aan. Dat mocht toen nog en ik 

was angstig en keek achterom. Ik reed 

zo het prikkeldraad in. De chauffeur 

heeft me toen bloedend thuisgebracht. 

Ik had een wond op mijn wenkbrauw, 

die nu nog zichtbaar is.

Theo Thijssenschool

Op de kleuterschool zat ik op de 

hoek van de La Reyweg en de 

Scheeperstraat, maar we werden 

door een juffrouw opgehaald bij de 

lagere school op de Nijkerklaan. Ik 

zat daarna op de Theo Thijssenschool, 

achter ons huis. De school ziet er nog 

hetzelfde uit, maar het plein is al een 

paar keer veranderd. Wij mochten 

niet op het gras komen en ook niet 

buiten schooltijd op de ruimte voor 

de school.

Er was ruimte genoeg om te spelen. 

We speelden tikkertje en verstop-

pertje en later op de straat voor het 

schoolplein ook wel slagbal. In de 

Velpsestraat gooiden we met een bal 

naar de stoepranden. De kunst was de 

stoeprand te raken zodat de bal terug 

kwam. En natuurlijk spelletjes als ‘Jan 

Huigen in de ton’ en ‘witte zwanen, 

zwarte zwanen’, ‘heb je wel gehoord 

van de zeven, de zeven’ en ‘twee em-

mertjes water halen’.

Indische eilanden

Balspelletjes en touwspringspelletjes, 

waar we liedjes bij zongen, onder 

andere Bali-Lombok-Soembawa-

Soemba, Floris-Timor, half Portugees. 

De Indische eilanden, waar je op 

school nog wat aan had. Maar die nu 

andere namen hebben gekregen.

In de knikkertijd knikkerden we met 

kleine knikkers en we gooiden een 

tijd met bedeltjes tegen een muur. Wie 

het dichtste bij de muur was, mocht 

ze houden. Harde sigarettenpakjes 

knipten we doormidden. Dan kreeg je 

vier kaartjes. We speelden daarmee, je 

moest ze na elkaar blind op een stapel 

leggen en als je dan een zelfde merk 

erop legde, mocht je de stapel houden.

We spaarden van alles wat gratis was. 

We spraken mannen op straat aan 

of we hun sigarenbandje mochten 

en gingen groentewinkels in voor 

sinaasappelmerken. Lucifermerken 

en suikerzakjes hadden we ook en we 

ruilden ze soms.

In de laatste klas van de school moch-

ten wij verkeersbrigadier zijn. Dat was 

op wat toen een drukke straat werd 

genoemd: de Schaarsbergenstraat, 

hoek Harderwijkstraat. Wij kregen al-

leen een riem om en een bordje, geen 

ouderbegeleiding. Zebra’s bestonden 

toen nog niet. U ziet: auto’s reden er 

bijna niet. We waren blij dat als we 

er stonden, we één vervoermiddel 

konden laten stoppen. Ook ziet u het 

sigarenwinkeltje op de hoek. Daar 

tegenover zat een bakker, waar we wel 

eens roggebrood kochten. Het kleine 

winkeltje dat naast de hoek zit op de 

foto, verkocht mooie poëziealbum-

plaatjes, die ik er een keer gehaald 

heb.

Anje Hoekema

anjetig@gmail.com
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Generaal Spoorgroep

Wie kan mij helpen aan fotomateriaal 

van de padvinderijgroep Generaal 

Spoor. Het gaat om de periode 1953-

1958. Voor mij nog bekende namen, 

voor zover ik mij kan herinneren, uit 

deze periode zijn onder andere Nico 

Zoutenbier, Joop Robertie, Bob van 

der Berg (woonde op het Soestdijkse-

plein), Bob van der Sloot (zijn vader 

was beroepsmilitair en ook leider bij 

onze groep, woonde in de 1ste Pieter-

burgstraat), Goos Geluk (werkte later 

bij de B.I.P.M.), Henk Maas (woonde 

op de Soestdijksekade, nog eens 

samen met hem naar Zoeterwoude 

geschaatst ), Arie Visser (woonde op 

de Mezenlaan, zijn vader heeft nog in 

het bestuur gezeten) John Soeren en 

uiteraard onze Hopman Cees Plezier 

(hij was colporteur bij stomerij De 

Zwitserse). Mij zijn wel wat avonturen 

bij gebleven, onder andere de kam-

peer- en zeilweekenden in Zoeter-

woude, de zomerkampen in Barlo bij 

Lichtenvoorde, met ons optreden in 

Cafe De Domme Aanleg. Ook onze 

jaarlijkse feestavonden met optredens 

in Passadena op de Apeldoornselaan, 

feestzaal in de Daguerrestraat en een 

feestzaal in de Bosjes van Poot kan ik 

mij nog wel herinneren. Ons clubhuis 

bevond zich in de Vaalrivierstraat bo-

ven een pakhuis. Beroemd waren onze 

oude krantenacties voor de aankoop 

van nieuwe tenten. Deze oude kranten 

brachten toen 25 cent per kilo op. Een 

bekende slogan uit die tijd was: voor 

een tent naar Van Gent (Paul Kruger-

laan). Hopelijk kan iemand mij wat 

verder helpen.

Bert Barendrecht

geba@casema.nl 

Puddingstukje

Wij werkten in 1958 in de Javastraat 

52 bij de KABO. Allemaal meisjes 

en af en toe gingen we wat lekkers 

halen of was er een traktatie. Ik werkte 

er pas en ze gingen weer wat halen. 

Eén meisje, Vera, zei: “Voor mij een 

‘puddingstukje’.” Ik wist niet wat ik 

hoorde. “Wat voor iets is dat?”, vroeg 

ik. “Zit er pudding in?” Vera legde uit 

hoe lekker een ‘puddingstukje’ was. 

Langwerpig of vierkant gesneden en 

bruin gebak met bovenop ook bruin 

glazuur. Het leek mij niet zoveel. En 

ik bestelde er toch ook maar een. Ik 

proefde en keurde en vond het eigen-

lijk wel tegenvallen. Maar smaken 

verschillen nu eenmaal. Het werd 

gehaald bij Hus in de Javastraat.

We verhuisden met het kantoor naar 

Mesdagstraat 10. Op de hoek van de 

Mesdagstraat en de Weisenbruchstraat 

was Maison Kelder gevestigd. Dat 

werd onze favoriete en duurdere ban-

ketbakker. Wel snoepten we vanwege 

de prijs minder. Als er weer een goed 

getal aan nieuwe leden was bij de 

KABO, trakteerde het bestuur ons ech-

ter op gebak van Kelder! Ze hadden 

de lekkerste gebakjes, bijvoorbeeld 

hazelnootgebakjes en vruchtengebak-

jes. Maar ik had een favoriet gebakje 

en dat was ‘broodje Grote Bek’. Een 

groot stuk gebak: Het waren twee 

helften aan elkaar en opengeklapt, 

gevuld met een fikse hoeveelheid 
‘echte’ slagroom. In het midden van 

die slagroom waren twee stukken 

ananas gestoken, als waren het tanden. 

Het leek dus op een mond met tanden. 

Maar het was heerlijk. En van ‘de 

lijn’ had ik geen last, dus liet het mij 

onbekommerd smaken. Zouden ze dat 

gebak nog maken?

Liesbeth Hoogduin

be0rr25@kpnmail.nl

Politieambtenaren

Dit jaar bestaat de vereniging van 

gepensioneerde politieambtenaren 

van de Eenheid Den Haag (VGHP) 

veertig jaar. De vereniging werd in 

1976 opgericht voor oud-ambtenaren 

van de Haagse gemeentepolitie. Vanaf 

1994 konden ook oud-politieambte-

naren van het regionaal politiekorps 

Haaglanden lid worden. Na de 

samenvoeging van politie Haaglanden 

met politie Hollands Midden is het 

lidmaatschap mogelijk voor oud-po-

litieambtenaren van beide voormalige 

regionale korpsen.

Maandelijks verschijnt voor leden van 

de vereniging Het Journaal, een blad 

met onder andere oude herinneringen, 

voorzien van foto’s. Voor Het Journaal 

ben ik op zoek naar oude foto’s. Of 

deze nu zijn van politieambtenaren, 

politiebureaus of acties van de politie: 

alle foto’s uit beide voormalige regio-

korpsen zijn welkom. Er blijken nog 

veel van dergelijke foto’s in het bezit 

te zijn van kinderen van inmiddels 

overleden politieambtenaren. Ook 

oude politiefoto’s van derden zijn van 

harte welkom. Als u de foto’s kunt 

inscannen, stuur deze dan naar info@

vghp.nl. Bent u daartoe niet in staat, 

dan haal ik de foto’s graag bij u op. U 

krijgt de foto’s weer terug.

Harry Meinderts

0174-240681

info@vghp.nl

Bedankactie

Het AD van 24 december lezend 

kwam ik een artikel tegen van de 

Rotterdammer Steef Rietbergen, 

waarin hij beschreef een bedank-

actie te hebben georganiseerd voor 

de gezinnen die in de oorlog van 

1944-1945 kinderen gastvrij opvingen. 

Het was hem opgevallen dat er na 

ruim zeventig jaar nauwelijks iets is 

gedaan voor die mensen. Zo’n 18.000 

kinderen reisden op verschillende 

manieren oostwaarts, onder andere per 

ak, vra htauto, fiets en zel s lopend 
naar hun bestemming. Ze vonden een 

liefdevol nest en kwamen zo weer op 

krachten en overleefden de oorlog. 

Het artikel sprak mij aan omdat ik 

toen samen met mijn éé jaar jongere 

broer ben opgevangen bij boerenfami-

lies in Drenthe. De familie waar ik ben 

opgevangen, bestond uit een gezin met 

tien kinderen en mijn broer kwam bij 

een boer zonder kinderen. Ik ben deze 

mensen nog eeuwig dankbaar voor 

de liefdevolle verzorging die ik van 

hen ondervonden heb. Later heb ik na 

een bezoek aan de oudste zoon die in 

Heerenveen woonde vernomen dat de 

familie was geemigreerd naar Canada.

Wim Jansen

wimenrietjansen@kpnplanet.nl

Evelyn Pattiselanno

Op 25 november jl. overleed Evelyn 

Pattiselanno. Heel veel Haagse kin-

deren hebben les gehad van ‘juffrouw 

Pattiselanno’. Tussen de vele boeken 

die zij bezat, vond ik vier poëzie-

albums uit de periode eind tachtiger 

en begin negentiger jaren. Dit zijn 

albums van leerlingen van Basisschool 

De Regentes. Waarom deze nooit 

terug zijn gegaan naar de betreffende 

leerlingen weet ik niet, maar ik kan 

me voorstellen dat ze het leuk vinden 

om hun album terug te krijgen. De 

namen zijn: Mohamed Matba, Emine 

Türkeli, Imen ... en Hanim ... Bent 

u één van deze oud-leerlingen van 

juffrouw Pattiselanno? Dan kunt u mij 

een mailtje sturen.

Ankie van der Valk-Leepel

ankievdv@casema.nl
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Vernieuwde website van De Oud-Hagenaar online

De website van De Oud-Hagenaar is vernieuwd. Op deoud-hagenaar.nl is het 

mogelijk om artikelen te lezen of om de digitale krant door te bladeren. De 

vernieuwde site is overzichtelijk en daardoor gebruiksvriendelijk.

De Oud-Hagenaar is ook actief op sociale media. Like ons op facebook.com/

deoudhagenaar2015. Of volg ons op Twitter: twitter.com/DeOudHagenaar.

Heeft u geen internet? Geen probleem. De krant ligt elke twee weken voor u 

klaar op een van de ruim 350 verdeelpunten in Den Haag en omstreken.

Ivar Lingen

Hoofdredacteur De Oud-Hagenaar

Javastraat

Het stukje over de Javastraat brengt veel herinneringen op. Wij zijn de 

bewoners geweest vóór de heer Nanninga. Van 1971 tot 1974. De herenmo-

dezaak van de heer Van Westerhoven had de naam The Four Seasons. Boven 

de winkel was het atelier. Om boven de winkel en atelier te mogen wonen, 

moest men getrouwd zijn. Ik heb mijn baantje op moeten zeggen en we zijn 

getrouwd om daar te mogen wonen. Ook was men verplicht om in de winkel 

te werken als verkoper en in het atelier. Naast deze winkel op nr. 122 had 

je de Verkade-speciaalzaak Agnetta. Jarenlang door onze (schoon)moeder 

mevrouw M.E. Oostveen gerund samen met haar dochter Paula.

Paul en Corry Oostveen

paulencor@ziggo.nl

OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

estland, el t, idden elfland, eids hendam
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email
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Sinds 1988 is Den Haag in 8 stadsde-

len verdeeld. Deze stadsdelen worden 

weer onderverdeeld in 44 wijken. 

De Vruchtenbuurt is één van die 

wijken en behoort tot het stadsdeel 

Segbroek. Voordat er tot de bouw van 

huizen werd overgegaan was het hier 

een tuinbouwgebied. In 1927 werd 

er met die bouw begonnen waarbij 

het uitbreidingsplan van de Dienst 

Stadsontwikkeling en Volkshuis-

vesting vrijwel volledig nagevolgd 

werd. Dit plan stoelde ten dele op de 

stedebouwkundige opvattingen van 

H.P. Berlage. Zijn plan voor heel Den 

Haag was al in 1913 goedgekeurd. Na 

enig gekrakeel binnen de gemeente-

raad werd besloten de straten namen 

van vruchten te geven en één van die 

vruchten was de mispel. Dit is een 

soort appeltje dat aan een kleine boom 

groeit. Wanneer de mispels geoogst 

worden zijn ze erg droog en hard. Het 

is dan ook gebruikelijk om ze een 

week of drie te laten liggen zodat er 

een rottingsproces optreedt. Voor de 

liefhebber is dit een uiterst smakelijke 

vrucht naar ik begrepen heb. Ik neem 

aan dat de titel van mijn verhaal nu 

ook duidelijk is.

Nicolaas Matsier

Hoewel dit niet de echte naam van de 

schrijver is, lijkt het me verstandig 

om dit pseudoniem hier te blijven ge-

bruiken al was het alleen maar omdat 

hij dat zelf graag wil. “Je eigen naam 

in de krant is alleen maar solliciteren 

naar ongewenste telefoongesprek-

ken”, zo heeft hij eens gezegd. Voor 

de puzzelaars onder u: wanneer je de 

letters N. Matsier op een andere ma-

nier rangschikt wordt die echte naam 

wel zichtbaar. Nicolaas is in 1945 in 

Krommenie geboren.

Enkele jaren later is het gezin naar 

Den Haag verhuisd. Dit gezin bestond 

in eerste instantie uit vader, moeder en 

vijf kinderen. Van die vijf zijn er twee 

jong gestorven en dit heeft begrijpelijk 

een stempel op het leven van deze 

schrijver gedrukt zoals ook in het boek 

waar ik het straks over ga hebben 

duidelijk wordt. Zijn vader was leraar 

geschiedenis en vanuit die functie is 

hij enkele jaren rector van een Lyceum 

in onze stad geweest. Na de middel-

bare school is Nicolaas klassieke talen 

en wijsbegeerte gaan studeren. Hij 

heeft een groot aantal uiterst boeiende 

boeken op zijn naam staan waaron-

der kinderboeken. Voor één van die 

kinderboeken, Ida stak een zebra over, 

heeft hij in 1987 de zilveren griffel ge-

kregen. Hij heeft overigens wel meer 

litteraire prijzen gekregen zoals de

E. du Perronprijs in 2005. Momenteel 

woont hij in Amsterdam.

Gesloten huis (1994)

Het spreek vanzelf dat ik het boek 

nog een keer gelezen heb in verband 

met het schrijven van dit artikel. Even 

bekroop me de neiging om de tekst 

die ik tot nu toe geschreven heb in de 

prullenmand te gooien want dat kan 

ook met een digitale tekst. Waar ben 

ik aan begonnen? Wat moet ik wel 

en wat niet vertellen? In ieder geval 

dat jullie het boek moeten gaan lezen. 

Nicolaas beschrijft hoe hij samen met 

zijn zus en zijn broer het huis van zijn 

ouders leeghaalt nadat eerst zijn vader 

en jaren later zijn moeder overleden 

is. Aan het eind schrijft hij: “Ik houd 

ervan sporen uit te wissen”, maar is 

dat zo? Hij beschrijft tot in de kleinste 

details hoe dit in z’n werk is gegaan. 

Hij gebruikt dit leeghalen als kapstok 

om zijn jeugd te beschrijven, een 

jeugd die tot op de dag dat hij dit boek 

schreef - hij was toen bijna vijftig jaar 

- doorloopt.

Zoals veel schrijvers probeert hij zo 

zijn jeugd te verwerken, een streep 

eronder te zetten, maar of dat lukt 

betwijfel ik. Over zijn vader die z’n 

gevoelens niet kon uiten, over zijn 

moeder die in regeltjes en schoon-

maken vluchtte, over zijn broertje 

en zusje die op jonge leeftijd zijn 

overleden en waar hij geen afscheid 

van heeft kunnen nemen, over de 

verstikkende deken die over dit alles 

lag: een uiterst streng geloof...

Kortom, ik moet een keuze maken. 

Ik ben zo’n acht jaar ouder dan hij 

dus echt gekend heb ik hem niet. 

Dit leeftijdsverschil is daar veel te 

groot voor. Of hij eerder of later in de 

Mispelstraat (op nummer 18) is komen 

wonen weet ik niet, maar groot zal dit 

verschil niet zijn. Hij zat toen in de 

derde klas van de lagere school dus dit 

moet in 1953 of 1954 geweest zijn.

Uiteraard herken ik veel. Hoewel 

spiegelbeeldig, is de indeling van het 

huis hetzelfde. Ook ik had een ka-

mertje boven op zolder. Hij beschrijft 

ergens dat hij samen met zijn ouders, 

broer en zus vaak op zondag in de tuin 

gezeten ko fie dronk met iets lekkers 
erbij. Ik heb ze op zo’n moment wel 

eens vanaf ons balkonnetje staan te 

begluren. Ook schrijft hij dat de buren 

op bezoek kwamen en dan bedoelt hij 

mijn ouders.

Ik ga nu enkele fragmenten die mij 

van belang lijken in de context van dit 

artikel op een rijtje zetten.

Vuurtorenlicht

Over het waarheidsgehalte van oudste 

herinneringen bestaat natuurlijk geen 

enkele zekerheid. Ik ben uit Am-

sterdam komen aanrijden, per auto. 

En heb voor de laatste keer koers 

gezet naar het huis. Als ik straks de 

Mispelstraat en de Vruchtenbuurt weer 

uitrijd is dat  neem ik aan  definitie . 
Ik zal niet meer terugkeren in de buurt 

van mijn jeugd: ik heb er niets meer 

te zoeken. Een huis, met een tuin 

erachter; aan een korte brede straat 

met rozenperken en goudenregens. Ik 

neem het halletje, en de gang, en de 

keuken, en de woonkamers, en de trap 

naar boven, de overloop, de slaapka-

mer, de badkamer, vaders studeerka-

mer, de trap naar de zolder. de zolder 

zelf, de kamer van mijn zus, de kamer 

van mijn broer en mij, het uitzicht 

vanuit de dakkapel.

De kamer, waar ik destijds precies had 

geweten, hoe lang, of liever hoe kort 

en met welke tussenpozen, het vuurto-

renlicht van Scheveningen vluchtig te 

zien was in de ramen van de dakkapel, 

een snelle veeg van licht door de 

spleet van de groengeblokte gordijn-

tjes. En ik daal weer af, om vanuit de 

keuken naar buiten te lopen, de tuin in, 

de enige ruimte die niet is aangetast 

door onze opruimwoede.

Buurtbewoners zullen dit ongetwijfeld 

herkennen. Vele jaren later - in 2007 

- heb ik contact met hem gezocht. Dat 

was geen eenvoudige zaak omdat zijn 

uitgever hem terecht afschermde. Na 

enkele pogingen lukte het en nadat 

ik hem een van mijn boeken had 

toegestuurd reageerde hij met een 

uitgebreide brief waarin hij het een 

en ander over zichzelf en zijn vader 

duidelijk maakte.

Hoewel het huis van mijn ouders voor 

mij nog niet gesloten is - mijn jongere 

broer woont er nog steeds - heb ik er 

zeker geen spijt van dat ik dit boek 

nogmaals gelezen heb. Het geeft een 

goed beeld van die tijd en het op-

groeien van een talentvol jongetje met 

alle problemen van dien. Nicolaas, 

want zo blijf ik je noemen al weet ik 

beter, bedankt.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Zo rot als een mispel
Mijn vorige bijdrage eindigt met de zin: ‘Ik laat u nog even in het 

ongewisse’. In die bijdrage beschreef ik onder andere het huis 

waarin ik geboren ben. Toen ik een jaar of zestien was zijn mijn 

ouders - in 1953 - verhuisd naar een huis in de Vruchtenbuurt. 

Over het huis dat er aan de rechterkant naaststaat is een boek 

geschreven en niet zomaar een boek. Ik ga u daar nu zoals be-

loofd iets meer over vertellen.
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Mispelstraat 18 bij accolade.

Het gesloten huis.

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

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. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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. 

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. 

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

65+ KORTING
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

 
 

 
 
 
    

    055 - 5059500    WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500  Ê

 Open dagen riviercruises 29 & 30 januari in Rotterdam 

 

Ê   

All Inclusive Hotels Actieweken al vanaf  175,- p.p. 

u ook Sij aPlus  
zorgsame 

riviercruises  

  en nog veel meer All Inclusive Hotels met aantrekkelijke Actie Weken en nog veel meer All Inclusive Hotels met aantrekkelijke Actie Weken ÊÊ

Ê All Inclusive Hotel SiegerlandAll Inclusive Hotel Siegerland  
FreudenbergFreudenbergFreudenberg   ///   DuitslandDuitslandDuitsland      224,224,224,---   

Actie WekenActie WekenActie Weken   nu  nu  nu   175, 175, 175,---   p.p.p.p.p.p.   

ÊAllAll  Inclusive HotelInclusive Hotel   dede  VossenbergVossenberg  
Vierhouten / Veluwe € 224,Vierhouten / Veluwe € 224,Vierhouten / Veluwe € 224,---   

Actie Weken Actie Weken Actie Weken nu  nu  nu   199 199 199---   p.p.p.p.p.p.   

NIEUW: BUSREIS 5 dagen All Inclusive Hotel Gaasterland / FrieslandNIEUW: BUSREIS 5 dagen All Inclusive Hotel Gaasterland / Friesland  

B R Reizen nodigt u samen met Sij a ruises uit op haar pen dagen aan 
de  Boompjeskade in Rotterdam. Van 11.00 tot 17.00 uur ligt de loopplank 
van het luxe cruiseschip MS Verdi **** voor u uit. 
Geniet in een gezellige sfeer van:     Gratis koffie met lekkers 
                    Gratis riviercruisegids 2016 
                           Rondleidingen en uitleg aan boord 
                    Prijsvraag: win uw gratis cruise 

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

Inclusief: 

 Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

 All Inclusive met logies, ontbijt, lunch en diner 

 ‘s Avonds van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes 

 Mooi excursie programma met alle entrees ed. 

 Instapplaatsen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht 

5 daagse busexcursie reis vanaf  299,- p.p. 

Senioren-
verhuizing

Woning-
Ontruiming

Spoed-
Ontruiming

Ontruimen
na overlijden

 

 

 

 

 

 
  

 

www.seniorenhulp.com  •  info@seniorenhulp.com
 

 

Bel ons
algemeen landelijk

nummer voor een
uitgebreide brochure

en of meer informatie.

010-8882215

Wij zijn specialist in Seniorenverhuizingen

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

Netjes en zorgvuldig leeg- 
ruimen van huur- of koop- 
woning. Na ons werk direct 
klaar voor de overdracht.

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

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

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Een uitvaart in stijl

Meer informatie: 
070 355 64 27 en www.adpatres.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
www.nierstichting.nl/sms

Laat nierpatiënten 
overleven.
Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333  
of geef via nierstichting.nl

Samen kunnen we deze dag 
dichterbij brengen. Kijk wat 
jij kunt doen op kwf.nl.

KWF Kankerbestrijding 
gelooft in de dag dat 
niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker.
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In het erotisch getinte weekblad 

Pan en in De Zwarte Kat werd druk 

geadverteerd over hitsig bewegende 

beelden die menig mannenhart snel-

ler lieten bonken. We hebben het 

over de twintiger jaren van de vorige 

eeuw. De rolprent was te bekijken in 

de Geleenstraat. Het was het nieuw-

ste van het nieuwste en in die tijd 

was een dergelijke film een uni um. 
In de advertentie werd nog expliciet 

vermeld dat het byzonder pikante 

films voor heren  waren. et betro  
meestal illegale kopieën van gesmok-

kelde uitse films.

a een korte geheime brie wisseling 
kon de erotis he film tegen betaling 
van maar lie st  gulden worden 
bekeken. Dat was een enorm bedrag 

voor die tijd en vele malen het week-

loon van Jan de arbeider. De overac-

tieve politie kreeg lucht van de zaak 

doordat zij getipt was door een op 

wraak beluste kennis dan wel klant 

van de madame. Vervolgens ging de 

ermandad tot heuse infiltratie over, 
waarbij stromannen werden gebruikt.

Verraad

Het verhaal gaat dat de vrouw in deze 

business regelmatig te vinden was op 

Duindigt. Ze was een gokster van de 

hoogste categorie en was van zins en-

kele paarden te kopen om zel  mee te 
spelen. e ga  een bevriend persoon 
het verzoek om twee paarden te halen 

in elgi , maar die beesten bleken 
ongezond te zijn. De ene scheen 

al spoedig last te hebben van een 

knobbel aan zijn been en de andere 

had aanleg om dik te worden. De ma-

dame vermoedde dat ze door de man 

was opgelicht en kwam met de politie 

in contact. De mogelijke oplichter op 

zijn beurt was uitermate verbolgen 

over de aanklacht die de vrouw had 

ingediend en deed een boekje open 

over haar nevenactiviteiten. De po-

litie was uitermate geïnteresseerd en 

zo begon het balletje te rollen.

Gastvrouw

De politie ging heel secuur te werk 

en liet een stroman reageren op de 

ondeugende annonce. Toen het adres 

aan de Geleenstraat bekend werd 

gingen vier inspecteurs anoniem naar 

het huis om de films te bekijken. e 
deden zich aanvankelijk heel onnozel 

voor. De hele operatie was nauw-

keurig voorbereid. er plekke tro en 
de stille agenten nog enkele andere 

enthousiaste kijkers aan en gezamen-

lijk bekeken ze de eerste ontspan-

ningsfilm. e harmante gastvrouw 
verwende haar publiek ondertussen 

met lekkere drankjes. De heren geno-

ten met volle teugen.

Politie

aar de ogen van die tijd was de film 
zo liederlijk pervers , dat zel s een 
oppervlakkige bes hrijving on at-
soenlijk was. Na vertoning van zeven 

korte filmpjes stond een inspe teur 
op en meldde met veel kabaal aan de 

operateur dat het wel genoeg was. De 

laatste keek stomverbaasd en begreep 

niet dat de heren niet verder wilden 

kijken. Toen lieten ze hun politiepen-

ning zien en begreep de gehaaide 

madame hoe laat het was.

n der inspe teurs floot uit het 
raam en meerdere agenten kwamen 

aangesneld om de woning grondig 

te doorzoeken. De bezoekers werden 

a gevoerd naar het politiebureau voor 
verhoor. e filmpjes en het lu e film-

apparaat ter waarde van  gulden  
werden in beslag genomen.

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.

Politie op zoek naar pornofilms in Geleenstraat
Vanouds zitten in de Geleenstraat frivole dames in de etalage 

voorzien van een rood lampje om een (klein) deel van hun han-

delswaar enigszins spannend te beschijnen. Negentig jaar ge-

leden deed de zedenpolitie in diezelfde straat een inval waarbij 

de nodige pornografische handel in beslag werd genomen. Hoe 

kon het zover komen?

Pornografische prent uit 1920.

Het bijzondere van de VEN waren 

de werktijden: omdat veel winkeliers 

- vooral groenteboeren (en destijds 

waren dat er nog heel wat  naar de 
VEN gingen voordat hun eigen winkel 

open ging - was de VEN al voor 

zessen s o htends volop in bedrij . 
Probleem was daardoor het vinden 

van personeel dat geen moeite had met 

vroeg opstaan.

Uiteindelijk was het resultaat dat veel 

zwaar werk werd gedaan door mannen 

van boven de vij tig, die vroeger zo-

als opa ees  een eigen zaak hadden 
gehad en daardoor gewend waren aan 

vroeg opstaan. Jongeren kwamen ook 

wel binnen, maar ze bleven vaak niet 
lang. e wekker om vij  uur... a, dat 
valt niet mee.

Opa Cees kon ook vaak boeiend 

vertellen over de tijd daarvoor, toen hij 
in Loosduinen en de Notenbuurt met 

melk langs de deuren ging. De detail-

handel langs de deur had veel aspecten 

die nu misschien apart voorkomen:

k kan nu niet van huis, wilt u deze 
brie  voor mij posten

e bab  is geboren, het is een meisje. 
ilt u even komen kijken

ijn man is gestorven, hij ligt opge-

baard. ilt u hem nog zien

“Ik weet dat het eind van de week 

is, maar mag ik eind volgende week 
betalen

at rood staan  bij een leveran ier 
aan huis was in die tijd net zo gewoon 

als dertig jaar later rood staan bij de 

girodienst. ommige kleine zel stan-

digen zagen als voordeel dat een klant 

die nog een schuld had niet zomaar 

naar een ander over dur de te stappen. 
Maar daar stond tegenover dat als 

iemand zijn winkel moest opgeven, 

hij in zijn boekhouding nog een stevig 

s hri t met nog te innen rekeningen 
had. Gelukkig verhuisden mensen 

toen niet zo vaak als nu, want de enige 
oplossing was dan maandenlang bij de 

ex-klanten langs de deur gaan tot alles 

betaald was.

Zoals velen van u weten was de 

buurtmelkboer in die tijd een bekende 

figuur in de wijk. e vader van ees 

Zeelenberg was ook melkboer en hij 

kreeg rond 1947 van zijn klanten een 

tegelplateau, omdat hij  jaar melk 
bezorgde. Misschien zijn onder de 

lezers van De Oud-Hagenaar nog 

e klanten van ees eelenberg o  
mensen die hem op een andere manier 

hebben gekend

Els Zeelenberg en Peter Doekes

els.peter@casema.nl

Aardappelen

k kwam deze oto nog tegen van 
de roothandelsmarkt, met de kant 
waar de aardappelen aangevoerd en 

verkocht werden.

Jacob van Rumpt

rumpt_zmeer@hotmail.com

n e ud agenaar van  de ember 
stond op pagina  het gehele artikel.

Melkboer op de Groothandelsmarkt
Jacob van Rumpt schreef een stukje dat onder andere ging over de 

Groothandelsmarkt achter de Groenteweg in Den Haag. Onze vader 

c.q. schoonvader Cees Zeelenberg was oorspronkelijk melkboer, 

maar na de melkhandel werkte hij op de Groothandelsmarkt, bij 

een bedrijf dat uiteindelijk een onderdeel van de VEN werd.

Jacob van Rumpt
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BELASTINGSERVICE VOOR SENIOREN

ANBO, KBO en PCOB helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.

Ook als u geen blauwe envelop krijgt, kan het toch de moeite waard zijn om aangifte te doen.

Neem contact op met de lokale afdeling van ANBO, PCOB of KBO

of met het landelijke servicenummer: 0900 040 1437 (€ 0,10 ct per minuut),

elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 en 12.30 uur

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

Pauzeconcert 

Kloosterkerk 

Gedurende het hele jaar worden in de 

Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten 

gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil 

een podium bieden voor veelbelovende 

jonge musici. Op 3 februari kunt u luisteren 

naar het Ensemble Kokako met Anja van 

Dooren (klarinet), Alwin de Vries (fluit) en 

Josje Lodder (piano).

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl 

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

Bot  

Onaardige mensen, je komt 

ze veel tegen. Firma MES maakte er de 

voorstelling BOT over. Waar komt onaardig 

gedrag vandaan? Ze verkennen het thema 

aan de hand van alledaagse situaties en 

duidelijke typetjes.  Een spannende, humo-

ristische mix tussen theater en realiteit. 

www.fi rmames.nl

Firma MES   

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

Nieuw Geld

Theater 

Dwarf keert op 6 

februari en 5 maart 

2016 terug in het 

Laaktheater in Den 

Haag met Nieuw 

Geld. Deze voorstel-

Fonds 1818 agenda

ling 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

Theater Dwarf 

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

Vrijheid 

Door muziek voel je je vrij! Verlies 

jezelf in de muziek en vergeet alle dagelijkse 

zorgen. De vrije jonge mensen op het podium 

brengen bevlogen de mooiste muziek voor u 

ten gehore. In het stuk van het Nederlands 

Studenten Orkest (NSO) staat vrijheid centraal. Met 

dirigent Bas Wiegers en de bekende jonge pianist 

Arthur Jussen.

www.nso.nl

Nederlands Studenten Orkest

Locatie: Stadspodia Leiden, Breestraat 60, Leiden
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 21,50, CJP € 10,-

Lunchconcert Prinses 

Christina Concours 

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina 

Concours zijn live te beluisteren tijdens de gratis 

lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Op 

16 februari kunt u luisteren naar Tineke Roseboom 

(sopraan) en Marcus de Jong (gitaar).

www.theaterdwarf.com

Nieuwe Kerk

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

FEBRUARI

11

FEBRUARI

6

FEBRUARI

3

FEBRUARI

5 & 6

FEBRUARI

16

Ensemble Kokako

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

11

5 & 6

16

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           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.

Geef eens een Oud-Hagenaar
abonnement cadeau!
Leuk voor alle Hagenaars die wat verderop zijn gaan wo-

nen. Sommigen zelfs in Australie of Zuid Amerika.

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.

Ook voor u is er een 

kadootje (op is op)

Als gever ontvangt u het 

inmiddels bekende boek van 

Casper Postmaa “Napels zien “



Ook bij de Openbare Lagere School 

Bohemen aan de Dovenetelweg (door 

iedereen Dovenételschool genoemd, 

volgens goed Haags gebruik met 

nadruk op de derde lettergreep) waren 

er verkeerbrigadiers op onder an-

dere de oversteek bij de De Savornin 

Lohmanlaan en Aronskelkweg en 

ook bij de Laan van Meerdervoort en 

Thorbeckelaan.

Toeter

Sinds oktober 1955 woonden wij 

daar in het nieuwe flatgebouw op de 
hoek vlak boven en ik was niet zo’n 

enthousiaste vroeg-naar-schoolgaan-

der om op de speelplaats te gaan 

spelen. Wanneer ik overstak met de 

verkeersbrigadiers wisten zij dat ik 

de laatste zou zijn en zij zelf ook naar 

school konden gaan. Ik liep, maar zij - 

vij deklassers  fietsten meestal. o h 
kwam ik nooit te laat: precies als de 

toeter op de speel-

plaats ging, kwam 

ik het speelplein 

op gelopen en was 

op tijd met mijn 

klasgenoten in de 

klas.

Door de vele 

nieuwbouw in de 

wijk Bohemen en de 

jonge gezinnen die 

hierdoor aangetrok-

ken werden, waren 

er veel meer kinderen 

dan dat er in de 

school aan ruimte 

en klassen was (over de veertig per 

klas . o waren er onder meer filialen 
in Kijkduin en in het kerkje op de 

Pioenweg.

Daar kwam verandering in toen in de 

zomer van 1959 in Meer en Bosch het 

(nu al weer verdwenen) schoolgebouw 

klaar kwam voor een MULO en een 

filiaal voor de ovenetelweg  een 
beganegrond-vleugel voor de klassen 

1 tot en met 6.

Welke kinderen moesten er nu in die 

klassen? De schoolleiding besloot, dat 

ieder kind, dat ten opzichte van van 

de Dovenetelschool achter de Laan 

van Meerdervoort woonde, naar de 

Meer & Bosch zou gaan. Voor mij als 

vijfdeklasser en andere kinderen uit 

de Bomen- en Vruchtenbuurt werd de 

afstand naar school opeens drie maal 

zo ver en moesten we langs de Laan 

van eerdervoort gaan fietsen, waar 
vaak hard gereden werd.

Zandbak

De school was nog niet helemaal af: 

onder andere het sportveld was één 

grote zandbak en de speelplaatsmuren 

aan de boskant waren nog niet gemet-

seld. Zo kon je uit te verticale afgegra-

ven grond de resten van potscherven 

en ander oud spul zien steken. Er was 

bij deze bouw waarschijnlijk een zeer 

oud dorp met 

de draglines weggegraven. Maar 

ja, daar werd destijds niet zo op 

gelet (het was wel bekend, dat er 

rond jaar 0 bewoning geweest 

was).

Traditioneel werd in het begin van de 

5e klas gevraagd, of je (school-)ver-

keersbrigadier wilde worden, ook door 

ons meestal ‘klaar-overtje’ genoemd.

De Laan van Meerdervoort was 

destijds door Meer en Bosch maar één 

rijbaan van twee tegengestelde rijstro-

ken breed aan 

de zeekant, 

met daar-

naast tot aan 

het bos een 

grasstrook. 

Alhoewel 

de meeste 

kinde-

ren aan de Loosduinse kant van de 

Laan van Meerdervoort (de Compo-

nistenbuurt) woonden en dus de laan 

niet hoefden over te steken, waren er 

een aantal uit de eerste en tweede klas, 

die rond de Muurbloemweg woonden 

en die mochten vanwege de kleine 

afstand ook naar deze school, in plaats 

van naar het hoofdgebouw aan de 

Dovenetelweg. Die moesten wij als 

verkeersbrigadiers helpen oversteken.

Vijftig km per uur

r was voora  bij het bos op de flink 
omhoog lopende weg een zebrapad 

geschilderd en dat was wel nodig, 

want automobilisten wilden na het 

passeren van de Muurbloemweg nogal 

eens voor deze helling van enkele me-

ters hoog flink gas geven. ok vana  
de Kijkduinse kant werd er vaak hard 

gereden, ik meen dat de bebouwde 

kom en vijftig kilometer per uur er pas 

rond 1956 of 1957 ingevoerd was.

We kregen van een hoofdagent 

verkeersbrigadierles hoe met fluit en 
spiegelei om te gaan  fluiten, klaar... 
over’ roepen naar de overkant, dan 

tegelijkertijd van twee kanten met 

opgeheven spiegelei de straat richting 

verkeer kijkend oplopen. Als we op 

straat met gezicht naar het verkeer 

stonden, dan mochten de kinderen 

oversteken. Er waren schriftelijke 

instructies ter herinnering, die je 

moest ondertekenen en welke ook 

goed bewaard moesten worden: wel, 

dat heb ik gedaan, zie bijlage.

In een schoolkast waren voor ons kop-

pelriemen en leren jassen beschikbaar. 

De koppelriem werd gedragen over je 

gewone jas en altijd behalve bij koud, 

slecht of donker weer: dan was het 

de zware, leren, witte jas met zwarte 

strepen bij de mouwen. De koppel-

riem mocht er beslist niet op gedragen 

worden, zie instructie!

Rond een kwartier voor schoolaan-

vang (08.30 en 13.30 uur, zaterdag 

alleen ‘s ochtends) moest je al op de 

oversteekplaats staan en daarvoor 

nog de spullen op school ophalen. 

Daar ik dus gewend was als laatste 

naar school te gaan, was dat wel een 

verandering: ik moest nu als een van 

de eerste er zijn.

Iets voor het uitgaan van de school 

(12.00 en 16.45 uur) mocht je dan 

eerder de klas verlaten om de jassen 

te gaan aantrekken, die bij de uitgang 

van de school in een speciale kast 

hingen. Vervolgens naar de oversteek-

plaats om de lagere klassers te helpen 

oversteken. Daarna de jas, koppelriem 

en spiegelei weer terug brengen en 

dan konden we zelf naar huis.

Oorkonde

In mijn herinnering kregen we pas in 

het begin van de zesde klas (dus na het 

vijfde schooljaar) deze oorkonde (zie 

oto , waarop wel fietsers, brommers, 
scooters, (bestel-, vracht-, personen-) 

auto’s, alsmede trams, maar geen 

bus, afgebeeld staat. De foto’s waren 

gemaakt in april 1960 tijdens een 

optocht door de wijk voor een bazar in 

de nieuwe school.

Anderen schreven, dat ze door de poli-

tie ook nog een uitje naar bijvoorbeeld 

het Museum van Onderwijs aangebo-

den kregen, maar daar kan ik me niets 

meer van herinneren.

Eric den Hamer

eric.den.hamer@pandora.be

Klaar-over op de Meer en Boschschool
Sinds Julius Pasgeld over de ‘klaar-over’ schreef, zijn er verschil-

lende reacties hierop verschenen, maar nog geen foto’s van de 

attributen van de verkeersbrigadier. Daar gaat bij deze verande-

ring in komen.
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Klaar-over optocht voor schoolbazar april 1960 in de dan nieuwe Meer & Boschschool. E. den Hamer, achter rechterschouder: juffrouw Arendse, 
lerares eerste en tweede klas, klaar-over op de kruising Laan van Meerdervoort en Hoefbladlaan. Foto: ir. H.E. den Hamer

April 1960: bazar-optocht als klaar-overs met en de jassen en de koppels, Hoefbladlaan, bij 
Arabislaan, naast Dalton Lyceum. Foto: ir. H.E. den Hamer



Het is deze maand ongeveer 75 jaar 

geleden dat Herman Bodegraven op 

die novemberdag zoals gewoonlijk 

het zilverwerk poetste van de familie 

Cohen-Tervaert en vooral deze keer 

zeer zorgvuldig omdat er deze dag iets 

ervan gebruikt zou worden door ZKH 

Prins Hendrik, die op de eerste etage 

van het herenhuis Parkstraat 10 tegen-

over de St. Jacobskerk, de allegorische 

optocht wilde zien ter gelegenheid van 

de onafhankelijkheidsfeesten die toen-

maals in 1913 gevierd werden. Deze 

praalstoet, natuurlijk destijds alleen 

met paardentractie, kwam namelijk 

niet door het Noordeinde en langs het 

paleis.

Hij had dus afgesproken dat hij in het 

huis van zijn arts dr. Cohen-Tervaert 

een en ander kon bekijken. Hij was 

een liefhebber van zoetigheden. Er 

werd dan ook gebak gehaald bij de 

exquise banketbakker Tesselhof, 

schuin aan de overkant. We kregen er 

elk een gedeelte van en gebruikten dus 

de glanzend gepoetste vorkjes. We, dat 

waren onder andere Jozef Israels (de 

beroemde schilder en vader van me-

vrouw Cohen-Tervaert), en Isaac, zijn 

zoon, en mejuffrouw Adele Witkop 

(een huisfactotum) die het duidelijk 

goed met de prins kon vinden.

Oranjebollen

De stoet was geformeerd op Scheve-

ningen en vervolgde zijn weg verder 

via het Voorhout door de binnen-

stad. Ik zie in gedachte nu nog de 

gasilluminatie voor het zogenoemde 

pagehuis op het Voorhout. Deze 

verlichting brandde als enige door 

middel van gas met de viering van 

het 25-jarige regeringsjubileum van 

koningin Wilhelmina. Verder was alle 

feestverlichting en illuminatie voor 

het eerst electrische in 1923. Voordien 

waren het zogenaamd vetpotjes. In 

alle bomen op het Voorhout, op de 

Vijverberg en de binnenstad hingen 

voor het eerst oranjebollen. Er werden 

veel oranje strikjes verkocht en zoge-

noemde feestwandelstokjes van een 

kwartje, ook oranje.

In het huis naast nummer 10, dus 

Parkstraat 8, was de elite kleermakers-

firma omho  gevestigd alwaar onder 
andere de prins zijn costuums liet ver-

vaardigen, wanneer hij daarvoor eerst 

in het exclusieve winkelpand genaamd 

‘The London Company’ op nummer 

36 in het Noordeinde de originele 

engelse lakens en kledingstoffen had 

uitgezocht. Ik zie in mijn gedachte nog 

de hoge rekken met de mooiste rollen 

stof. Het was de eerste zaak in Den 

Haag die een grote kostbare, gedeelte-

lijk gebogen winkelruit bezat.

Zelf heb ik er ZKH de prins meerdere 

malen gezien als ook bij dr. Cohen-

Tervaert. Hij was een prettig mens met 

veel gevoel voor humor; van zijn witte 

begrafenis kwam ik onlangs nog door 

mij genomen foto’s tegen. Het was 

de eerst keer dat een lid van het ko-

ningshuis in een witte stoet ten grave 

werd gedragen. Een speciale wens 

van de prins. Ook HM de koningin 

Wilhelmina heb ik enige keren in het 

Noordeinde gezien onder andere voor 

haar schilderbehoeften bij de winkel 

van Tenza in het Noordeinde waaraan 

tevens een atelier annex lesruimte 

verbonden was; voor fotoartikelen in 

de zaak van de heer Sassenus in de 

Hoogstraat. Men kan haar wel creatief 

noemen. Wat een geheel andere sfeer 

in die tijd (voor 1940)!

Henri Edouard Frederic

van Couwenbergh

Een ‘live’ stukje van Edouard Hartman
Henri Edouard Frederique Hartman werd op 7 februari 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. In De Oud-Hagenaar van 12 januari 2016 staat 

het volledige verhaal over Hartman van auteur Carel Goseling. Nu volgt een door Hartman geschre-

ven ‘live’ stukje uit die tijd. Het geeft een fraai, verrassend en uniek inkijkje in het Haagse leven 

van die tijd.
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Hartman.

Zelf ben ik met mijn voordrachten 

van light verses  o fi ieel begonnen 
in 1980 in Theater aan de Haven, 

waar ik vaak mocht terugkomen op de 

open podia-avonden. De selectie was 

daar wel heel soepel. Zo heb ik er een 

jong meisje, dat echt nog niet toe was 

aan een podiumoptreden, met haar 

erbarmelijk gekras op haar viool zien 

afgaan, want iedere aanmelding moest 

worden gehonoreerd. Maar sneu vond 

ik het wel.

Niet lang daarna trad ik regelmatig 

op in Theater De Poort, waar sinds 

1985 deze performances met (te) grote 

regelmaat werden gehouden. Een 

avond in de maand was een beetje 

teveel van het goede. In 1988 mocht ik 

er zelf deze optredens met twee andere 

toneelgekken organiseren onder de 

naam Open Poort. We verlaagden 

de frequentie tot een keer per drie 

maanden en hielden één in plaats van 

twee pauzes. Intussen presenteerde ik 

en trad er ook op in het Vrij Theater, 

in de (oude) Tobbe in Voorburg en een 

enkele keer in Theater Pepijn. Nooit 

met dezelfde nummers in hetzelfde 

theater - natuurlijk.

Bekende persoonlijkheid

Het waren altijd spannende toestan-

den. Voor repetities was geen tijd. 

Ook niet voor ingewikkelde eisen qua 

belichting en dergelijke. Het gebodene 

was heel divers. Van heel jong tot 

heel oud. Van klassiek tot pop. Van 

solist, duo, trio en kwartet tot hele 

ensembles, ja, zelfs orkesten. Kortom: 

alle vormen van kunsten werden er 

vertoond. En er was, ook door de 

expres laag gehouden toegangsprijs, 

altijd publiek. Natuurlijk de familie en 

vrienden, maar ook een vast open po-

diumpubliek. Er kwam reclame in ons 

toneelblad en in de Haagse Courant. 

Bij Radio West zat ik de morgen van 

de Open Poort live in de uitzending. 

We hebben zelfs vanwege de grote 

toeloop een geheel programma mogen 

herhalen. Voor de presentatie in de 

Poort nodigden we een bekende 

Haagse persoonlijkheid uit, die dat 

vaak op originele wijze volbracht. 

Bovendien werden deze prestaties in 

diverse bladen gerecenseerd.

Lang niet alles getuigde van hoge of 

iets minder hoge kwaliteit. En het 

publiek pikte ook niet alles. Zo heb 

ik een conferencier door het publiek 

weggefloten zien worden. en ander 
kon in zijn zenuwen niet van zijn gulp 

afblijven. Een derde wist niet van 

ophouden, zodat ik het doek midden 

in zijn (slappe) betoog moest sluiten. 

Soms kwam een artiest niet opdagen. 

Gelukkig had ik altijd light verses ach-

ter de hand om de opengevallen tijd 

op te vullen. Of iemand bood aan een 

tweede keer op te treden. Dat waren 

voor mij de ware artiesten.

In totaal heb ik aan meer dan dertig 

open podiumavonden meegewerkt, tot 

en met 1995, toen ik wegens ziekte 

moest afhaken. Niet gauw daarna sloot 

De Poort voorgoed, evenals het Thea-

ter aan de Haven en verhuisde de oude 

Tobbe naar een gloednieuw modern 

theatergebouw.

De tijd van de open podia was ken-

nelijk voorbij.

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl

Ware artiesten en amateurs in De Poort
Er was een tijd, waarin amateur-artiesten de kans kregen hun 

kunsten op een podium aan een publiek te demonstreren. In de 

jaren tachtig en negentig was er een aantal theaters in en om 

Den Haag, die zulke avonden organiseerden. Met een beetje han-

digheid was het mogelijk, om hetzelfde ‘kunstje’ in deze zaaltjes 

te vertonen, omdat ieder theater zijn eigen publiek had. Zodoen-

de kon de beginnende artiest niet alleen podiumervaring opdoen, 

maar ook schaven aan zijn of haar nummer.

Open podium.
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 Cursus kalligrafi e voor beginners
    
Op dinsdag 16 februari 2016 start in Ontmoetingscentrum Morgenstond Eeldepad 3a in Den 
Haag de cursus kalligrafi e voor beginners. Aanvang om 14.00 uur. In zes lessen van anderhalf 
uur leert u de beginselen van het schoonschrijven. De lessen zijn om de twee weken, hierdoor 
hebt u alle tijd om vertrouwd te raken met het schoonschrijven. U leert omgaan met de brede 
pen en u wordt stap voor stap ingeleid in de wereld van het kalligraferen! Kalligrafi e is een 
eeuwenoud ambacht die u in staat stelt uw gedichten, menu’s, uitnodigingen, felicitatie- en 
visitekaarten en andere teksten in een mooi en fraai handschrift uit te voeren. Zo komen al uw 
teksten en spreuken beter tot zijn recht. Voor inlichtingen, aanmeldingen en inschrijven: 06-
13314831.

    Bill and his Hawaiians
    
Op zondag 31 januari 2016 wordt het tropisch warm in De Regentenkamer, want dan komen Bill 
and his Hawaiians. Zij brengen de Hawaiiaanse muziek op een leuke aanschouwelijke manier 
ten gehore, precies zoals de Kilima Hawaiians onder leiding van Bill en Mary Buysman dat 
deden met hun show ‘Onder wuivende palmen’. Uiteraard zult u de bekende succesnummers 
van de Kilima’s herkennen en misschien wel meezingen!

    Iedereen luisterde vroeger naar de radio waar de Kilima’s tot in de jaren tachtig vele uitzen-
dingen verzorgden. Zo ook Wim Zweekhorst, bekend onder de naam Bill Baker, als leider van 
de Bill Baker’s Big Band. Enthousiast over de klanken van deze Hawaiiaanse band heeft hij 
eenzelfde formatie samengesteld met ervaren muzikanten uit de Nederlandse Hawaiianwereld. 
Natuurlijk hoort daar ook een huladanseres bij en wel Maeva Kaya! Al vele malen heeft Maeva 
Hawaii bezocht en daar de huladans bestudeerd. Zij beeldt de tekst van de liedjes uit, let eens 
op bij het liedje Lovely Hula Hands.

    U waant zich terug in de tijd en kunt opnieuw, of alsnog, van de Hawaiiaanse muziek komen 
genieten. Onze slogan voor deze januari maand luidt dan ook: ‘Put some aloha in your life’. Tot 
zondag 31 januari. Aanvang om 15.30 uur in De Regentenkamer, Cort Heyligerstraat 4, Den 
Haag. Entree bedraagt 10 euro.

    Open podium voor dichters
    
Ieder jaar wordt in Nederland en Vlaanderen Gedichtendag gevierd op de laatste donderdag 
van januari. Het is de opening van de Poëzieweek. De Haagse Kunstkring haakt hier sinds 2007 
op in met een open podium waar iedereen kan optreden. Alle dichters krijgen elk vijf minuten 
om hun gedichten voor te lezen. Dit jaar is het motto ‘Jaren die druppelend versmelten’. Komt 
allen luisteren of voordragen of allebei. Het open podium duurt van 17.00 tot 19.00 uur. Wil je 
voordragen, meld je dan van tevoren aan bij de Haagse Kunstkring: info@haagsekunstkring.nl.

    Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Poëzieliefhebbers in Nederland 
en Vlaanderen organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten en ook de 
media klinken die dag een stuk poëtischer.

    Toehoorders zijn welkom. Toegang vrij. Haagse Kunst kring, Denneweg 64, Den Haag. Te berei-

ken via 070-3647585 en  info@haagsekunstkring.nl . Kijk voor meer info op haagsekunstkring.nl.

  Wethouder Wijsmuller lanceert website haagsebedrijventoen.nl
    
Op 26 januari, tijdens de slotmanifestatie van Made in The Hague, lanceert Joris Wijsmuller, 
wethouder Cultuur van de gemeente Den Haag, de website haagsebedrijventoen.nl.

    In navolging van haagsescholen.nl en haagseverenigingen.nl twee andere websites van het 
Haags Gemeentearchief, wordt op 26 januari een website gepresenteerd waarop een inventari-
satie van Haagse historische bedrijven komt te staan. Het gaat niet alleen om de bekende grote 
industriële bedrijven zoals Van der Heem, Bierbrouwerij ZHB of rubberfabriek Vredestein. Ook 
winkels, kleinere ondernemingen en horeca krijgen een plek op deze site. Het publiek kan zelf 
de website (aan)vullen met gegevens, verhalen en foto’s. Haagsebedrijventoen.nl wordt met die 
publieksbijdragen een voor iedereen toegankelijke database over het ‘bedrijvige’ verleden van 
de stad.

    De lancering van haagsebedrijventoen.nl is de slotmanifestatie van het project Made in The 
Hague. 2015 was het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed. In Den Haag hebben vijf 
erfgoedpartners de handen ineen geslagen en onder de naam ‘Made in The Hague’ het hele 
jaar allerlei activiteiten georganiseerd die het industriële verleden van de stad belichtten. Een 
overzicht van alle activiteiten is te vinden op madeinthehague.eu

    Made in The Hague is gerealiseerd door het Haags Historisch Museum, Stichting Haags Indu-
strieel erfgoed, Gemeente Den Haag afdelingen Monumentenzorg & Welstand en Archeologie, 
Natuur- en Milieueducatie en het Haags Gemeentearchief.

    Belastingservice Escamp voor 65-plussers!
    
Om onze senioren uit stadsdeel Escamp ook dit jaar weer te kunnen helpen met het invullen van 
hun aangiftes over 2015, willen we graag ons team uitbreiden en zijn wij op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers als belastinginvullers. Heeft u ervaring met het invullen van belastingaangiftes 
en kunt u in de maanden februari en maart tijd vrij maken voor dit dankbare werk? Dan zijn 
wij op zoek naar u! Een cursusdag wordt u gratis aangeboden. Belastingservice Escamp voor 
65-plussers is een initiatief van de ouderenconsulenten van Stichting MOOI.

    Voor meer informatie of aanmelden: Els Hooning (Wijkcentrum Bouwlust), Eekhoornrade 215 

in Den Haag. Telefoon: 06-39437941. Of mail:  e.hooning@stichtingmooi.nl . 

 Salon
    
Mijn eerste salon in 2016 is in en met medewerking van het Letterkundig Museum. Deze salon vindt 
plaats op zondag 14 februari. Spreker is Jacqueline Bel. Jacqueline is hoofddocent moderne Neder-
landse letterkunde aan de VU in Amsterdam. In december verscheen haar magnum opus: Bloed en 
rozen. Het boek beschrijft de geschiedenis van de literatuur van de Lage Landen van 1900 tot 1945. 
Het is deel zes in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, een reeks die vanaf 2008 verschijnt 
op initiatief van de Nederlandse Taalunie.

Aanvang van de Salon is om 13.30 uur, einde is voorzien voor 15.30 uur. Het Museum is voor bezoe-
kers van de Salon vanaf 12.00 uur gratis. Entree is 10 euro, daarvoor ook een kopje koffi e in de pauze 
en een
glaasje wijn na afl oop. Einde middag om 16.30 uur. Het museum vindt u achter het Centraal Station in 
het Koninklijke Bibliotheekcomplex. Trap op of lift naar de eerste verdieping en dan naar rechts.

    Gele en blauwe historische tramrit: ‘IJsvrij - ijs vrij?’
    
Op zaterdag 13 februari van 15-18 uur wordt een speciale tramrit met de beide historische, verwarmde 
interlokale/buitenlijn gele en blauwe trams HTM 58 en NZH A106 georganiseerd vanaf Scheveningen, 
via het Haagse centrum naar het voormalige eindpunt van tramlijn 10 bij Station Voorburg.

Na een stop zal weer naar Scheveningen terug gereden worden. Vertrektijd 15.00 uur vanaf Scheve-
ningen en terugkomst aldaar rond 18.00 uur. Voor meer informatie zie www.tramwegstichting.nl onder 
‘nieuws’.

    U kunt zich aanmelden voor deze ‘IJsvrij-ijs vrij?’-rit per mail:  rit-ts-schev15@hotmail.com .

  Wilt u naast uw naam ook uw adresgegevens vermelden? Aanmelden kan ook telefonisch onder nr. 
00-32-15 21 85 80 (kan overdag, maar bij voorkeur in de avonduren tussen 19.30 en 21.30 uur). 
Deelnemers ontvangen tijdig een bevestiging per mail (bij geen mailadres, per telefoon); de kosten van 
13.00 euro per persoon vooraf overmaken op de aangegeven bankverbinding. Na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag ontvangt de deelnemer een bevestiging die geldt als bewijs van deelname: zo 
bent u verzekerd van deelname.

    Bij ‘ijs en weder dienende’, dat wil zeggen: extreme weers- en/of organisatorische omstandigheden, 
zou een rit afgelast kunnen worden. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld.

    Deze tramrit wordt georganiseerd door Werkgroep HTM 402 van de Tramweg-Stichting Depot Sche-
veningen; de opbrengsten van de kaartverkoop zijn ten bate van de restauratie van de enige uit het 
paardetram tijdperk overgebleven open aanhangwagen van de HTM uit 1896.

    De bedoeling is dat binnen een paar jaar het publiek ook in deze wagen zal kunnen gaan meerijden: 
zoals vroeger, met de open tram van en naar Scheveningen!

    Bruggen in Zuid-Holland: dialezing door Frans Remery
    
Op woensdag 17 februari 2016 geeft Frans Remery, vrijwilliger bij de Nederlandse Bruggenstichting 
(NBS), een dialezing over Zuid-Hollandse bruggen in Museum Rijswijk, Herenstraat 67. Aanvang 20.00 
uur. Kaarten (à 7,50 euro, inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar bij de receptiebalie van het museum, 
geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Telefoonnummer: 070-3903617. 
Reserveren kan ook via het Rijswijks Historisch Informatiecentrum, gevestigd in het Museum:

 rhi@museumrijswijk.nl .

  Nederland is een echt bruggenland en die waardering is in het bijzonder voor Zuid-Holland van toepas-
sing. Gelegen aan de benedenloop van diverse grote rivieren, zijn in de provincie spectaculaire grote 
bruggen te vinden. De provincie wordt verder doorsneden door kanalen en kent een keur aan grachten-
steden met kleinere bruggen, bijzondere bruggen en bruggen met een historisch karakter. Al heel lang 
worden er bruggen gebouwd.

    Aan veel bruggen zit dan ook een bijzonder verhaal. Ook in en rond Rijswijk zijn daarvan interessante 
voorbeelden te vinden. Na een inleiding over de historische ontwikkeling van de bruggenbouw wordt 
aandacht besteed aan een aantal Zuid-Hollandse bruggen. De Nederlandse Bruggenstichting (NBS) 
verzamelt en bewaart kennis van bruggen in Nederland, adviseert bij de bepaling van de monument-
waarde van bruggen als industrieel erfgoed, geeft een tijdschrift uit over bruggen en publiceert boeken 
over de geschiedenis van bruggen en bruggenbouw.   

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



Widensky (de familienaam aan 

moeders kant), maar in vakkringen 

bekend geworden als Wladimir 

Flem, werd geboren op 16 augustus 

1910 in Leningrad en bezocht na 

de lagere school het gymnasium. In 

1925 naar Hamburg vertrokken, waar 

hij studeerde aan de Handwerker 

und Kunstgewerbeschule in Altona, 

(westelijke district van Hamburg) en 

vervolgde zijn opleiding voor een 

jaar aan de Staatliche Kunstgewerbe-

schule, ook in Hamburg. (1928). Van 

1928 tot 1933 werd hij aangesteld als 

hoofd van de reclameafdeling bij het 

Hamburgs textielhuis Lindor en ver-

volgens voor een periode van negen 

maanden bij het warenhuis Karstadt. 

In december 1933, bij de opkomst 

van het nazisme, meldde Flem zich 

aan bij de Nederlandse vreemdelin-

gendienst en in ons land vervolgens 

werkzaam als reclameadviseur en 

tekenaar bij het Rotterdams recla-

mebureau van Nijgh & Van Ditmar. 

Dit reclamebureau zou in ons land 

de bekende ranse a fi he ontwerper 
A.M. Mouron gaan introduceren, die 

bekend werd onder zijn pseudoniem 

A.M. Cassandre. Zo gaf Cassandre 

vorm aan het bekende Pastilleman-

netje van Droste. Meerdere malen liet 

Cassandre zijn waardering blijken 

voor het reclamewerk dat ontworpen 

was door Flem, wat valt op te maken 

uit dit naturalisatiedossier. Tijdens het 

bombardement op Rotterdam werd 

weliswaar de vestiging volledig in 

de as gelegd, maar bleef Flem voor 

dit bureau werkzaam, zij het als 

freelancer.

Op 14 mei 1941 trad hij in het 

huwelijk met Sipkje Herna Zijlstra, 

en werd eerder op 14 maart 1941 hun 

dochter Kyra Herna Flem geboren. In 

april 1942 volgde een oproep, maar 

ontkwam deportatie door te vluchten 

naar Zwitserland, waar hij terecht 

kwam in een kamp ingericht voor Ne-

derlandse vluchtelingen in Cossonay, 

waar hij zich op 16 juni 1942 vrijwil-

liger aanmeldde bij de Nederlandse 

krijgsmacht.

43048,01 gulden

Begin 1945 zou Flem naar ons land 

terugkeren en begon een carrière als 

artistiek adviseur voor de uitgeverij 

van H. van Rijmenam aan de Oranjel-

aan. Samen met zijn commanditair 

vennoot A. Zijlstra uit Rotterdam 

richtte Wladimir Flem op 1 septem-

ber 1946 een reclamestudio 

op, genaamd Studio Flem, met in 

het klantenbestand Esso, Uitgeve-

rij Succes en NV Waldorp. Vanaf 

het begin was dit een succesvolle 

onderneming, immers het maken van 

reclamewerk moest vanaf de grond 

weer worden opgebouwd, nu tijdens 

de oorlogsperiode een groot aantal 

producten niet meer leverbaar waren, 

waarvoor opnieuw aandacht voor 

werd gevraagd. Dit reclamebedrijf 

scoorde in de eerste zestien maanden 

een omzet van 43048,01 gulden, maar 

73 procent van de omzet verdween 

weer in aanloopkosten naast het on-

voldoende kwalitatief voortgebrachte 

reclamewerk door zijn reclameteke-

naars vervaardigd. Voor uitgeverij 

Succes produceerde Studio Flem een 

lange serie van fraaie omslagen be-

stemd voor het tijdschrift Wereld, als 

populairwetenschappelijk tijdschrift. 

fi hes en verpakkingen werden 
vervaardigd onder andere voor de 

cacao en chocoladefabrikant C.J. van 

Houten en Zn, uit Weesp.

Raymond Loewy

Naast directeur zijn voor deze 

reclamestudio werd Flem aangesteld 

als do ent voor grafis he vormge-

ving aan de Rotterdamse Academie 

van Beeldende Kunsten. Tevens 

vormde dit lesgeven de basis voor een 

nieuw vakgebied, dat van industrieel 

ontwerper. Een vakgebied eerder 

geplaveid in Amerika door bekende 

vakbroeders zoals Henry Dreyfus, 

Walter Dorwin Teague en de ook in 

ons land bekend geworden Raymond 

Loewy, die onder andere werkzaam 

zal zijn voor Philips en Calvé.

Tijdens zijn vele reizen naar Amerika 

ontmoette Flem persoonlijk deze 

grootheden in industriële vormge-

ving. Deze professionele wijze van 

werken viel zo goed in de smaak dat 

Flem zich aanmeldde voor de avond-

cursus in industriële vormgeving aan 

de Haagse Academie van Beeldende 

Kunsten. In dit metier ontwierp Flem 

ventilatoren voor de NV Waldorp 

en Indola, en zou een eigentijdse 

vormgeving hanteren voor een nieuw 

type naaimachine dat door de NV 

Waldorp op de markt werd gebracht 

met als handelsmerk Fridor, in een 

zogenaamde ‘streamline’ stijl die 

gebaseerd was op Art Deco en eerder 

in Amerika geïntroduceerd door 

Loewy voor het automerk Studebaker, 

de Greyhound bus, en locomotieven 

vervaardigd voor de Pennsylvania 

Railroad company. Het bureau van 

Loewy kreeg in ons land bekendheid 

als ontwerper van de kopvorm voor 

treinstellen Sprinter en de Koploper.

NV Waldorp

NV Waldorp: aanvankelijk producent 

van instrumenten, maar vanaf 1923 

ook producent van radiotoestellen en 

radio-onderdelen zoals radiokasten. 

Eigenaar en directeur was Ricardus 

van Romunde, die in 1867 vertrok 

naar Nederlands-Oost-Indië en bracht 

het tot assistent-resident van Kendal. 

Vervolgens was hij directeur van de 

Gouvernement kina onderneming 

in Lodaya (Java). Na terugkeer in 

ons land, eigenaar-directeur van de 

op 7 augustus 1915 opgerichte N.V. 

Nederlandsche Instrumentenfabriek 

‘Waldorp’, als een voortzetting van F. 

Onland (N.V. Instrumentenfabriek F. 

Onland van den Kastele en Co.) aan 

de Waldorpstraat 278.

Vooral na 1930 groeide Waldorp uit 

tot een van de belangrijkste radiopro-

ducenten in ons land. Het vierde merk 

op gebied van radiotoestellen (3 pro-

cent) na Philips (48 procent) Erres (7 

procent) en NSF (3,5 procent). Bin-

nen de productie werd toen gezocht 

naar een verbreding van het industri-

ele assortiment met de productie en 

verkoop van huishoudelijke apparaten 

zoals strijkijzers, stofzuigers en het 

product grammofoons.

Rudolf Simon Friedheim

Een nieuwe ontwikkeling ontstond 

in 1949 toen van de Elna naaima-

chinefabrieken in Zwitserland een 

licentie werd verkregen voor het 

onderdeel motor, voor de productie 

van een naaimachine dat onder het 

handelsmerk Fridor op de markt werd 

gebracht. De snelle expansie van het 

bedrijf blijkt wel uit de naaimachi-

neproductie met als uitgangspunt 

het jaar 1950, waarin voor het eerst 

in grote mate in grotere series kon 

worden geproduceerd. In 1951 wordt 

de benaming NV Waldorp radio 

ingewisseld voor Fridor-fabrieken, 

met aangesteld als directeur ir. Rudolf 

Simon Friedheim, een voormalige 

Een Fridor naaimachine: een bijzondere industriële vormgeving

Van Houten chocolade.

Recentelijk presenteerde meneer Aad van der Valk in een uitgave van De Oud-Hagenaar een Fridor 

naaimachine dat uiteindelijk een eigentijdse vormgeving zou ontvangen naar een ontwerp van de 

Russische grafische ontwerper Wladimir Flem (1910-2006). Maar wie was deze Wladimir Flem? En 

wie was de producent van deze gestroomlijnde naaimachine? Hiervoor togen ondergetekende en 

hoofdredacteur Ivar Lingen zich in december naar het Nationaal Archief voor de inzage van het 

naturalisatiedossier van Flem die in ons land marcheerde naar een succesvolle carrière.

De Fridor naaimachine.

Fridor-meisje.

  De Oud-Hagenaar- De krant voor de 50-plusserDinsdag 26 januari 2016pagina 10



Rijksduitser die in 1948 genaturali-

seerd werd tot Nederlander.

In die periode ontwikkelde Wladimir 

Flem als industrieel ontwerper de be-

kende vorm voor deze Fridor, automa-

tische zigzag-sjablonen-naaimachine 

die in de kleur groen werd gespoten, 

dat als rustgevend werd ervaren. 

Vermoedelijk werden er toen nog geen 

royalty’s betaald voor elk verkocht 

toestel naar dit industrieel model van 

Flem, want in 1953 wist directeur 

Friedheim tijdens een zakenreis 

naar Amerika een order voor 50.000 

naaimachines in de wacht te slepen 

met een exportwaarde van 3 miljoen 

dollar. Hierdoor moest het personeel 

met ruim 250 personeelsleden worden 

uitgebreid. Zodat het huidig personeel 

(270 man) hierdoor verdubbeld kon 

worden.

Fridor-fabrieken

Dit was geen gemakkelijke opgave, 

want het gebrek aan vaklieden werd 

danig gevoeld door een populaire 

emigratiegolf naar landen als Australië 

en Canada. Er werden toen jaarlijks 

25.000 naaimachines geproduceerd. 

Ondanks de tien procent invoerrech-

ten konden deze Nederlandse naaima-

chines de concurrentie gemakkelijk 

aan met in Amerika geproduceerde 

naaimachines.

aast een ngels filiaal werden in 
Luik en Sydney (Australië) eind 1956 

Fridor-fabrieken gesticht. Dankzij 

een revolutionaire techniek kon deze 

naaimachine beschikken over een vrije 

arm die door een electrisch aangedre-

ven kniehandle bediend werd en hield 

men zodoende de handen vrij voor 

onder andere borduurwerk en stop-

page van kousen en sokken.

In 1956 werd een beursnotering 

aangevraagd voor het binnenhalen van 

een obligatie-emissie in de orde van 

een miljoen gulden. Enkele jaren later 

ging het mis. Het kwaliteitsniveau 

hield geen gelijke trend met opkomen-

de concurrentie afkomstig uit landen 

als Zwitserland en Japan. Vooral de 

naaimachines uit Japan konden goed-

koper worden geproduceerd, zodat de 

verkoopprijs verder onder druk kwam 

te staan.

Flem is te Den Haag overleden op 23 

januari 2006.

Een stukje Haagse geschiedenis is 

daarmee verteld, dankzij deze indus-

triële vormgeving, ingeleid door de 

Rus Wladimir Flem, kreeg de Fridor-

naaimachine van meneer Aad van 

der Valk hierdoor ook een historisch 

achtergrondverhaal.

Peter van Dam

vandam.peter@gmail.com

Met dank aan Yvonne Prins

e industriële vormgeving

Van Houten chocolade.Amsterdam Fashion Week.

Vivo B3 appelsap.
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Bel

070 - 22 10 580
en wordt  gratis 

lid !

Schoenspikes

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!

29,95
Voor leden

Onze prijs € 38,95

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.

  5,50
Voor leden

Onze prijs € 6,95

Elektrische voetenzak

- Met zachte ademende kern.

- Pluche binnenvoering,

   uitneembaar en wasbaar

   op 30 graden.

- 3 temperatuur 

   instellingen.

- Voldoende voetruimte.

- Automatische 

  uitschakeling na 90 minuten.

  35,95
Voor leden

Onze prijs € 44,95

Warmtekussen van Beurer

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.

33,55
Voor leden

Onze prijs € 41,55

28,70
Voor leden

Onze prijs € 29,95

Lange teennagelschaar

     9,95
Voor leden

Onze prijs € 12,95

Eén van de meest verkochte

producten in 2015!.

Deze schaar zorgt ervoor dat

u zonder bukken toch zelf

uw teennagels kunt

knippen!

Toiletverhoger met deksel 

Gemakkelijker gaan zitten 

en staan. Past op elk 

toilet en in een handom-

draai zelf te plaatsen.

5 cm     voor  35,90

10 cm   voor  38,90

Best 

verkocht

 in 2014!

31,10
of

Voor leden

Onze prijs 24,95

19,95

Handige telefoon-fotokiezer

Neem de hoorn van het telefoontoestel 

en druk op de foto of afbeelding op 

de fotokiezer van diegene die u 

wilt bellen en uw verbinding 

wordt gemaakt.

Plaats deze fotokiezer naast 

ieder bestaand telefoontoestel 

voor groot communicatiegemak.

Zelf in enkele minuten zelf te installeren.

.

� Extra grote toetsen.

� 12 foto geheugens.

� Foto’s of afbeeldingen te wisselen.

� Werkt zonder batterijen.

Postopvanger ‘Doorfl ipper’
Nooit meer bukken

voor de post met deze 

handige postopvanger.

Vervangt de tochtklep 

en schuift automatisch 

uit wanneer de post 

wordt bezorgd!

Eenvoudig met twee

schroeven te 

bevestigen

26,35

Voor 
leden

Onze prijs € 32,95

Voor leden



Mijn ouders hadden hun slaapkamer 

aan het andere einde van de gang; 

naast de keuken, aan de achterzijde 

van het huis. Of het nu zomer of win-

ter was, mijn kamer was een plezierige 

verblijfplaats, zeker toen mijn ouders 

een gevelkacheltje lieten installeren 

en de winterse kou voorgoed verleden 

tijd was.

Winkelman

Ik zat dus aan de straatkant en be-

schikte over twee van die schuiframen 

die aan touwen en met in de omlijsting 

ingebouwde katrolletjes en gewich-

ten, open te schuiven waren. Althans, 

het rechterraam kon dat, het linker 

wilde nooit méér dan een centimeter 

of vijf prijsgeven voor hij vastliep in 

een nimmer opgespoord defect. In 

de zomermaanden ging het rechter-

raam dus omhoog. Er werd dan een 

uitschuifbaar hor in geplaatst om al 

te enthousiaste insecten te weren. Dat 

hor was gewoon van hout, gelig-bruin 

gebeitst en voorzien van metaalgaas. 

Ik denk dat het bij Winkelman was 

gekocht, de hout en metaalwarenwin-

kel die vrijwel tegenover ons huis was 

gevestigd. Als je het hor uitschoof, 

maakte het een zangerig metaal geluid, 

wat ik geen enkel ander ding ooit heb 

horen maken.

Veel verkeer was er niet, in de Peren-

straat. Ook niet in de laatste jaren dat 

ik er woonde, toen langs de stoeprand 

van Appelstraat tot Abrikozenplein een 

steeds langere rij geparkeerde auto’s 

stond. De hoeveelheid uitlaatgassen 

van passerend verkeer was nog lang 

niet in het stadium waarin de term 

broeikaseffect werd uitgevonden. En 

dus kon het raam vaak open, met dat 

hor er in.

Plastic golfplaat

In diezelfde zomermaanden kwam er 

op zaterdagochtenden door dat open 

raam het geluid van de cirkelzaag bij 

Winkelman. Wij ‘sliepen uit’, een gro-

te hobby van mijn vader die in de loop 

der tijd steeds meer een avond- en 

steeds minder een ochtendmens werd. 

We maakten het niet te dol, maar onze 

zaterdag en zondag begonnen over 

het algemeen pas rond half tien ‘s 

ochtends. Bij Winkelman stonden er 

dan echter al mensen die planken, lat-

ten en balken wilden hebben voor de 

eigenhandig te bouwen, zelf bedachte 

kasten, brede vensterbanken en soms 

zelfs schuurtjes.

Meneer Winkelman liet de winkel dan 

over aan zijn vrouw, die overigens 

net zo goed wist als hijzelf hoeveel 

duims een schroef moest zijn voor een 

bepaalde klus, en ging dan ‘naar ach-

teren’. In wat op de bouwplannen ooit 

bedoeld zal zijn geweest als tuin, had 

hij zijn zaagmachine op de betegelde 

grond gezet. Onder een afdak van 

doorschijnend plastic golfplaat stond 

hij, omringd door een grote hoeveel-

heid hout in alle soorten en maten.

Glimp

De binnenplaats grensde aan de Peren-

straat en liep door tot een garagebox 

die de Winkelmannen er, jaren later, 

bij namen, toen zij vruchten plukten 

in de vorm van een Volkswagen kever. 

De vroege zaterdagse klanten liepen 

de winkel binnen, kochten spijkers, 

schroeven en plankdragers en liepen 

dan buitenom naar de zagerij. Meneer 

Winkelman zelf maakte de tocht 

binnendoor. Hij verdween in een nis 

die naar het inwendige van het pand 

voerde en niet alleen leidde naar die 

zagerij maar ook naar de woonvertrek-

ken. Daar kwam je als klant dus nooit. 

Altijd als ik in die winkel was, en dat 

gebeurde nogal eens daar ik bevriend 

was met Winkelman junior, Ton, 

probeerde ik een glimp op te vangen 

van het geheime binnenste, daar achter 

die doorgang. Maar het was er donker 

en de deur ging vlug dicht.

Verlanglijstje

inkelman floot altijd, in die zagerij. 
Als ik, al een tijdje klaarwakker, in 

bed lag te luisteren, hoorde je de 

houten deur opengaan die de klant 

toegang gaf tot de zagerij. Dan ging 

hij weer dicht met het geluid dat 

schuurdeuren met ijzerbeslag maken 

als zij worden gesloten. De klant 

vertelde wat er op het verlanglijstje 

stond. Dat was niet te verstaan, maar 

de stemmen waren duidelijk te horen. 

Als ik mijn ogen sloot, kon ik voor me 

zien hoe Winkelman met een duimstok 

in de achterzak, tegenover zijn klant 

stond, het briefje bestuderend waarop 

die zijn benodigdheden had genoteerd. 

Dan volgde er gerommel met balken 

en planken en uiteindelijk sloeg de 

cirkelzaag aan. Het snerpend gegil 

overstemde het gefluit van inkel-
man, die, voor zover ik weet, nimmer 

bestaande melodietjes floot, maar er 
zelf op los fantaseerde, zoals het een 

goed timmerman betaamt.

Na verloop van tijd ging de houten 

deur weer open en kwam de klant 

naar buiten met zijn op maat gezaagde 

bestelling die veelal op een fiets 
geplaatst, lopend naar huis werd ver-

voerd. Een afscheidsgroet en de deur 

werd weer gesloten, waarna Winkel-

man al fluitend hout terugplaatste, het 
zaagsel wegbezemde en vervolgens 

het pand weer betrad door een deur 

die met gerammel van de glasruiten, 

achter hem in het slot viel.

Geluidenwereld

Dan trad er een nieuwe rust in, waarin 

andere geluiden hoorbaar werden. 

Voetstappen van andere boodschap-

pengangers, geplas met water door een 

buur die zijn auto al in het sop zette en 

altijd het ‘goedemorgen’ wanneer er 

een bekende passeerde. De postbode 

hoorde je al naderen aan het geklepper 

van de brievenbussen die hij langs 

ging en het openen en sluiten van de 

ijzeren tuinhekjes bij de huizen aan de 

overkant van de straat. Dan slif-slifte 

hij ons portiek op, dat voor de helft 

onder mijn kamer lag, en was het 

de beurt aan onze eigen bus om dat 

karakteristieke geluid te maken. En als 

ook hij dan weer uit mijn geluiden-

wereld was weggewandeld, klonk het 

gepiep van de veer in de deurkruk van 

mijn ouders slaapkamerdeur om aan te 

kondigen dat de zaterdag er een paar 

nieuwe deelnemers bij kreeg.

René van den Abeelen

rene@renevandenabeelen.net

Perenstraat: cirkelzaag van Winkelman
Perenstraat 190 was gewoon een tweede etage in een straat, 

met de voor de hand liggende indeling. Een vrij grote voorkamer, 

schuifdeuren naar de achterkamer, daarnaast een smalle keuken 

aan het einde van een gang met badkamer en toilet en vooraan 

mijn kamer. Die was vrij groot, groter dan de kamers van menig 

klasgenoot; zo’n vier bij vier meter.
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Datsun stelde toen in Nederland nog 

helemaal niets voor. Het was natuur-

lijk allemaal een beetje blik, maar 

het zag er wel charmant uit. Echt een 

vrouwenauto. Een grappig sportief 

model met een sportief oplopend ach-

terruitje en een korte kont. Opvallend 

die inschuifbare antenne op de stijl 

voor het rechter portier.

Geïntegreerde hoofdsteun

Het interieur zag er heel compact uit 

met verstelbare skaibeklede-stoeltjes 

met een geïntegreerde hoofdsteun en 

een eenvoudig maar goed verzorgd 

dashboard, met her en der een be-

schaafd subtiel chroomrandje. Fraaie 

klokjes en slechts een paar trekknop-

pen voor het licht en de ruitenwissers 

met sproeier. Stuurslot en over het 

stuur gesproken, dat stond tamelijk 

scheef en de pedalen stonden ook 

redelijk naar het midden, zodat je er 

eigenlijk scheef voor moest zitten. 

Heel apart.

Verkoopsucces

Schuine pook op de vloer en de 

algehele bediening was Aziatisch licht 

en strak. Om af te remmen moest je 

wel flink op het rempedaal trappen 
om de trommels te laten vertragen. 

Eigenlijk reed deze Cherry wel erg 

sportief. In die tijd was deze Datsun 

een verkoopsucces, want hij bood ook 

veel waar voor je geld en zag er nog 

leuk sportief uit met een prijs in 1975 

van 3.630 euro, jawel net onder de 

8.000 gulden.

Als we met vrienden op stap gingen 

dan mocht ik ook wel eens rijden. 

In die tijd reden we ook de AVRO 

Puzzelrit. Annemarie reed toen met 

haar vriendin Maria en ook daar heb 

ik mooie herinneringen aan. Trou-

wens wat al die Japanners in die tijd 

hadden, had ook deze Cherry. De 

stoelleuningen kwamen na het naar 

voren klappen voor de instap naar de 

achterbank niet automatisch terug in 

de eerder ingestelde rugleuningstand. 

Hinderlijk! Maar desalniettemin een 

hele leuke Datsun.

Saaie auto’s

Later werd de naam Datsun om-

gedoopt naar Nissan en nu zijn het 

redelijke saaie auto’s geworden, dus 

laten we de herinnering koesteren 

aan Annemarie en haar gele Datsun 

Cherry 100A.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Gele Datsun Cherry 100A van Annemarie
Een gele! Dat kregen de twee dochters van hun ouders Starmans 

die eigenaar waren van een groothandel voor dierenbenodigd-

heden als auto van de zaak. Annemarie Starmans uit de Tromp-

straat in Den Haag. Een goede vriendin, waar wij met name op 

de Autoloze zondagen veel plezier hebben gehad en dan bracht 

zij ons na een gezellige dansavond bij Dansschool Van der Meu-

len als BOB naar huis. Jawel, in haar gele Datsun Cherry van de 

zaak. Wat een leuke auto en wat een leuke meid.

Datsun Cherry 100A in een iets andere kleur. Foto: Flickr.com/Mic (flickr.com/photos/micsworld/)
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Omdat Kaminago reeds een grote 

staat van dienst had opgebouwd en 

een thuiswedstrijd speelde, werd hij 

aangemerkt als de grote favoriet. De 

vraag was: kon hij deze druk aan? An-

ton Geesink had in 1961 aangetoond 

dat er met hem rekening gehouden 

moest worden. In dat jaar werd hij 

immers wereldkampioen.

Onder toeziend oog van honderden 

chauvinistische Japanners moest 

Kaminago echter het onderspit delven 

tegen de ontketende Geesink. Wat een 

sensatie! Nog nooit was het een niet 

Japanner gelukt om bij dit onderdeel 

Olympisch kampioen te worden.

Spectaculaire overwinning

Daags na dit spectaculaire duel 

openden niet alleen de Nederlandse, 

maar ook de buitenlandse kranten hun 

voorpagina’s met deze spectaculaire 

overwinning. De Olympische titel van 

Anton Geesink bracht ook veel teweeg 

in Nederland.

De judosport had een nog grotere 

aantrekkingskracht gekregen op de 

reeds bestaande judoscholen in Den 

Haag. En het waren niet alleen man-

nen die zich melden. Ook onder de 

jeugd en bij de dames was de interesse 

gekweekt.

In bijna iedere wijk van Den Haag was 

wel een judoschool te vinden waar je 

kennis kon maken met de judosport. 

Omdat de meeste van de toenmalige 

judoleraren inmiddels óf zijn over-

leden óf de respectabele leeftijd van 

tachtig jaar of ouder hebben bereikt, 

wijd ik dit artikel als eerbetoon aan 

hen. Het waren de volgende judoscho-

len die de jaren zestig en zeventig aan 

de weg timmerden in Den Haag en 

omgeving:

Guan Lin (katholieke buurthuizen), 

Boskant (opgericht in 1955 door A.L 

Fase)

Wil Wagner, Nieuwe Molstraat

Jaap Hoogendam, Coevordenstraat

Joop Luiten, Regentesselaan

Jan Rapmund, Zusterstraat

John Bontje, Javastraat

Maarten Solleveld, Tarwekamp

John Verbrugge, Zoutmanstraat

Han Mulder, Loevesteinlaan

Sparren

De verstandhouding tussen de do-

centen was erg goed. Zo werden er 

onderlinge wedstrijden georganiseerd 

en gezamenlijke uitstapjes gemaakt 

naar onder andere Parijs om Anton 

Geesink aan te moedigen tijdens het 

wereldkampioenschap.

Ook werd op initiatief van Jaap 

Hoogendam het Oostenrijks judoteam 

uitgenodigd een bezoek te brengen aan 

de judoschool van Anton Geesink in 

Utrecht.

Als goed gastheer nodigde Anton 

Geesink de buitenlandese judoka’s uit 

om een potje met hem te sparren. Het 

resultaat laat zich raden!

Daarnaast organiseerde Jaap Hoog-

endam een Pinksterkamp in de de 

lommerrijke omgeving van Doorn, 

waarbij ook judoka’s van andere scho-

len welkom waren.

Bij mooi weer werden de judomatten 

naar buiten gesleept om heerlijk in 

de buitenlucht de sport te bedrijven. 

Naast het judo bekwaamden de docen-

ten zich in jiujitsu en taekwondo.

Wil Wagner

Om zich verder te ontwikkelen in 

de techniek van deze sporten, werd 

op initiatief van Wil Wagner de 

Koreaanse grootmeester Park Jong 

Soo uitgenodigd. Gedurende een paar 

maanden was de Koreaan te gast bij 

Wil Wagner om de docenten voor te 

bereiden op hun 1e Dan examen. Zijn 

aanwezigheid, lenigheid, explosieve 

sprongkracht en persoonlijkheid 

maakte veel indruk op de docenten.

Houtrusthallen

Om deze sporten vervolgens onder 

de aandacht van het grote publiek te 

brengen, werden er demonstraties ge-

geven in onder andere de toenmalige 

Haagse dierentuin, de Houtrusthallen 

en buurthuizen. Onder grote publieke 

belangstelling werd een spectaculaire 

show van judo, jiujitsu en taekwondo 

voorgeschoteld.

Anno 2016 is alleen Guan Lin nog 

actief met een vestiging in het buurt-

centrum De Mussen, aan de Hoefkade 

602. Deze vereniging heeft in de af-

gelopen decennia twintig Nederlandse 

en 65 Zuid-Hollandse kampioenstitels 

binnengehaald.

Ruud Solleveld

solleveld.r@hotmail.com  

Explosieve groei Haagse judoscholen
Olympische Spelen 1964: Japan-Tokyo. Het was de Nederlandse 

judoka Anton Geesink, toen dertig jaar, gelukt om door te drin-

gen in de finale bij de categorie zwaargewicht. In het hol van de 

leeuw moest hij het opnemen tegen de Japanner Akio Kaminago.
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ks.nl

De Kersentuin

Vrijdag 12 t/m zondag 14 februari

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. 

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!

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

Help mensen die eenzaam en alleen thuis zitten: 

Zet je in als 
Blijmaker!

Meer weten?

Bel 070 346 95 71 voor een vrijblijvend advies of afspraak

Uitvaartsparen bij 
ons depositofonds

DEPOSITOFONDS

OPEN EEN REKENING 

EN WIJ STORTEN

€ 250,-

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

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

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

NATUUR IN 

NEDERLAND
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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

Verklaring van erfrecht om

betalingen te kunnen doen

Mijn dochter heb ik gemachtigd om 

voor mij geld van mijn girorekening 

te halen. Dat werkt prima! Als ik er 

niet meer ben, mag zij dan over het 

geld op de rekening beschikken om 

bijvoorbeeld mijn begrafeniskosten te 

betalen?

Indien zij de enige erfgenaam is, dan 

kan dat na uw overlijden snel gere-

geld worden. Zij moet dan door een 

notaris een ‘verklaring van erfrecht’ 

laten opstellen. In die verklaring 

staat wie de erfgenamen zijn en als 

dat alleen uw dochter is, dan kan een 

notaris die snel leveren. Als zij enig 

erfgenaam is dan krijgt zij het saldo 

na aftrek van alle schulden, zo ook 

van de begrafeniskosten. Lastiger 

wordt het als er nog meer erfge-

namen zijn (bijvoorbeeld andere 

kinderen) die ook recht hebben op 

een deel van de erfenis. Dan moeten 

zij uw dochter machtigen, zodat zij 

namens de gezamenlijke erfgenamen 

over de rekening kan beschikken. 

Nog lastiger wordt het indien een 

van de erfgenamen bezwaar heeft 

tegen het geven van een machtiging 

aan een van hen voor het beheer 

van de rekeningen. In dat geval zal 

een onafhankelijke derde daarvoor 

moeten aangewezen of een in te 

schakelen notaris. Nog vervelender 

wordt het indien er sprake is van een 

gezamenlijke rekening van ouder en 

kind (bijvoorbeeld een zogenoemde 

en/of-rekening) en het kind claimt 

dat (bijvoorbeeld) de helft van de 

rekening voor hem of haar is. Als 

de andere kinderen het daar niet 

mee eens zijn, moet aangetoond of 

uitgerekend worden welk deel van 

de rekening het kind werkelijk toe-

behoort. En dan hebben we het hier 

maar niet over welke onfli ten er 
kunnen ontstaan tussen erfgenamen 

of kinderen als men vermoedt dat de 

gezamenlijke rekeninghouder met 

de ouder gelden voor eigen gebruik 

heeft opgenomen. Notarissen kunnen 

hierbij bemiddelen. Indien u alleen 

aan uw dochter wilt nalaten, dan 

kunt u overwegen een testament te 

laten opstellen. Raadpleeg daarover 

ook een notaris. Dat is niet nodig 

als u dochter de enige erfgenaam is 

als kind.

Financiële kwesties

Invloed erfenis

op huurtoeslag

Ik krijg een erfenis van naar alle waar-

schijnlijkheid ongeveer 15.000 euro. Ik 

ben gepensioneerd en heb naast mijn 

AOW een huurtoeslag van 243 euro 

per maand die is gebaseerd op mijn 

huur en mijn inkomen. Ik vermoed dat 

als je vermogen hebt, je geen huur-

toeslag meer krijgt. Bij welk bedrag is 

dat voor mij als alleenstaande? Thans 

bezit ik overigens niks, want ik heb 

25 jaar in de bijstand gezeten. Mag ik 

de erfenis ook gebruiken om een paar 

leuke dingen te doen, zoals een nieuw 

bankstel en een goede koelkast kopen 

en op vakantie gaan?

Met ruim 15.000 euro aan vermo-

gen, raakt u uw huurtoeslag niet 

kwijt. Tenminste, indien u alleen 

AOW heeft voor alleenstaanden. Uw 

totale bruto jaarinkomen (verzame-

linkomen) mag namelijk niet meer 

bedragen dan 14.431 euro (over 

2015). Met uw erfenis bent u vrij 

om die uit te geven aan de dingen 

die u wil.

AOW en pensioen

Onvoldoende pensioen

na emigratie Canada

Volgend jaar word ik AOW gerech-

tigd. Ik heb echter 25 jaar in Canada 

gewoond en krijg dus een korting op 

de Nederlandse AOW voor mijn kiezen 

van vijftig procent. Als het pensioen 

dat ik uit Canada krijg niet de andere 

50 procent haalt, wordt dit door de So-

ciale Verzekeringsbank aangevuld tot 

het bestaansminimum voor AOW’ers. 

De zogeheten AOI, begrijp ik. Speelt 

dan ook bij mij het eigen vermogen 

nog een rol? In het verleden heb ik 

bijstand gehad en moest ik ook eerst 

mijn eigen huis ‘opeten’. Is dat weer 

het geval als ik AOW’er ben?

Uit uw vraag halen we dat u ook 

geen aanvullende inkomsten of pen-

sioenen op uw AOW-bedragen uit 

Nederland en Canada verwacht als u 

AOW gaat krijgen. Vult de SVB uit 

de AIO aan, dan geldt inderdaad de 

wettelijke regel dat u eerst - boven 

de vrijlatingen - moet interen op 

uw eigen vermogen, inclusief een 

deel van de vrije waarde in uw 

eigen huis. De vrijlating voor het 

zogenoemde bescheiden vermogen 

voor een alleenstaande is 5920 euro. 

Heeft u een eigen huis, woonboot of 

woonwagen in Nederland? Dan be-

rekent u de waarde van uw woning 

door de nog openstaande hypotheek-

schuld af te trekken van de waarde 

van de woning. Is het bedrag dat 

overblijft lager dan 49.900 euro? 

Dan kunt u een AIO-aanvulling krij-

gen. Komt u met de vrije overwaar-

de van uw woning boven deze grens, 

dan zult u toch eerst daarin moeten 

interen, zoals u ook al in het verle-

den hebt meegemaakt. Vermogen 

is de waarde van al uw bezittingen, 

zoals spaargeld, aandelen, auto, ca-

ravan, vakantiewoning en sieraden. 

Schulden mag u aftrekken van de 

waarde van uw vermogen.

Het is rond vijven, de avondspits 

komt op gang. Even voor een tram 

salueren, dan vlug tussen de fietsers 
door laveren, de Stationsweg in, óp 

naar de Wagenbrug. De lenteperikelen 

van het Huygenspark laten we rechts 

liggen, om vlak voor de brug linksaf 

te slaan, het Groenewegje op, waar we 

terugwuiven naar de dames achter de 

ramen, om even later de Gortmolen in 

te slaan.

En werkelijk, hier in dit zijstraatje, 

wrijf ik me de ogen uit...

Sjors, die kennelijk niet zag wat ik zie, 

trekt al bij een van de huisjes aan de 

bel. En hoor eens wat een gerinkel! 

Ik sta dit toch niet te dromen? Als test 

knijp ik me flink in mijn arm.

Sjors is intussen al binnengelaten. Het 

naambordje zegt dat we goed zitten. 

En kijk, de voordeur staat nog open. 

Zal ik? Zal ik niet? Ik waag het er op 

en stoot prompt - “Au! Verdomme!” 

- mijn kop. Sufferd, dit huisje stamt 

nog uit de tijd van Lilliput, dat wist 

je toch, je kwam hier vroeger vrijwel 

dagelijks.

Beneden in huis staat op een petrole-

umstel vlees gaar te sudderen. Maar ik 

schiet als vanouds het donkere trapgat 

in, volg half gebukt het krakende 

trapje naar boven, waar men zo op het 

eerste gehoor, geen vredespijp zit te 

roken.

Motorfietsplaatjes

Via een kier dring ik de jongenskamer 

binnen, dezelfde van weleer, met naast 

de Diana windbuks en de motor-

fietsplaatjes u h, undapp, , 
Norton en Indian), ster der sterren Rita 

Hayworth in bikini aan de muur. Naast 

het opklapbed staat Sjors, die met 

onze op de rug geziene vriend in een 

welles nietes debat is verzeild:

“Je liegt, ik weet het zeker. Jóu heb ik 

het boekje geleend. En aan niemand 

anders.”

“Vergeet het maar! Ik heb het je terug-

gegeven. Zeker te weten! Echt waar.”

Pin Up

Over welk boekje het gaat is ondui-

delijk. Vast geen editie van Karl May. 

Daar past geen verkleinwoord bij. 

Eerder te denken aan een beeldroman-

netje, misschien een deeltje Dick Bos 

of Zwarte Kat. Die waren toen onder 

opgeschoten jongens erg in trek. Zelfs 

meende ik even dat het over de in 
Up ging, zo’n seksblaadje van onder 

de toonbank, maar de wanhoopskreet: 

“Het is de enige die ontbreekt, anders 

had ik de serie nu compleet gehad”, 

sloot die mogelijkheid uit...

Maar help, wat sta ik hier te gluren 

achter die deur? Waarom dit bezoek, 

óns bezoek, aan dat vriendje van toen? 

Waarom hém nu juist op het oog, en 

geen Wim, Kokkie of Leon? En hoe 

haalden we het in ons hoofd dat hij 

hier nog zou wonen? Zelfs als de buurt 

níet op de schop was gegaan, bleef die 

kans oneindig klein. En trouwens, hoe 

zeker was het dat hij nog leefde?

Een handgemeen in de jongenskamer 

bevestigt hoe menens het hen intussen 

was... Hals over kop neem ik de be-

nen, roetsj, omlaag het gammele trap-

petje af, naar buiten, de frisse lucht in, 

waar ik mij - puf, puf - verdekt opstel 

achter de paardenwagen van Van Gend 

& Loos.

Groenewegje

Achter een raam op het Groenewegje, 

dept een van de dames - voor wie 

wij vroeger graag sigaretten haalden 

(dat leverde ons namelijk genoeg 

dubbeltjes voor een bioscoopje op; 

alleen al in de Boekhorststraat had je 

er drie van: Hollywood, Roxy en Tha-

lia) - met een nat watje zijn grotesk 

opgezwollen bovenlip.

“Wat ben jij groot gegroeid”, prijst ze 

hem. “Nog even, en je bent een vent 

om rekening mee te houden. Kom je 

me tegen die tijd nog eens opzoeken, 

schat?”

Straatfotograaf

Via een ommetje, door Chinatown, 

wandel ik terug naar mijn uitgangs-

punt, namelijk station Hollands Spoor. 

Daar constateer ik opnieuw dat er op 

de rug van die mooie foto van Sjors 

niks geschreven staat - geen naam, 

geen datum - zelfs niet de signatuur 

van de straatfotograaf.

Theo van der Wacht

twacht@casemar.nl

Vrienden van vroeger: Sjors
Ik kom Sjors tegen op een zwart-wit foto, als knul van een jaar 

of achttien oud. Gelet op zijn oogopslag, zeker geen groentje 

meer. In houtje-touwtje jas en met weekendtas, komt hij me 

levensgroot uit het Hollands Spoor tegemoet. Van hier af lopen 

we samen op.

Sjors, gekiekt door straatfotograaf in de jaren vijftig.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Voordat we tot een grondige analyse 

van dit meesterwerk overgaan, eerst 

nog maar even het gedicht (dat is 

ontstaan in de jaren veertig van de 

twintigste eeuw en waarvan de dichter 

onbekend is) in z’n geheel:

    ‘Koen, maak je m’n schoen?’

‘Ja, juffrouw. Ik zal het dadelijk doen.’

    ‘Koen, maak je hem sterk?’

‘Ja, juffrouw. Dat is mijn dagelijks 

werk’

    ‘Koen, is mijn schoen al klaar?’

‘Ja, juffrouw. Betaalt u maar.’

    ‘Koen, ik heb geen geld ontvangen.’

‘Nou, dan blijft u schoen daar hangen.

    Want op mensen zonder geld,

Daar ben ik niet op gesteld.’

    ‘Dag Koen.’

‘Dag, juffrouw zonder schoen.’

    Wat allereerst opvalt is, dat de klant 

de schoenmaker tutoyeert en hem bij 

z’n voornaam noemt. Er is hier sprake 

van een zekere familiariteit. Hetgeen 

erop zou kunnen wijzen, dat de klant 

Koen kent van een eerder bezoek. 

Meer waarschijnlijk is echter, dat hier 

een zeker dedain van de juffrouw 

voor handwerkslieden aan de orde is. 

Typerend voor de maatschappelijk 

omgang in zowel de vorige als de 

huidige eeuw. De juffrouw maakt 

waarschijnlijk deel uit van een hogere 

maatschappelijke klasse. Deze laatste 

veronderstelling is vrij aannemelijk. 

Anders had de juffrouw haar schoen 

immers wel laten repareren door haar 

echtgenoot.

    Aan de andere kant is het feit, dat de 

juffrouw de naam van de handwerks-

man kent, misschien ook te verklaren 

uit het vermoeden dat zijn naam heel 

groot op het raam van zijn zaak zal 

hebben gestaan. In de trant van: ‘Koen 

lapt al uw schoeisel waar u bijstaat’.

     Vakmanschap 

‘Ja juffrouw. Ik zal het dadelijk doen’, 

luidt de tweede regel. Kijk. Hier heb-

ben we een vertoon van dienstbaarheid 

waar je tegenwoordig je lippen bij 

zou afl ikken. oen staat onmiddellijk 
voor de juffrouw klaar. Maar alleen 

dat wekte zo’n eeuw geleden kennelijk 

niet voldoende vertrouwen in het 

vakmanschap van een handwerksman. 

‘Maak je hem wel sterk?’, vraagt de 

juffrouw bezorgd.

  En kijk. Nu raakt Koen toch een beetje 

geïrriteerd. Natuurlijk heeft hij geleerd 

beleefd te blijven tegen al die mutsen 

die hun laarsjes en pumps ter reparatie 

aanbieden. Als hij dat niet deed, zou 

hij waarschijnlijk het eind van de 

maand niet halen. Maar toch. In ‘Ja. 

Juffrouw, dat is mijn dagelijks werk’, 

is iets te bespeuren van: ‘Mens, waar 

bemoei je je eigenlijk mee’.

    De tijd verstrijkt. De juffrouw maakt 

even een ommetje of doet elders wat 

boodschappen. Ze komt weer terug 

en ziet duidelijk dat Koen, die zojuist 

de laatste hand heeft gelegd aan haar 

schoen, die schoen aan een haakje 

aan de muur heeft gehangen. Maar 

desondanks vraagt ze: ‘Koen? Is mijn 

schoen al klaar?’.

    Eérst twijfelde ze dus aan het vakman-

schap van Koen en nu, terwijl ze nota 

bene met eigen ogen ziet dat haar 

schoen klaar is, gaat ze aandringen 

op haast! De verleiding wordt zo 

langzamerhand wel groot om haar 

karakter te gaan ontleden. Maar we 

houden ons nog even in. Want Koen 

bevestigt alleen maar met een kort ‘ja, 

juffrouw’ de geslaagde afronding van 

de reparatie van haar schoen en zegt 

vervolgens, om van haar af te zijn: 

‘Betaalt u nou maar. En rot dan gauw 

op. Dan kan ik weer verder met mijn 

normale werk.’ Nee. Dat zegt Koen 

niet. Dat maak ik ervan. Maar als ik 

Koen was geweet zou ik het gezegd 

hebben. Koen zegt alleen maar: ‘Ja 

juffrouw. Betaalt u maar.’

     Platzak 

En dan komt het. Het is bijkans 

ongeloofl ijk wat er dan gebeurt. e 
juffrouw zegt: ‘Koen. Ik heb geen 

geld ontvangen’. Dat zegt ze zomaar. 

Zonder enige reserve. Doodgemoede-

reerd. ‘Ik heb geen geld ontvangen’! 

Jezus mina. Ik heb ook wel eens geen 

geld ontvangen. Dat gebeurt iedereen 

wel eens. Maar als je platzak bent ga 

je je kapotte schoen toch niet naar de 

schoenmaker brengen!

‘Ik heb geen geld ontvangen’! Wat 

verwacht ze in hemelsnaam van die 

schoenmaker? Dat-ie zegt: ‘O, dat 

geeft niks juffrouw?’. Dat-ie aanbiedt 

het voor niks te doen? Dat-ie de 

komende maand iedere ochtend geen 

bordje havermout meer eet wegens 

gederfde inkomsten? Zoiets? Wat een 

trut hola, zeg!

   Decepties 

Kijk. En nu wordt Koen ineens 

welbespraakt. Bestonden zijn zinnen 

hiervoor nog uit kortaf uitgesproken 

zinnen van zes à zeven woorden, nu 

zegt hij ineens met een fl u  de bou he 
waar je niet van terug hebt: ‘Nou, dan 

blijft u schoen daar hangen, want op 

mensen zonder geld, daar ben ik niet 

op gesteld’. Maar liefst achttien woor-

den! Eindelijk komt het eruit. Alle 

frustratie die hij in de afgelopen jaren 

had opgepot. Decepties wegens altijd 

maar weer die verholen minachting 

van die tantes die denken dat ze God 

zelf zijn! Teleurstellingen wegens dat 

inkomensverschil tussen hem, de een-

voudige handwerker en die pedante, 

laatdunkende klanten die niet eens hun 

eigen schoenen kunnen maken!

  ‘Dag Koen’, hoort hij nog net zeggen 

voordat het belletje van de deurbel 

rinkelt als ze zijn zaak verlaat.

    ‘Dáááág’, roept hij haar na. ‘Dáááág 

juffrouw zonder schoen!’ En je ziet het 

voor je. Eerst een glimlach. Die steeds 

breder wordt. Dan hardop gegrinnik. 

En vervolgens komt hij niet meer bij. 

Hij proest het uit. Hij slaat zich op z’n 

dijen van het lachen. Hij rolt bijkans 

van z’n stoel.

     Inprenten 

‘Koen, maak je m’n schoen’ is een van 

de grootste meesterwerken waar ik 

vroeger mee ben opgegroeid. En dat 

prachtige gedicht zou verloren dreigen 

te gaan? Alsjeblieft zeg.

  Hierbij dus een dringend verzoek aan 

alle opa’s en oma’s onder de lezers: 

wilt u het gedicht ‘Koen, maak je 

m’n schoen’, net zoals de generatie 

dat vóór u deed, tot vervelens toe in 

het geheugen van uw kleinzonen en 

-dochters inprenten?

    Opdat het immer als stichtend voor-

beeld zal blijven dienen?

    Bij voorbaat dank van Julius Pasgeld: 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

 ‘Koen, maak je m’n schoen?’   
  Het wonderschone gedicht over de schoenmaker en de juffrouw die weigerde te betalen voor de re-

paratie van haar schoen zal iedereen boven de 50 wel kennen. Onderzoek heeft echter uitgewezen, 

dat bijna niemand van onder de dertig ervan heeft gehoord. Tijd voor maatregelen. 

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.

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Samen aan 
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

 

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

gezindten begraven. 
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U moet weer op zoek naar de cijfers in de 

grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vak-

jes staan op willekeurige plekken in de 

diagrammen, de cijfers die daarin thuisho-

ren moet u gebruiken voor uw inzending.

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.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 12 januari vond u ook vier 

Sudoku-opgaves. We kregen veel goede antwoorden, 

maar ook enkele foute. De goede oplossing luidde 

vorige keer: 9-6-7-8. De dvd gaat naar de volgende 

inzenders:

• Paul Kokx, te Pijnacker

• André Verhoef, te Rijswijk

• Dick van Elsas, te Wijk bij Duurstede

• L. Simons, te Rijswijk

• R. Mangon, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom vijf 

keer de dvd o fiehuis e oievaar verloot. Vergeet 
niet om bij de inzending ook uw postadres te vermel-

den!

We moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, dus 

de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen 

hebben op:

woensdag 20 januari

Mail

Stuur uw antwoord per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 2’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing dus niet mailen? Vraag dan iemand 

om het voor u te doen!

Mijn hernieuwde belangstelling voor mijn straat 

werd in 2011 opgewekt na lezing van het fraaie 

boekwerkje van Henk Lemckert: Het beste westen, 

waarin hij zijn herinneringen aan de Vruchten-

buurt beschreef. Het boekje is nog wel verkrijg-

baar als je de titel googelt. Maar omdat in dit 

boekje de Mandarijnstraat niet voorkwam, besloot 

ik daar zelf een boek aan te wijden.

Oproep

Een oproep in De Oud-Hagenaar leverde mij veel 

reacties op van mensen die net als ik in de ge-

noemde periode en daarna in de Mandarijnstraat 

woonden. Opmerkelijk is dat er enkele mensen 

zijn die er nu nog steeds woonachtig zijn.

Ik heb al die mensen gevraagd hun herinneringen 

aan deze straat aan mij te sturen en daarvan heb 

ik, aangevuld met die van mezelf, een boekje 

samengesteld. Ik heb per huisnummer vermeld 

wie er toen woonden en welke bedrijven er waren 

gevestigd.

Ik woonde zelf met ouders en broer op nummer 

20, boven de ‘afdeling’ van de R.M.I. (Residentie 

Melk Inrichting) waar mijn vader als chef werk-

zaam was. Iedere dag kwamen daar ‘s morgens 

vroeg de bezorgers (die toen nog ‘melkboer’ heet-

ten) om hun melkwagen te laden en vervolgens 

hun wijk te gaan bedienen.

Reünie

ntussen had ik met een flink aantal oud an-

darijnstraters een leuk contact opgebouwd en zo 

ontstond het idee om een reünie te organiseren. 

De ‘afdeling’ waar mijn vader had gewerkt had 

diverse bestemmingen gehad in de loop der jaren, 

van Koninkrijkszaal van de Jehova’s getuigen via 

de Turkse huiswerkbegeleiding Asitane tot thans 

de praktijkruimte van een fysiotherapeut. En 

precies daar kon ik in november 2011 mijn plan 

voor een reünie realiseren. Er waren zo’n veertig 

mensen aanwezig en alle bezoekers vonden het 

een geweldig succes.

En toen mijn boek klaar was, heb ik een heuse 

boekpresentatie georganiseerd. De locatie in de 

Mandarijnstraat was daarvoor helaas niet beschik-

baar, maar in december 2012 mocht ik gebruik 

maken van Wijkcentrum De Wiekslag in Loosdui-

nen. Meer dan 75 mensen waren daar aanwezig. 

En allemaal hebben ze mijn boek aangeschaft.

Het eerste exemplaar heb ik aangeboden aan de 

directeur van het Stadsdeel Segbroek, mevrouw 

Hanneke Schippers. Op zo’n succes had ik eerlijk 

gezegd niet gerekend.

Belangstelling

Ook later kreeg ik steeds nog vragen of ik nog 

een boek kon leveren, niet alleen uit de Manda-

rijnstraat, maar uit het hele land. Er waren telkens 

weer mensen die iemand kenden die ooit in de 

straat hadden gewoond of gewerkt. Ook belang-

stelling? Het boek is nog steeds (bij mij) verkrijg-

baar en kost 10 euro exclusief verzendkosten.

Wim Schook

wim@schook.net

Herinneringen aan de Vruchtenbuurt
Jazeker, Jan Kuipers, zijn er meer mensen die herinneringen hebben aan de 

Vruchtenbuurt, in mijn geval voornamelijk aan de Mandarijnstraat waar ik van 

1946 tot 1957 woonde en waar ik dus niet ben geboren (ik ben van 1944), maar 

wel getogen.

Mandarijnstraat - Herinneringen aan een Haagse straat in de Vruchtenbuurt.

SUDOKU mee en win !!!
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Alzheimer Café  Haagse Hout / 
Loosduinen / Escamp
Maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen met dementie, 

hun naasten, hulpverleners en belangstellenden

De informele maandelijkse bijeenkomsten starten meestal 
met een interview met betrokkenen of een lezing. Daarna 
kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen.

Programma februari en maart 2016:

Haagse Hout: Ivoorhorst 155, tel:   06 - 1380 21 18

 10 februari  Welke ondersteuning is er mogelijk bij dementie?

 9 maart  Wat doet dementie met de naasten?

 elke 2e woensdag van de maand
 

Loosduinen: Mozartlaan 211, tel:  06 - 1380 21 18

 11 februari  Draagkracht van de mantelzorger

 10 maart  Dementie en voeding

 elke 2e donderdag van de maand,

Escamp: Polanenhof 130, tel  070 - 756 15 00

 17 februari  Wat als iemand geen handtekening meer kan zetten?

 16 maart  Hoe hou je het als mantelzorger vol?

 elke 3e woensdag van de maand
 
Kijk voor meer informatie ook op: www.alzheimer-nederland.nl

Wij zijn onderdeel van 

Xtra welzijn, www.xtra.nl

www.stichtingmooi.nl

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

De inloop is vanaf 19:00 uur. 

Het programma start om 19:30 uur. 

De toegang is gratis.

Jozien: “Dementie begint vaak met ver-

geetachtigheid of dat iemand bijvoor-

beeld opeens de weg niet meer weet, 

maar zeker in het beginstadium is het 

nog helemaal niet zo duidelijk. Dan is 

goede informatie van groot belang”.

Annie: “Mijn man heeft nu sinds acht 

jaar dementie en in het begin ging ik 

hem steeds alles uitleggen. Dat kostte 

mij heel veel energie. In het Alzheimer 

Café hoorde ik dat dat geen zin heeft 

en toen ben ik daar mee gestopt. Het 

is voor mij belangrijk om te horen hoe 

je op dingen kunt reageren, waar je op 

moet letten”.

Vragen die in het Alzheimer Café vaak 

aan de orde komen zijn onder andere: 

Wat is dementie? Hoe ga je om met 

moeilijk gedrag? Welke hulp kan er 

geboden worden en is er medicatie? Dat 

zijn de dingen waar mensen vragen over 

hebben en bezoekers zitten vaak nog 

niet in het hulpverleningscircuit.

Jozien: “Je krijgt als mantelzorger meer 

inzicht in de ziekte waardoor je er beter 

mee om kan gaan en daardoor kun je het 

vaak langer thuis volhouden”.

Annie: “Ik kijk altijd of er weer een 

interessant onderwerp is. Er zijn ook 

steeds andere mensen die je dan ziet. 

Een arts of een casemanager. Dat is 

belangrijk”. 

Voor meer informatie en adressen: 

http://www.alzheimer-nederland.nl/

hulp-en-advies.aspx

Informatie over dementie 
dankzij Alzheimer Cafés
‘Mijn man ging ik alles uitleggen’

- advertorial -

Sinds ruim twee jaar worden er op tal 

van locaties in Den Haag Alzheimer 

Cafés georganiseerd voor buurtbewo-

ners. Eens per maand kunnen mantel-

zorgers en dementerenden er terecht 

voor informatie en lotgenotencontact. 

Gerund door vrijwilligers, met een 

door Alzheimer Nederland getrainde 

gespreksleider en steeds een andere 

relevante spreker. Coördinator Jozien 

Wolthers schetst hoe de Alzheimer Ca-

fés voorzien in informatie die de zelf-

standigheid van dementerenden en hun 

mantelzorgers bevordert. Annie Wouda 

is zo’n mantelzorger en bezoeker van 

het Alzheimer Café in Mariahoeve. 


