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Kristaldetector maakt veel verhalen los
In De Oud-Hagenaar van dinsdag 12 januari neemt Julius
Pasgeld in zijn vaste rubriek
Kleine Nostalgie ons mee
naar de tijd dat hij experimenteerde met een kristaldetector om draadloze seinen uit
de ether op te vangen die dan
in zijn koptelefoon hoorbaar
waren. Zijn verslag inspireerde me om de pen op te
nemen.
In de zomer van 1934 kreeg ik als
verjaardagscadeau het boek Jongens
en Electriciteit (tweede druk december
1933), auteurs A.P. Morgan en J.W.
Sims. Het werk kreeg als ondertitel:
Interessante proeven, zelf bouwen van
allerlei toestellen. Onder het hoofdstuk
Radio vond ik de kristaldetector. Ik
ging daar mee aan de slag en zou nu
kunnen zeggen: zie Pasgeld, want
ik deelde werkelijk letterlijk zijn
ervaringen destijds. Al spoedig daarna
sloeg ik ook een aantal stappen over,
om met behulp van een bouwschema
een simpele kortegolf ontvanger te
maken met een radiolamp, de populaire A 415, daarna volgde de bouw
van een geluidsversterker, een ultra
kortegolf ontvanger, enzovoorts. Ja,
de radiohobby-koorts had ik goed te
pakken.
PA - R 342
Op 1 januari 1938 werd ik lid van
de Nederlandsche Vereeniging voor
Internationaal Radio-amateurisme,
met de roepletters PA - R 342. Als
je bent geslaagd voor het examen
zendamateur, dat je moest afleggen
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bij de Radio Controle Dienst van de
PTT, krijg je een ander roepnummer.
De clubleden van de N.V.I.R. kwamen
bijeen in een zaaltje boven een café op
het Anna Paulownaplein. Het was een
heel apart wereldje, vol met code’s,
een gedragscode, gebruik van het
internationaal spellingsalfabet, kennis
van het Morsealfabet, etcetera.
Tijdens de bijeenkomsten werden radio-schema’s en ervaringen uitgewisseld, onderdelen geruild, verkocht of
weggegeven. Het bestuur verkocht een
lesboek, alsmede speciale briefkaarten
waarmee luisterleden beoordelingen
van de kwaliteit
van uitzendingen
aan de zendamateurs schriftelijk
konden rapporteren. Als dank ontving je dan van
de zendamateurs
een QSL-kaart.
Het bestuur
organiseerde ook
openlucht evene-
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menten onder de naam Radio-Vossenjacht. Ik heb er een meegemaakt op
10 juli 1938 binnen een groot rayon
tussen Den Haag en Katwijk, waarvan
ik zelfs nog een knipsel heb bewaard
uit de Haagsche Courant. Er waren
vier ‘vossen’, radio-zendstations
die verspreid over het gebied en op
een vaste standplaats morsesignalen
uitzonden. De ‘jagers’, bestaande uit
zeven peilgroepen, beschikten over
een portabele ontvanger, een stafkaart
van het gebied, een kompas, liniaal en
potlood om de juiste peilingen op de
kaart uit te zetten, zodat de locatie van
de zender was op te sporen.
De krant meldde dat de oefening
duurde van 9.30 tot 14.00 uur. Gezien
de grote afstanden en de zeer moeilijk
te bereiken locatie van de zendontvangers, die ver van elkaar waren
verwijderd, was het resultaat der
peilgroepen vrij goed te noemen en is
deze oefening dan ook wel geslaagd.
De leiding was in handen van P. Krever en J. Stufkens.
Het dreigende oorlogsgevaar leidde

er toe dat op 29 augustus 1939 door
de regering een algemene mobilisatie
werd afgekondigd. Bij de maatregelen welke in die dagen werden
getroffen werden onder meer alle
zendmachtigingen van de ongeveer
450 gelicenseerde radiozendamateurs
ingetrokken. Onder druk van de bezetter werden per 1 januari 1942 de drie
bestaande verenigingen van radioamateurs opgeheven en hun bezittingen in
beslag genomen zodat het verenigingsverband was verbroken. Ik ben
zelf met mijn radiohobby niet meer
doorgegaan.
Al snel werden veel radio’s verstopt
en belandden bij
verzetsgroepen.
In het bijzonder
zij, die bij illegale
werkzaamheden
waren betrokken, stelden hun
radiokennis ter
beschikking van
het vaderland. Vele
radiomensen hebben helaas hierbij
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hun leven gelaten.
Na de bevrijding zijn de drie radioverenigingen op 21 oktober 1945
gefuseerd en noemen zich thans
Vereniging voor Experimenteel
radio onderzoek door zendamateurs.
VERON heeft een gedenkteken voor
de gevallen radioamateurs. Bij dit
monument wordt elke vijf jaar (waarbij het jaartal deelbaar is door 5) op
4 mei een herdenking gehouden. Het
monument is te vinden op de Witte
Kruislaan 47, te Hilversum.
Guus Molier
ahc.molier@online.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Haagsche Paardendagen?
Voor een reünie zijn wij op zoek naar
Rinie Peters en Olga Knijnenburg,
indertijd gastvrouwen bij de Haagsche
Paardendagen. Ook Greet Bergstra, de
speaker, wordt gezocht.
Elli Schelling
ellischelling@gmail.com
Modeshow in oude dierentuin
Al heel lang zit ik met de vraag of er
nog mensen zijn die nog weten van
een modeshow in de oude Haagse Dierentuin. Daar heb ik toen mee mogen
lopen voor kleding van Vroom of Coop dat weet ik niet precies meer, maar
de winkel was in de Weimarstraat te
Den Haag. Als ik het goed heb was het
in het jaar 1964. Ik heb er geen ene
foto van, wat ik erg jammer vind. Wie
kan mij helpen aan foto’s hiervan? Bij
voorbaat dank.
L. van Wolferen Rueck
070-3934731
a.wolferen@casema.nl
Frans Kok en bus 23
Mooi artikel van F.J.A.M. van der
Helm in De Oud-Hagenaar van 12
januari, ‘Politieagent zette het verkeer
naar zijn hand!’ Dat heb ik destijds
ook ervaren met collega-buschauffeurs
van bus 23. Frans stond wel eens op
een maandag met zijn stopbord op de
kruising Benoordenhoutseweg-Willem
Witsenplein-Laan van Nieuw OostIndië en dat was en is nog steeds op de
route van bus 23. Als ADO de zondag
ervoor had verloren, kreeg Frans van
een aantal buschauffeurs nogal wat
opmerkingen. Als hij het zat werd,
zette hij bus 23 naar zijn hand. Met
een streng gezicht en pretogen zette hij
dan het stopbord vrij lang op STOP!
L. Commers
lcommers@ziggo.nl

Colofon

Kastrieken of katrikken?
Beste Joan, in jouw stukje in De OudHagenaar beschrijf jij het spel Kastrieken in de Rhenenstraat te Den Haag.
Leuk om te lezen en dat bracht mij
ook weer terug in de tijd. Ik woonde
in de Archipelwijk en wij noemden
het spel ‘Katrikken’. In deze buurt
woonden toen ook heel wat mensen
uit voormalig Nederlands-Indië. Dus
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Etalages in de Haagse binnenstad
Heb met groot genoegen het artikel in De Oud-Hagenaar van 8 december 2015 gelezen over de etalages van De Bijenkorf, maar ik wil hier toch een opmerking over maken, omdat dit verhaal naar mijn mening niet klopt.
Ik ben op 1 september 1961 bij De Bijenkorf in dienst getreden als leerling-etaleur en heb mij opgewerkt tot etaleur in de
binnendienst.
n ju erd er egonnen met et ma en an et ont er mode oor de nter aaseta age, ge ee met guren o
schaal. Dit werd gedaan door het etalageteam, die daarvoor was aangenomen. In samenwerking met de technische dienst
en de houtbewerkers, die de ondergrond maakten voor het diorama. Dit werd ter goedkeuring aangeboden aan de chef
van de etalage (in mijn tijd de heer Buijs) en verder aan de directie.
Verder was er een team van twee
dames die samen met de styling alle
stoffen inkochten en alle kleding voor
de poppen maakten. De hoeketalage
waren geen twee ramen maar drie een
in de Grote Marktstraat en twee op de
hoek Grote Marktstaat en de Wagenstraat. Dat weet ik zeker omdat ik als
leerling-etaleur in de hoeketalage altijd
gewerkt heb.

Ik heb daar een jaar gewerkt waarna
ik me zo verveelde dat ik iets anders
zocht. Maar het was een geweldig
eu e t jd met jne o ega s aar an
ik de namen nog steeds weet. De
chef die we hadden, dhr. Van Arkel,
was er helemaal voor zijn mensen.
Op andere afdelingen was veel haat,
nijd en geroddel maar niet bij ons! In
het kamertje naast ons vertoefde “de
baron” zoals wij hem noemden. Hij
zat daar maar om zo af en toe eens een
handtekening te zetten. Ik geloof dat
j ze s een fles met ets o e ends
in zijn bureaula bewaarde. Vaak kwam
hij langs om een praatje te maken en
dan waren we wel weer een uurtje
verder. Dat kon toen allemaal nog.
Joke Brink-van der Kooij
jcvanderkooij@tiscali.nl

Han Donders
han.donders@ziggo.nl
de oorsprong die jij vermoedt, zou wel
eens waar kunnen zijn. Wij hadden
‘tegenstanders’ bij ons spelletje. Zij
stonden in het ‘veld’ en dienden het
kleine stokje tegen te houden of te
vangen. Lukte dat laatste dan was je
‘af’. Lukte dat vangen niet, dan moest
degene die het dichtst bij het neergekomen stokje stond vanaf de plek
waar het stokje lag proberen dat stokje
tussen de twee bakstenen te gooien.
Meestal lag dat stokje er dan niet tussen en werd met het slaghout (tot aan
de bakstenen) gemeten hoeveel punten
je als ‘slagman’ kreeg.
Wij kenden vier fasen:
1. Met je gezicht naar het ‘veld’ het
stokje zover mogelijk wegslaan.
2. Met je achterwerk naar het ‘veld’
idem.
3. Het stokje op de 2 bakstenen omhoog wippen en wegslaan.
4. Inderdaad het moeilijkste: het stokje
schuin tegen 1 baksteen plaatsen, het
stokje omhoog brengen en wegslaan.
Ben benieuwd of je nog andere reacties ontvangen hebt.
Peter de Kok
peterdekok@casema.nl
Slijterij J.P. van Vliet

In ieder geval was er wel weer een
controle of er een correcte afhandeling
had plaatsgevonden.

Leuk om te zien, ik voel me (als nietHagenaar (Hagenees?) met Den Haag
(en geschiedenis) verbonden via mijn
ouders (gehuwd 1934 en in Den Haag
Apeldoornselaan bij de Theresiakerk
omen onen met aa s jter j
Van Vliet) en broers en zussen aldaar
geboren en opgegroeid tot 1946 toen
het gezin verhuisde naar Amsterdam,
alwaar ikzelf geboren ben in 1947.
Wie kent of weet iets te vertellen over
slijterij J.P. van Vliet?
Paul Souverein
ppsouverein@gmail.com
Puddingstukje
Ook ik bewaar heerlijke herinneringen aan het ‘puddingstukje’. Het zou
niet meer te krijgen zijn. Hans Stoof
heeft een bakker gevonden waar hij
ze kon krijgen. Bij bakker Hans en
Frans Hessing in de Reinkenstraat
kan je ze nog krijgen. Het ziet eruit
als mijn vroegere puddingstukje. Wat
schetst mijn verbazing dat dat nu een
‘studentje’ heet of een ‘bonkie’.
Jan Evenhuis
janen.tiny@ziggo.nl
Willemspark als ministerie
Leuk dat stukje te lezen van Jaap

Kunz over Het Willemspark als
ministerie van Sociale Zaken. Ik ben
daar zelf, na mijn schooltijd, in de
zomer van 1967 begonnen. Ik kwam
daar terecht op de afdeling waar de
post gesorteerd werd en verder over de
afdelingen verspreid. Mogelijk was dit
dezelfde kamer waar Jaap over schrijft
maar een keuken en douche kan ik me
niet herinneren wel dat het inderdaad
op een appartementje leek.
Verder was op de afdeling een archief
en ets at met nan n an doen
had. In totaal acht mensen en de chef.
Mijn taak was het om de brieven die
aan de minister gericht waren met
verzoeken en/of klachten te lezen en
in een register in te schrijven. Een
wereld ging er voor mij open als ik
als 18-jarige las wat er zo al onder de
mensen speelde. Het was een mijns
inziens nogal rare regel die gehanteerd
werd: schreef een burger aan het ‘ministerie’ dan ging de brief rechtstreeks
naar de betreffende afdeling voor
afhandeling. Werd de brief gericht
aan de minister op naam dan ging de
brief naar de kamerbewaarder die ook
weer een registratie bij hield waarna
de brief alsnog naar de afdeling ging.
Of de minister de brieven persoonlijk
las, weet ik niet maar ik betwijfel dat.

Die Vene Beszuyde den Houte
Als reactie op het artikel Die Vene
Beszuyde den Houte kreeg ik een
mailtje van Wilna Cordess-Lagendijk.
Ze vertelt hierin dat ze als kind in
1943 in de Van Heutszstraat is komen
wonen en in 1971 verhuisd is naar de
Van Reesstraat en hier woont ze nog
steeds. Ze zit in een schrijfgroepje
en één van de opdrachten van vorig
jaar was het schrijven van een gedicht
over je eigen straat. Dat heeft ze
gedaan en het resultaat is een boeiend
gedicht over één van de straten in het
Bezuidenhout. Hierin vergelijkt ze heel herkenbaar - vroeger met nu. Ik
voeg het hierbij en u moet het maar
eens lezen. Vooral de ouderen onder
ons zullen denken: “Zo was en is het
precies.”
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Het gedicht van Wilna CordessLagendijk, dat Carl Doeke Eisma
ontving na zijn artikel over Die Vene
Beszuyde den Houte, is te lezen op
de Facebook-pagina van De OudHagenaar. Ga naar facebook.com/
deoudhagenaar2015 en ‘like’ ons
meteen even.
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Ook Den Haag naar 220 Volt!
Den Haag was lange tijd een buitenbeentje op elektriciteitsgebied. Vrijwel heel Nederland had voor
kleinverbruikers een netspanning van 220/230 Volt. Maar Den Haag kende een lagere spanning van
120/125 Volt. Hagenaars moesten bij het kopen van gloeilampen altijd goed letten op het juiste voltage.
Deze uitzonderingspositie van Den
Haag heeft geduurd tot ver in jaren
vijftig van de vorige eeuw. De sterk
groeiende vraag naar elektriciteit
vereiste dat ook Den Haag omschakelde naar 220 Volt. De Haagse
Electriciteitsfabriek, in het hart van
de stad midden tussen woonwijken,
werd fors uitgebreid en ‘vier machtige
schoorstenen’ zouden voor lange tijd
het Haagse stadsbeeld domineren.
Succes
Begin vorige eeuw koos Den Haag,
net als veel andere plaatsen, voor
een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening. In 1906 begon de Haagse
Electriciteitsfabriek met de productie
en levering van elektriciteit. Het
Gemeentelijk Electrisch Bedrijf
(GEB) produceerde gelijkstroom voor
de Haagse Tramweg Maatschappij en
wisselstroom met een hoogspanning
van 3 kV (3000 Volt) naar transformatorzuilen in de stad. In deze zuilen,
die vanwege hun vorm de bijnaam
‘peperbus’ kregen, werd de spanning
omlaag gebracht en als 120 V voor
huishoudens afgeleverd. Het GEB
maakte, ondanks de enorme investering in de fabriek en de kabelnetten,
al vanaf het eerste jaar winst voor de
gemeente. Dat was te danken aan een
uitgekiende opzet en aan de HTM. De
elektrische trams van de HTM werden
de grootste klant van het GEB en
zorgde overdag voor een betere benutting van de capaciteit van de centrale.
De meeste stroom gebruikte de HTM
in de zomer met zijn volle trams naar
Scheveningen. Dat pakte extra goed
uit want zomers was de vraag naar
elektrisch licht het laagst. Elektrisch
licht, de gloeilamp, was toen nog
een luxe product. Aansluiting op het
stroomnet was in de beginjaren alleen
weggelegd voor de voorname straten
in de betere wijken van Den Haag. De
meeste Hagenaars maakten gebruik
van het veel goedkopere gas(gloei)
licht van het Gemeente Gasbedrijf. De
HTM bleef tot 1911 de grootste klant.
Daarna begon de elektrische gloeilamp

aan zijn zegetocht. In 1917 ging de
openbare verlichting in Den Haag
over van gaslicht naar elektrisch licht.
Vanaf 1920 kregen alle nieuwe huizen
een aansluiting op het elektriciteitsnet.
Bij de viering van 25 jaar GEB in
1931 had heel Den Haag een aansluiting op het elektricititeitsnet. Het GEB
maakte jaarlijks 6 miljoen winst voor
de gemeente; een verdienmodel om u
tegen te zeggen!

Het Haagse laagspanningsnet kon
de groeiende vraag naar elektrische
energie met moeite bijbenen. Het GEB
kon dat toen nog vrij eenvoudig oplossen door de spanning te verhogen van
120 naar 125 Volt. Maar waarom koos
Den Haag in 1906 voor 120 Volt en
niet voor de toen ook al beschikbare
en goedkopere 220 Volt?
Veiligheid
Het GEB koos voor een gebruiksspanning van 120 Volt. Die Haagse keuze
voor 120 V was een bijzondere. Gloeilampen en elektrische apparaten waren
in die tijd verkrijgbaar voor zowel
voor 120 Volt als 220 Volt. Een hogere
spanning op het net was voor het GEB
zelfs 100.000 gulden voordeliger,
omdat er voor eenzelfde hoeveelheid
te transporteren stroom minder koper
in de distributiekabel nodig was. Veel
elektriciteitsmaatschappijen kozen

daarom van meet af aan voor 220 Volt.
Directeur Singels van het GEB dacht
daar anders over. Hij was van mening
dat onder bijzondere omstandigheden
‘een aanraking met 220 Volt ernstige
gevolgen voor leven of gezondheid
kunnen hebben’. Elektriciteit was in
die dagen een onbekend verschijnsel
waar veel mensen angst voor hadden.
Toen in Den Haag de elektrische tram
kwam durfde velen niet op de rails
te gaan staan. “Omdat ze als de dood
waren dat ze onder stroom kwamen
te staan.” Singels erkende dat er nog
geen ongelukken gebeurd waren en
dat bij een deskundige aanleg van de
huisinstallatie een toevallige aanraking zeer onwaarschijnlijk is. Maar
volgens Singels moeten wij er toch
rekening mee houden ‘dat kinderen
met een of ander stroomvoerende
onderdeel der huisinstallatie gaan
spelen, met een mes of met een
schroevendraaier de leiding gaan
trachten aan te raken en zich
zoodoende onwetend aan een
plotseling gevaar blootstellen’.
Deze bezwaren golden niet of
nauwelijks voor 120 Volt. Singels
was er van overtuigd dat de ‘meerdere
veiligheid voor de lichtverbruikers
en hun huisgenooten zeker niet te
duur gekocht is’. De directeur van het
GEB Amsterdam had ook 120 Volt
aanbevolen. Maar het Amsterdamse
gemeentebestuur koos vanwege de
goedkopere aanlegkosten toch voor
220 Volt. Het Haagse gemeentebestuur volgde Singels en koos voor de
duurdere maar veiliger spanning van
120 Volt.

schenen in de Haagse straten bussen
van het GEB met het opschrift ‘Ook
Den Haag 220 Volt’. Deze mobiele
werkplaatsen gingen alle woningen in
Den Haag langs om de netspanning te
verhogen naar 220 Volt. Dat betekende
zwaardere stoppen en het aanpassen
en vernieuwen van alle elektrische
apparaten. In totaal zijn op kosten van
het GEB 186.800 installatie omgezet,
1,4 miljoen elektrische apparaten voor
nieuwe spanning geschikt gemaakt en
vier miljoen lampen verwisseld. Per
dag werden er gemiddeld 150 installaties en woningen aangepast. Een
gigantisch klus die tien jaar in beslag
nam en rond 1966 werd afgerond. De
operatie begon in de nieuwe wijken
in zuidwestelijk Den Haag. Eind
1957 bleken in deze wijken per om
te bouwen huisinstallatie zeventien
gloeilampen en 5,4 elektrische apparaten aanwezig te zijn.
Deze cijfers geven een aardig beeld
van de bescheiden welvaart van het
gemiddelde Haagse huishouden in die
jaren. In de lijst met meest gebruikte
elektrische apparaten per honderd
Hagenaars staat het strijkijzer met
102 bovenaan op de voet gevolgd
door 90 stofzuigers. Ook de radio,
de straalkachel, de naaimachine en
het broodrooster zijn in veel Haagse
huishoudens aanwezig. Elektrische
wasmachines komen nog maar in 23
van de 100 Haagse gezinnen voor.
Kleren worden dus nog vooral op de
hand of in de wastobbe gewassen.
Een deel van de beter gesitueerde
Hagenaars doet de was de deur uit.
Scheerapparaten komen nog weinig
voor, (echte) mannen scheren zich nog
nat. Het bezit van een koelkast is een

uitzondering. Televisie in Nederland
is net begonnen maar komt in deze
statistiek nog niet voor. Achteraf kan
geconstateerd worden dat deze enorme
operatie precies op het juiste moment
kwam. Vanaf 1960 begon de welvaart
sterk toe te nemen. Steeds meer
Hagenaars konden zich de ‘luxe’ van
wasmachines, tv’s, koelkasten en andere elektrische apparaten permitteren.
En al die apparaten waren ingesteld op
220 Volt.
Ook de Haagse elektriciteitsnetten
moesten in diezelfde periode op de
schop. Nieuwe en zwaardere kabels
waren nodig om de groeiende vraag
naar stroom op te vangen. Dit betekende het einde van de ‘peperbussen’
de bijzondere Haagse transformatorzuilen. Meer daarover in een volgend
artikel.
Louis Kanneworff
l.a.kanneworff@kpnmail.nl

Ook Den Haag 220 Volt!
‘Zo werkt Den Haag’
De eigen keuze van Den Haag voor
‘Wanneer thans de wandelaar, hetzij
120 en later 125 Volt was op den duur
vanaf een hoge duintop of in de
niet vol te houden. Na de oorlog was
onmiddellijke nabijheid van de
er eerst nog sprake van rantsoenering
stad, het panorama van Den Haag
en stroomloze uren. Daarna werd het
aanschouwt, dan vallen hem de vier
beter. De economie groeide maar de
machtige schoorstenen van het GEB
vraag naar elektriciteit groeide nog
daar in het hart van de stad ogenblikharder. Tussen 1950 en 1970 gemidkelijk op. Van welke zijde hij de stad
deld met ruim 6 procent per jaar! Het
ook benadert, de blik wordt steeds
naast elkaar voorkomen van verschilweer gevangen door die vier reuzen,
lende netspanningen in ons land was
die daar keurig op een rij boven het
oo e n g e ent n
es oot
fabriekscomplex aan de De Constant
Rebecquestraat uit rijzen. Zij nemen
Haagse gemeenteraad de spanning in
de distributienetten te gaan verhogen
in de compositie van het stadsbeeld
van 125 Volt naar 220 Volt, de nieuwe
een dominerende plaats in; zij zijn
standaardspanning voor ons land. De
er niet meer uit weg te denken’ (‘Zo
verhoging was deze keer niet eenvouwerkt Den Haag’, pagina 317, 1960)
dig en vereiste een
radicale ingreep.
Zowel binnenshuis
als buitenshuis
moest de Haagse
- Leeghalen woning in overleg
stroomvoorziening
- verhuur/verkoop klaar maken van de woning
volledig op de
schop.
- opslag inboedel

BOEDEL ONTRUIMING NEDERLAND

Vanaf 1956 ver-

INFO@BOEDELONTRUIMINGNEDERLAND.NL | 06 23 00 01 06
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

NATUUR IN
NEDERLAND
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

-



Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Een team van
prothesespecialisten

Slechts € 299,- p.p.

Ultra All Inclusive
vakanties Hotel de Elderschans

All Inclusive Hotel Gaasterland






Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider
All Inclusive - logies, ontbijt, lunch en diner
Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes
Excursie programma met alle entrees ed.
Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht







Sfeervol hotel met Ultra All Inclusive
Logies, ontbijt, lunch en diner
Van 11.00 - 22.00 uur alle drankjes gratis
In Zeeland bij Brugge & Belgische kust

ereizen
Voor alle vakanti
en gratis folders
l of Mail - Reserveren: Be

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!

 055

5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft te
sterven aan kanker.

• 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

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

65

TING
R
O
+K

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

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

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

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

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

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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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.
Frans van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

IJsschotsen voor de kust in de winter van 1963
Vanaf Kerst 1962 waren de straten bedenkt met een dikke laag
sneeuw. Het vroor dat het kraakte, het ijzelde, een gure koude
wind, onbegaanbare wegen. Kortom alle ingrediënten waren aanwezig om deze winter bij te schrijven in de meest wrede sinds
mensenheugenis.
Het klimaat kan dan best veranderen
volgens sommige wetenschappers;
over het tempo waarin dat geschiedt
zullen de meningen verschillen. Vijf
jaar geleden was het leven in Den
Haag nog enkele weken behoorlijk
ontwricht door de sneeuwbuien die
een winters tapijt over de stad legden.
Bloemen op ramen
In 1962 en 1963 waren de tijden ook
wat anders. De meeste mensen zaten
in de winter gezellig bij hun kolenkachel in de woonkamer. In de slaapkamertjes was het koud en stonden de
bloemen op de ramen. Herkent U dat
nog? ‘s Ochtends wakker worden en
dan kijken door een opgevroren raam
of er nog sneeuw was bijgekomen?
Eerst een klein hoekje ijs wegkrabben en dan had je redelijk zicht op de
donkere straat. Het had voor kinderen
best wel iets spannends.
Flink aangekleed om door de sneeuw

een weg te vinden naar school, waar
ook regelmatig problemen waren met
de kachel. Moeder breidde onafgebroken braaf de truien die enig soelaas boden tegen de winterse kou.
Auto’s op straat
Binnenshuis waren destijds de
omstandigheden anders dan heden,
maar ook buitenshuis. Auto’s werden
vanwege de sneeuw vaak ver van de
stoeprand geparkeerd.
De politie waarschuwde tegen dit fenomeen, omdat een dergelijk vehikel
een sta in de weg was voor een medeweggebruiker.
Het paard van de groeteboer had
het er maar zwaar mee. Die winter
duurde ook zolang! Met vriestemperaturen van -15 graden!
Over de gevoelstemperatuur werd
toen nog niet gesproken, maar het

leek alsof je op de Noordpool was.
De politie reed in de vertrouwde
kevertjes door de straten en riep de
bewoners op hun stoepen sneeuwvrij te houden. Sommige bewoners
vonden het legen van de asla van de
kachel voldoende om de gladheid te
bestrijden. Ieder deed zo zijn best om
het leven te vergemakkelijken.
Reiniging
De Reiniging had 27 strooiwagens waarmee de verkeerswegen
begaanbaar moesten worden gemaakt
en gehouden. Zowel zout als zand
werd vanaf de wagens gestrooid. Die
afgeschreven strooiauto’s waren rond
de veertig jaar oud! Het beste was er
vanaf en ze werden aan het einde van
de winter dan ook vervangen.
Een bedrag van ruim 33.000 gulden
was ervoor uitgetrokken. Al doende
leert men, moet er bij burgemeester
en wethouders zijn gedacht!
Ook de zeven strooiers voor de rijwielpaden konden het werk niet aan.
Materieel werd in ijltempo omgebouwd. Schuivers ervoor, strooiers er

IJsschotsen bij de Pier op Scheveningen.

achter en rijden maar.
Ondertussen deed de kolenboer zijn
best al zijn klanten van brandstof te
blijven voorzien. Het sneeuwkwartje:
een toeslag van 25 cent op een mud
kolen kon niet uitblijven. Er moest zo
ontzettend hard gewerkt worden.
Noordzee
Een mooie toeristische trekpleister
was het aanschouwen van de ijsschotsen op het strand en rond de
Pier. Soms hele opgestapelde wanden

van ijs. Een prachtig gezicht. Koud
ja, dat wel! Met vele graden onder
het vriespunt en een koude wind keek
je naar het prachtige natuurverschijnsel, dat zo weinig voorkomt. Zou
de Noordzee dicht kunnen vriezen,
vroegen wetenschappers zich af?
Voor de Hagenaars en Scheveningers
was het een prachtig gezicht.
j de jss otsen zat oo ee dr j js
dat afkomstig was van de rivieren.
Maar het winterse plaatje bleef er één
om nooit te vergeten!

Herinneringen aan de watersnoodramp
Door de tv-beelden onlangs van de overstroming in 1916, kwamen
bij mij de herinneringen aan die van 1953 naar boven. Ik was toen
15 jaar en zat in de derde klas van de Mulo in Rijswijk.
In de nacht van 31 januari op 1 februari begon het ook in Rijswijk hevig te
stormen. De dakpannen vlogen door
de lucht en het was levensgevaarlijk je
op straat te begeven. De radio (tv hadden we toen nog niet) meldde vreselijke berichten over de ramp, die vooral
het zuiden van ons land die nacht had
getroffen. Een springvloed, in combinatie met een noordwester storm had
het zeewater in de zuidelijke Noordzee

tot extreme hoogten opgestuwd. De
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden
werden het zwaarst getroffen, maar
ook in Rotterdam stonden er straten
blank. Dagenlang werd er op de radio
om hulp gevraagd: dekens, kleding,
schoeisel en vooral geld waren zeer
welkom.
De directeur van mijn school zette
mijn klas in om te gaan collecteren in
Het rampgebied.

de Rijswijkse straten. We kregen ieder
een bepaald rayon toegewezen en met
collectebussen, die van de schoolzolder waren gehaald, togen we op pad.
Bij het eerste huis keek de opendoende
bewoner verbaasd naar mijn geldbusje
en zei dat ik collecteerde voor de
Duitse Winterhulp. In 1944 hadden
NSB’ers geld voor de noodlijdende
Duitse troepen in Oost-Europa proberen te verzamelen. Het etiket met de
term Winterhulp stond nog op het busje. Wist ik veel! Dus weer naar school
gerend en de directeur op de hoogte
gebracht van deze pijnlijke nalatig-

Het busje.

heid. Hij trok wit weg en verwijderde
de foute omslag van mijn busje.
n n, er erd gu gege en en een us
vol papiergeld leverde ik die middag
aan school af om de rest van de dag
thuis de berichten te volgen.

meisjes waren evacuees uit de getroffen gebieden en kwamen bij ons hun
onderwijs volgen, tot zij na een paar
maanden weer terug gingen. Zij hadden veel meegemaakt.

Later zag ik in de Cineac de vreselijke
beelden. De koningin, die met kaplaarzen aan en een hoofddoekje om door
de modder struinde om de slachtoffers
haar medeleven te tonen.

Rondvaartboot
Deze ramp vormde de aanleiding tot
de aanleg van de Deltawerken. Toen
deze halverwege waren, heb ik met
mijn moeder de imposante werkzaamheden mogen aanschouwen. Heel
luxueus per rondvaartboot…

Enkele dagen later kregen we drie
leerlingen erbij in de klas. Deze

Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
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Donderdag
25 februari, 15.00 uur

Het middel tegen
alleen zijn...

Zuiderstrandtheater
Houtrustweg 505
2583 WB Den Haag

VOORJAARSVAKANTIE IN
HET ZUIDERSTRANDTHEATER
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+
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DE VOLHA
R

VOORDELIG MET DE (KLEIN)KINDEREN
NAAR EEN FABELACHTIGE KINDERVOORSTELLING!

Onversneden rock & roll en zinderende barok begeleiden drie helden op hun avontuurlijke zoektocht.
Lopend door een gigantisch sprookjesbos zoeken
ze een oude wijze man die zou leven van de wind
en praten met de dieren. Een lange tocht met stoere
ninja-piraten, lieve heksen en… een pindapaasprins.

+ BLIJMA
NG
K
DI

De PindakaasPrins (6+) is een grappige, muzikale
familievoorstelling voor iedereen die wel eens door
de regen heeft gelopen, door Oorkaan, Orkater en
Holland Baroque.

ontmoet de Blijmaker

PSSST…
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn
er nog meer sprookjes te beleven!
Op dinsdag 23 februari geniet jong
en oud van Sprookjesboom de
Musical, een wonderlijk muziekfeest (3+). Een vrolijk musicalavontuur met de bewoners van het
Sprookjesbos.

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE OUD HAGENAAR:
50% korting op kaarten voor De PindakaasPrins (6+) van
Oorkaan, Orkater en Holland Baroque (€7,50 ipv €15,-).
Ovv ‘Oud Hagenaar’
Kaarten bestelt u via ons bespreekbureau op 070-88 00 333,
in de hal van de Centrale Bibliotheek (Spui 68) of via

WWW.ZUIDERSTRANDTHEATER.NL/PINDAKAASPRINS

VOORSEIZOEN AANBIEDINGEN BIJ MANGO!
BOBBY

CITY CAR

Compact en comfortabel

NIEUWE COLLECTIE E-BIKES
NU VERKRIJGBAAR

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

• Uitgerust met allernieuwste accutechnologie
• Handgemaakt design
• Verbeterde rij-eigenschappen

• Snelheid tot 45 km/u, bereik tot 55 km
• Geen rijbewijs vereist
• Overal kosteloos parkeren

van € 1,999,-

vanaf

voor

€ 995,-!

van € 14.995,voor

€ 1.649,-

Inclusief kosten
rijklaarmaken

Kijk voor meer informatie op www.mangomobility.nl of vraag
vrijblijvend het mobiliteitspakket aan via 0800 - 2002 (gratis)!
Maak een proefrit
in onze showroom:

JA, STUUR MIJ HET GRATIS MOBILITEITSPAKKET!

Naam

Dhr. / Mevr.

De Lierseweg 13
2291 PD Wateringen

Adres
Postcode/plaats

VO
O

Mo
b

tsoplo

ssi
ei
Brochure
ilit
scootmobielen  

en
ng

Telefoon

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

VOORDEEL
MyHotelCard BON
VOORDEELBON
MyHotelCard

OHA2VA16021

€ 13.995,-

€ 1.500,VOORDEEL!

€ 350,VOORDEEL!

✂

In anderhalf uur opgeladen

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

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

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

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Acties geldig t/m 29 februari en zolang de voorraad strekt.
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Drie generaties familiebedrijf vanGrieken
Weinigen zullen Den Haag associëren met een melkbedrijf. Toch
heeft de stad bijna honderd jaar lang een familiebedrijf gekend,
dat van een eenvoudige melkwinkel in de Schilderswijk uitgroeide tot een grote melkfabriek in de Plaspoelpolder. Totdat
de schaalvergroting en mondialisering van de melkconsumptiemarkt een langer zelfstandig voortbestaan van het familiebedrijf
onmogelijk maakten met fusie en uiteindelijk overname van het
bedrijf tot gevolg. Harry van Grieken - van de derde generatie heeft de geschiedenis van het familiebedrijf in drie kloeke delen
uitvoerig, maar vooral gepassioneerd beschreven.

De geschiedenis van het familiebedrijf begint eind negentiende
eeuw, wanneer Hendrik van Grieken
(1877-1941) op 13 december 1899 een
melkwinkel annex woning en pakhuis
opent op de hoek van de Brueghelstraat en de Van Miereveltstraat in de
Schilderswijk. Hij verkoopt die eerste
dag vijf liter melk. Samen met zijn
vrouw Anna werkt hij stap voor stap
aan de opbouw van het bedrijf. Dat
bestond uit het inkopen van boerenmelk, het verkopen van die melk
door dagelijkse bezorging aan huis en
door verkoop vanuit de winkel door
Anna. Ook verkochten ze als grossier
boerenmelk aan andere zelfstandige
melkslijters. Al spoedig namen ze venters in loondienst. In deze eerste jaren
van het bedrijf heeft Hendrik ook melk
van eigen vee verkocht. Deze koeien
liepen aan de lage kant van de De la
Reyweg. De handel nam echter vooral
toe door de grossierderij. De kinderen
van Hendrik en Anna speelden een
belangrijke rol in de uitbreiding van
het bedrijf. Als goed katholiek gezin
was het echtpaar gezegend met acht
kinderen. Nadat Hendrik in 1920
- na het overlijden van Anna - was
hertrouwd, kwamen er nog eens vijf
kinderen bij. Ieder van hen had een
eigen wijkje om de klanten van melk
te voorzien. Als deze wijkjes voor de
kinderen te groot werden, werden zij
gecombineerd en gingen zij over aan
enters n oond enst t te ens fle bel aanpassen aan de omstandigheden
is door de generaties heen een vaste
gedragslijn gebleven, waardoor Van
Grieken bijna honderd jaar als bedrijf
kon blijven bestaan.
De Van Griekenwinkel lag in die
periode erg centraal voor de buurt. De

Van Miereveltstraat, waarin het bedrijf
gevestigd was, liep van de Vaillantlaan
naar de Van der Vennestraat, beide
echte winkelstraten. Op de hoeken
van het kruispunt van de Vaillantlaan
waren andere winkels gevestigd,
zoals kruidenier Van Angeren, kapper
Voerman, bakker Donker en slagerij
Offers.
Bovenbuurjongen Henk
Dat de zaken goed liepen, blijkt ook
uit het feit dat Hendrik met zijn grote
gezin in 1929 verhuisde naar de Van
Diepenburchstraat in het Benoordenhout. Enkele jaren later wordt het
familiebedrijf omgezet in een naamloze vennootschap: Melkinrichting
en Zuivelfabriek H. van Grieken N.V.
De drie aandeelhouders zijn vader
Hendrik en twee van zijn zonen: Bert
(1904-1967) en Jan (1907-1997), de
vader van Harry, die de auteur is van
de trilogie over het familiebedrijf. Met
deze zonen heeft de tweede generatie
in het bedrijf haar intrede gedaan.
Inmiddels was het bedrijfspand aan
de Van Miereveltstraat veel te krap
geworden. Aansluitende pakhuizen werden aangekocht en ook de
personeelsbezetting werd uitgebreid.
Typerend is de anekdote over het
aannemen van personeel. Hendrik van
Grieken nodigde een sollicitant eerst
bij hem thuis aan tafel uit. Als zo’n
kandidaat dan maar genoeg en vooral
snel genoeg at, werd hij aangenomen.
Bovenbuurjongen Henk Mieremet at
in 1916 drie borden met boter en rozijnen en was als eerste klaar. Hij werd
aangenomen en bleef zestig (!) jaar in
dienst van het bedrijf.
In de loop van de dertiger jaren werd

De winkel op de hoek van de Brueghelstraat en Van Miereveltstraat in 1899.

VanGrieken Melk.

duidelijk dat het bedrijf op de locatie
in de Schilderswijk niet verder kon
groeien. De tweede generatie - de
broers Bert en Jan - hadden inmiddels de touwtjes in het bedrijf in
handen genomen en dat maakte
het ook gemakkelijker om over te
gaan tot de koop van een nieuw en
groter bedrijfspand. Zo werd in 1937
het pand van de voormalige T.I.M.
motorenfabriek aan de Loosduinseweg 637, vlakbij de Regentesselaan,
aangekocht. Hendrik van Grieken
metselde op de voor hem historische
oprichtingsdatum 13 december van dat
jaar een gedenksteen in het pand, dat
enkele maanden later in gebruik kon
worden genomen. Het eerste jaar op
de Loosduinseweg was voor het bedrijf verliesgevend. Dat kwam vooral
door het wegvallen van twee belangrijke klanten, ziekenhuis Westeinde en
bakkerij Hus.
Gaarkeuken
e nan e nood as ze s zo oog
dat de directie besloot de eigen salarissen terug te brengen van 100 gulden
per week naar 25 gulden voor Hendrik
en van 100 gulden naar 50 gulden
voor Bert en Jan. De verliezen zijn
echter van tijdelijke aard. In de daaropvolgende jaren groeide de omzet in
Den Haag, Delft en het Westland snel
dankzij het feit dat Van Grieken de
door de overheid verplichte melkstandaardisatie technisch sneller kan
realiseren dan de concurrentie. Melk
moest sinds precies 2,5 procent vet
bevatten. In 1944 kreeg het bedrijf van
de Duitse bezetter opdracht te sluiten
vanwege energiebesparing. Met veel
inventiviteit en hulp van anderen
slaagde de directie er in de fabriek, die
dus niet meer voor melkverwerking
kon worden gebruikt, een nieuwe
functie te geven. De fabriek werd de
gaarkeuken van het Interkerkelijk Bureau. In het laatste oorlogsjaar kookte
deze gaarkeuken 25.000 tot 50.000
liter eten per dag, dat in melkbussen
werd afgevoerd naar een groot aantal

verdeelpunten in de stad.
Na de oorlog zou de melkconsumptiemarkt in ons land drastisch veranderen. Tientallen bedrijven - waaronder
vele familiebedrijven - worden
overgenomen door de Coöperatieve
Melk Centrale. Eind jaren tachtig van
de vorige eeuw waren Van Grieken
en Menken de enige overgebleven
zelfstandige melkbedrijven. Onder
de bezielende leiding van de tweede
generatie Van Grieken werd alles uit
de kast gehaald om de uitdagingen
van de moderne tijd aan te gaan. Zo
was duidelijk dat de vestiging aan de
Loosduinseweg op termijn onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden bood.
Tijdens de receptie ter gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van het
bedrijf in 1949 vroeg directeur Bert
van Grieken aan wethouder Jan van
Aartsen of deze niet “een rustig lapje
grond” in de aanbieding heeft. De
vader van de huidige burgemeester
van Den Haag kwam hier een paar jaar
later op terug door de directie grond
aan te bieden in de Plaspoelpolder, een
industriegebied dat door de gemeenten
Den Haag en Rijswijk gezamenlijk
werd ontwikkeld.
In 1957 zou de verhuizing van de
Loosduinseweg naar de Plaspoelpolder een feit zijn. In datzelfde jaar
doet Harry (1933) als lid van de derde
generatie zijn intrede in het bedrijf,
enkele jaren later gevolgd door neef
Hans (1937). Zij beiden zullen het
bedrijf gaan leiden in de roerige tijden
die volgen. De tijden veranderen,
de concurrentie en schaalvergroting
nemen toe. De naam wordt veranderd: Van Grieken Melkinrichting
wordt vanGrieken melk. Er wordt een
Amerikaanse, stevige (vierkante) Pure
Pak-verpakking geïntroduceerd en
in 1968 wordt halfvolle melk op de
markt gebracht als zogenaamd dieetproduct met de door Harry van Grieken verzonnen naam ‘halfom’. Het is
een knap staaltje marketing en vooral

ook gedurfd, want halfvolle melk is
tot dan toe wettelijk verboden. Harry
weet de publiciteit knap te bespelen.
Hij zorgde ervoor dat tijdens een
commissievergadering van de Tweede
Kamer voor iedereen een glas met
het ‘dieetproduct’ klaarstaat. Een foto
van een nogal zuur kijkende minister
Lardinois van Landbouw met het glas
halfom voor zich prijkte de volgende
dag in alle kranten. Het zijn jaren
van grote omzetstijging en massale
doorbraak naar de supermarkten als
belangrijk nieuw afzetkanaal. Vooral
deze periode, waarin Harry van Grieken met zijn neef de scepter zwaait
over het bedrijf, wordt uitvoerig in
de boeken beschreven. In de jaren
zeventig nemen vier grote regionale
coöperaties, waaronder CMC/Melkunie, een belang in vanGrieken melk.
Het zal de opmaat zijn naar verdere
samenwerking, fusies en overnames.
In 1989 fuseert vanGrieken melk met
die andere zelfstandige melkproducent
uit de regio, Menken in Wassenaar.
De nieuwe naam wordt Menken van
Grieken. Alle bedrijfsactiviteiten vinden vanaf nu in Wassenaar plaats. In
datzelfde jaar fuseert CMC/Melkunie
met Campina, dat in 1998 het bedrijf
in Wassenaar inlijft. De naam Menken
van Grieken verdwijnt van de markt.
Maar - en dat wordt in de boeken van
Harry van Grieken benadrukt - in de
wereldspeler Campina leeft de geschiedenis van het familiebedrijf Van
Grieken nog altijd voort.
De drie delen laten zich lezen als een
familieroman, maar dan achterwaarts
- dus omgekeerd chronologisch - verteld. Van Grieken beschrijft niet alleen
de geschiedenis van het melkbedrijf,
maar plaatst deze ook tegen de achtergrond van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de
afgelopen 115 jaar en maakt de lezer
ook deelgenoot van zijn levenslessen.
Hans Lingen
hrlingen@gmail.com
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Extra voorstellingen ‘In de schaduw van Thorbecke’
Stichting Het Portret Spreekt en Muzee Scheveningen Wegens presenteren wegens groot succes extra voorstellingen van ‘In de schaduw van Thorbecke’. Een historisch spel over Grondwet
en Koningschap 1848-1919 van Philip Walkate, historicus en toneelschrijver. Acteurs: Piet van
der Pas en Roelant Radier. Actrices: Anna Nicolaï en Diana Dobbelman. Regie: Gepke Witteveen.

Salon
Mijn eerste salon in 2016 is in en met medewerking van het Letterkundig Museum. Deze salon vindt
plaats op zondag 14 februari.

Behalve Thorbecke worden de koningen Willem II, Willem III en koningin Wilhelmina ten
tonele gevoerd, omringd door hun dierbaren en hun hofhouding. Hoe stonden zij tegenover de
grondwet?

Spreker is Jacqueline Bel. Jacqueline is hoofddocent moderne Nederlandse 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.

In In de schaduw van Thorbecke wordt de doorwerking van de grondwet van Thorbecke op
de vorsten Koning Willem II, Koning Willem III en de vorstin Koningin Wilhelmina belicht en
voelbaar gemaakt.

Aanvang van de Salon is om 13.30 uur, einde is voorzien voor 15.30 uur. Het Museum is voor bezoekers van de Salon vanaf 12.00 uur gratis. Entree is 10 euro, daarvoor ook een kopje koffie in de pauze
en een glaasje wijn na afloop. Einde middag: 16.30 uur.

Data 2016: vrijdag 4 maart om 20.00 uur en zondag 13 maart om 16.00 uur. Duur voorstelling: circa 65 minuten. Plaats: Muzee Scheveningen. Kaarten: 18 euro per stuk, te verkrijgen bij
Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92. Telefoon: 070-3500830. Kaarten afhalen bij de kassa.
Zie ook muzeescheveningen.nl en hetportretspreekt.nl.

Het Museum vindt u achter het Centraal Station in het Koninklijke Bibliotheekcomplex. Trap op of lift
naar de eerste verdieping en dan naar rechts. Reserveren: spit.hans@gmail.com of 06-81309892.

Muzikale Dienst aan Zee
Open Ichtus movie night - Being There
Op donderdag 25 februari zijn bezoekers van harte welkom in de Zoetermeerse Ichthuskerk
voor een nieuwe ‘movie night’. Deze keer is gekozen voor een film van komiek Peter Sellers.
Velen zullen hem kennen als de onhandige Inspector Clousseau uit de Pink Panther-reeks.
In de komische en satirische film “Being There” speelt Sellers de rol van Chance. Een man van
middelbare leeftijd die werkt als tuinman voor een rijke man in Washington. De wat simpele
Chance heeft zijn hele leven in het huis gewoond en heeft geen notie van de wereld buiten zijn
beschermde omgeving. Alles wat hij weet van de buitenwereld is afkomstig van de televisietoestellen die overal in het huis staan.
Als de eigenaar van het huis en tuin sterft, staat Chance op straat. Gekleed in zijn ouderwetse
kleding, met hoed en paraplu loopt hij de buitenwereld in, met een afstandsbediening.
De deuren van de Ichthuskerk aan de Parkdreef 258 zijn open vanaf 19.30 uur. De film start
om 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.15 uur duren (inclusief korte pauze). Voor de liefhebbers
kan er na de film nog even worden nagepraat. Entree: vrijwillige bijdrage. Meer informatie over
Open Ichthus via: openichthus.nl en pwzn.nl.

Valentijnsdag: Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg open
Valentijnsdag is de dag dat je mensen van wie je houdt, laat merken wat ze voor je betekenen.
Juist daarom missen we op zondag 14 februari onze overleden dierbaren in het bijzonder. Om
de herinnering levend te houden, opent Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg (Eikelenburglaan 7, Rijswijk) van 11.00 tot 14.00 uur zijn deuren. U bent welkom om langs te komen
om een kaarsje aan te steken, een persoonlijke herinnering te maken, een moment van stilte te
nemen of gewoon een kopje koffie te drinken en herinneringen ophalen...
Valentijnsdag heeft in Nederland de laatste decennia meer betekenis gekregen en staat steeds
meer in het teken van je geliefde laten merken dat je om hem of haar geeft. Locatiemanager
Jans Springer: “De dood van iemand is heel vaak ook het einde van een lange relatie tussen
mensen. Het hele jaar door zijn er dagen waarop je eraan wordt herinnerd dat je iets met elkaar
deelde. Een verjaardag, je trouwdag, de dag waarop je elkaar leerde kennen, maar ook dagen
als Valentijnsdag. Juist dan voel je extra dat iemand er niet meer is. Eikelenburg is de plek
waar iemand afscheid heeft genomen van een dierbare en daarom vinden wij het belangrijk op
Valentijnsdag nabestaanden bij ons iets extra’s te bieden.”

Tabletcursus voor beginners
Wij starten op maandagochtend 29 februari om 10.00 uur een tabletcursus voor beginners.
Deze cursus is voor Android-gebruikers. Er zijn zes bijeenkomsten en kost 15 euro.
Wilt u liever een iPad-cursus volgen? Dat kan ook bij ons, u bent dan van harte welkom op
dinsdag 1 maart. Deze cursus start ook om 10.00 uur. De kosten voor deze cursus zijn 15 euro.
Er zijn zes bijeenkomsten.
Ontmoetingscentrum Morgenstond, 1e Eeldepad 3a. Telefoon: 070-3295691. Website: ocmorgenstond.nl. Mail: ocmorgenstond@gmail.com.

31e Internationale Randstad Eierbeurs Wassenaar
De Grootste Eierbeurs van Nederland Int. Randstadeierbeurs Wassenaar wordt gehouden 3
weken vóór Pasen, welke dit jaar erg vroeg valt (5 en 6 maart 2016 te Wassenaar).
Deze expositie vertegenwoordigt meer dan dertig nationale en internationale top-exposanten;
ze presenteren de allernieuwste creaties met en op eieren voor een werkelijk nostalgische Paasbeleving. Wij, als Stichting tot behoud van Versierkunst op eieren, zijn erg trots om een aantal
verschillende technieken te laten zien, die werkelijk bijna aan het onmogelijke grenzen; iedere
exposant heeft zijn eigen techniek.

Muzikale Dienst aan Zee met als thema Valentijn. Zondag 14 februari om 17.00 in de Bethelkerk te
Scheveningen. Jurriaan Kokstraat 173.
Met medewerking van: Liselotte Rokyta uit Tsjechië, zij laat ons de Panfluit horen op een bijzondere
en virtuoze manier. Vocal Groep Golden Circle o.l.v. John Bakker. Sander van Marion bespeelt beide
orgels. Korte meditatie door Ds. Koos Staat uit Andijk.

Drie nieuwe tentoonstellingen bij Haagse Kunstkring
Tot en met 28 februari zijn bij de Haagse Kunstkring drie nieuwe tentoonstellingen te zien. In de Lange
zaal zijn getekende portretten te zien van Roezanna Sarkisian, in de Hoge zaal exposeert Tamara Traxel
en in de Bovenzaal en de vitrine Rob Thuis. Zondag 28 februari is de laatste dag. Dan is om 16.00 uur
de uitloop.

1. Ode aan kwetsbaarheid (Lange zaal)
Portretten van Roezanna Sarkisian (tentoonstelling op initiatief van de kunstcommissie van het
ministerie van Financiën (Lange zaal). Roezanna licht haar werk als volgt toe: “Mijn fascinatie voor
mensen en mijn drang om ze te observeren en te registeren, speelt een belangrijke rol in het ontstaan
van mijn werk. In mijn tekeningen wil ik graag de verborgen innerlijke wereld van de mens vangen en
de ongrijpbare psyche en innerlijke roerselen blootleggen. Fragiel, onbereikbaar, onderhuids, stilte
voor de storm. Deze en vele andere zijn gemoedstoestanden die in mijn werken terugkomen. Soms
zijn ze nauwelijks waarneembaar, maar toch veelzeggend. Meestal houden we veel van onze gemoedstoestanden verborgen. We zijn vaak (onbewust) bang om deze te tonen. Er heerst een stille angst dat
we niet aan het verwachtingsbeeld van de ander zullen voldoen. Door deze angst bouwen we eerder
muren dan bruggen om onze werkelijke gemoedstoestanden te tonen. Met mijn tekeningen confronteer ik de toeschouwer met kwetsbaarheid en toon zo de rijke verborgen wereld, met ontroering en de
schoonheid van de geportretteerde. Iedere tekening bevat niet meer dan het noodzakelijke. Alles wat
tijd en ruimte zou kunnen aangeven is afwezig. Een intense pose die voor de eeuwigheid lijkt te zijn
ingenomen.”

2. Moments
Tamara Traxel, schilderijen, fotografie en collages (Hoge zaal). Mariannne Frederiksson: “Misschien
is er in het leven van ieder mens wel een moment, een ogenblik, een dag of een nacht waarin iedere
herinnering zo veel kleur en scherpte krijgt dat de grote verbanden duidelijk worden”

3. Fotowerken, Rob Thuis (Bovenzaal en vitrine-ingang)
Volgens Wikipedia is fotografie: het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen
van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatie- of stralingsgevoelig materiaal. Het
woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (phootos), van: ‘foos’: licht,
en ‘grafoo’: schrijven. Sinds de komst van de computer zijn de handelingen die een fotograaf in de
donkere kamer moest verrichten om een foto te verkrijgen sterk versneld en vereenvoudigd. Beeldend
vormgever Rob Thuis maakt zijn foto’s in de stad en in de natuur. Zo werkte hij onder andere in Den
Haag op het Spuiplein, in het Westduinpark en langs het Zuiderstrand. Gedurende twee jaar maakte
hij op weg naar de Haagse Kunstkring de waterlelies die dreven op en onder het wateroppervlak van
de Mauritskade, de voormalige Noordsingel in Den Haag. Uiteindelijk verwerkt Rob Thuis zijn foto’s
digitaal tot fotowerken. Dit is de eerste grote presentatie daarvan.
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag. Telefoon: 070-3647585. De galerie is open: woensdag
tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Verdere info: haagsekunstkring.nl.

Herdenking op 6 maart 2016
Op zondag 6 maart 2016 vindt de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Bezuidenhout
plaats. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn en met ons stil te staan bij deze zwarte dag in de
geschiedenis van Den Haag. Het programma bestaat uit drie onderdelen:
10.00 uur: herdenkingsdienst (Christus Triumfatorkerk)
12.00 uur: bloemenhulde (Juliana van Stolbergmonument)
13.00 uur: herdenkingsconcert en bijeenkomst (Koninklijk Conservatorium)

Wanneer: zaterdag 5 en zondag 6 maart 2016. Locatie: Hotel Den Haag-Wassenaar, Zijdeweg
54, Wassenaar. Openingstijden: van 10.30 tot 17.00 uur Toegang: 5 euro per persoon (tot 10
jaar onder begeleiding gratis).

Alle drie de locaties bevinden zich aan de Juliana van Stolberglaan. Voor meer informatie verwijzen wij
u ook graag door naar bezuidenhout.nl/3maart45.
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Het verhaal achter de beddenmaker van de H
Ik wil reageren op het leuke en voor mij, zo herkenbare artikel, van Jaap Arends in De Oud Hagenaar. Het idee om de Hemsterhuisstraat op papier te zetten leeft al jaren bij mij, maar het artikel
van Jaap gaf de doorslag. Ik kom al vanaf 1953 in de straat en kende ook vele bewoners. Jaap is
er een paar vergeten of heeft ze over het hoofd gezien, maar dit is uiteraard niet negatief bedoeld.
Hij heeft de rest tot geschiedenis gemaakt en markant neergezet. Ik val een beetje een beetje veel
over de summiere twee regeltjes in het artikel van beddenmaker en reparatiebedrijf. Hier schuilt
een enorm groot verhaal achter, want de beddenmaker Gerard Hählen was mijn vader. Hij zou later
problemen krijgen bij zijn opdrachtgevers met de naam van de wel of niet bezwadderde Hemsterhuisstraat.
Mijn vader is voor de oorlog (1937)
begonnen in de Groenesteinstrraat,
als leerling-matrassenmaker, klinkt
stoer, maar stelde vroeger niks voor,
want de belangrijkste taak die mijn
vader bij zijn baas had: het verzorgen
van zijn wedstrijdduiven. Hij was een
ouderwetse duivenmelker, met hele
mooie wedstrijdduiven. Boodschappen doen voor zijn ziekelijke vrouw,
vloeren vegen, de rotzooi van een ander opruimen en een matrasje vullen
met de hand, vulgaatje onzichtbaar
dichtmaken met een naaldje en middels een grote brede plank de kapok
gelijkelijk verdelen in de tijk, door er
heel hard op te slaan. De matrassen
erden met een a ets egge ra t
naar de klanten. Als je in die tijd geen
diploma had, werd je beddenmaker of
behanger (wordt heden ten dage nog
als sneer gebruikt voor iemand die
erg onhandig is).
De oorlogsjaren waren geen pretje
maar ondanks alles kon het gas en
licht nog steeds betaald worden. Mijn
vader had een vriend die stoffeerder
was en dus een moeilijke tijd had
weinig of geen werk en nog minder
geld. Hij sprong een gat in de lucht
als hij een al pianokruk mocht stofferen, bij wijze van spreken dan.
Want alles wat brandbaar was, ging
de kachel in. Men had er waarschijnlijk geen geld voor over om lekker
te ziten. Hij had een schuld bij mijn
vader die hij niet kon ophoesten. Mijn
vader sprak met hem af dat hij, wanneer hij geen werk onderhanden had,
bij hem kwam werken om een mooie
halfronde vierpersoonsbank met losse
met veren gevulde kussens en gecapitionneerde rug te maken. Tijd speelde
geen rol, als het maar exclusief zou
worden. Ik weet niet hoe lang het
geduurd heeft, maar ineens stond de
bank bij ons thuis in de voorkamer.

Mijn moeder trok wit weg en het
enige wat ze uit kon brengen was:
kon het niet iets kleiner in deze toch
al niet te grote kamer. Mijn vader
reageerde een beetje pissig: nee, die
bank kon niet kleiner, want zo groot
was de schuld van vaders vriend. Als
deze bank had kunnen spreken na al
die jaren van zit- en leef-plezier, dan
had ik bijbeldik papier nodig gehad
om te verhalen van wie er allemaal
op gezeten of geslapen hadden. De
bank ging in 1964 op het nieuwjaarsvuur.

en een kantoortje voor de Baas. De
personeelssterkte was inmiddels opgelopen tot twaalf man en een vrouw.
De vrouw en spil tussen deze mannen
heette Wally, ze was naaister en als ze
gas gaf op haar electrische fabrieks
Singer, dan vlogen de damasten en
tijken om je oren. Wally heeft wat
textielfabrieken onder haar handen
verwerkt, dat noemen we nu: kilometers maken. Bij afwezigheid van
mijn vader ontving zei de klanten en
de telefoon deed ze er ook bij, kortom
een hele bijdehandte vrouw.

Na de oorlog gingen de zaken steeds
beter en er moest uitgebreid worden,
het pand werd te klein, want er
waren inmiddels al twee nieuwe
medewerkers aangenomen. Mijn
vader had zo langzaam de leiding
genomen, de patroon zat iets teveel
bij zijn duiven en zag een eventuele
verhuizing helemaal niet zitten. Hij
woonde namelijk boven de zaak en
het grootste probleem en hangijzer
waren natuurlijk zijn duiven. Er was
nog een probleem: de baas en zijn
ziekelijke vrouw waren kinderloos
en beschouwden mijn vader als hun
zoon. Mijn vader werd dan vaak
uitgenodigd om met de motor en
zijspan op zondag wat te gaan touren
en bleef ook vaak eten bij ze. Maar
hij wilde toekomst van zijn pupil
niet in de weg staan. De deal werd
mooi opgelost en mijn vader kon het
bedrijf en klantenbestand voor een
prikkie - een weekgeld bij leven overnemen. In de tijd na de oorlog
was het niet moeilijk om aan werkruimte te komen. Het werd uiteindelijk de Hemsterhuisstraat 8 naast het
Museum van Onderwijs (in volkstaal
Schoolmuseum) in het jaar van de
here 1947. Het was een behoorlijk
groot pand met hele hoge plafonds,
grote tuin voor eventuele uitbreiding

Omdat de kapokmatrassen toendertijd
met de hand gevuld werden (twintig
pond voor een eenpersoonsmatras)
wat heel veel stof gaf. Er stonden af
en toe te veel man op elkaar te wachten, dus geen productie. Thuis hadden
we al vaak gehoord over de aankoop
van een electrische vulmachine, die
een matras in vijf minuten vulde met
kapok. Veel vaker hadden we het het
bedrag van aanschaf van aanschaf
gehoord, waar mijn vader slapeloze
nachten van had. Toch ging de kogel
door de kerk en er werd geïnvesteerd.
De machine moest vanwege zijn
omvang een meter diep de grond in,
dat betekende twee dagen ontruiming
van het pand, GEB-ploegje binnen
om een 5 pk motor aan te sluiten, die
een iets hoger voltage nodig had, dan
onze Erres-stofzuiger. Dat betekende
andere en dikkere leidingen en de
brandweer had ook iets vernomen
en kwam een kijkje nemen met als
gevolg: automatische schuifdeuren
en een aantal brandblusapparaten
aanschaffen.

Visitekaartje.

De Hagenezen en Westlanders gingen
weer wat verdienen en de huisraad die
in de oorlog was verbrand, verstookt
of verkocht om te kunnen warmen en
eten werden opnieuw aangeschaft,
dus werk zat. De klantenkring bestond voornamelijk uit particulieren,
die hun kapokmatras lieten bijvullen
of opnieuw laten overtrekken. Om
twaalf man aan het werk te houden
moest er een andere markt worden
aangeboord. Natuurlijk moest er ook
een grotere auto worden aangeschaft,
weer slapeloze nachten. Ik (12 jaar)
mocht op een zaterdagmorgen met
mijn vader en moeder mee om de
auto te bekijken. Mijn vader had de
hele week vragen over merk, kleur
en bouwjaar ontweken en hij lachte
geheimzinnig. Bij het Zieken stopte
mijn vader bij Köhler autoverhuur en

Jubileum Geha

gingen wij naar binnen. Op een werkbrug stond een grote zwarte Chevrolet
te glimmen en te chromen. Wat bleek,
het was de lijkwagen die de kist vervoerde en de grote achterdeur stond
ont aa o en jn moeder e d
mij met twee handen op mijn schouders vast en mijn vader stond bij de
geopende deur. Kom nou eens kijken
riep hij, wat een ruimte binnen. Ik
voelde hoe mijn moeder schrok, want
ze kneep harder in mijn schouders. Ze
vroeg aan mijn vader of hij wel goed
bij zijn hoofd was, dit was te gek voor
woorden. Langzaam liepen we naar
de achterkant, vader zagen we niet
want die zat achterin de auto met een
duimstok te meten. Ik dorst niet in de
auto te kijken, bang om een vergeten
lijk te zien. Lang verhaal kort maken,
moeder ging uiteindelijk akkoord,
mits de auto een andere kleur kreeg,
want zo’n zwarte rouwwagen in de
straat voor de deur, daar kon ze niet

mee leven. Doorslaggevend was de
enorme ruimte voor de matrassen
en de aankomende vakanties met de
kinderen. Ik was later toch wel trots
op mijn vader en natuurlijk was ik ineens een stuk populairder in de buurt,
want aan kijkers geen gebrek, terwijl
ik achter het stuur op een kussentje,
quasi-interessant zat te doen. De kleur
was muisgrijs geworden.
Er kwam een telefoontje van V&D,
kom eens langs voor een gesprekje,
getekend Anton Dreesman. V&D
ad nm dde s ernomen dat de rma
e a erard
en fl n aan de
weg timmerde. Tijdens het gesprek
met het topje directie V&D moest
mijn vader even door het stof, want
er werd keihard gesteld dat er alleen
zaken met V&D werden gedaan en
dat betekende dat er nooit voor de
Bijenkorf werkzaamheden verricht
kunnen worden. De top had nog een

De Chevrolet.
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Hemsterhuisstraat
en zeer loyale klanten.
Kaarden van paardenhaar en schapenwol moest namelijk buiten in
onze tuin gebeuren, want dit werk
veroorzaakte zo’n zonsverduistering
door de stof , dat is met geen pen te
beschrijven. Dit ‘werk’ werd bij loterij
(kortste lucifer was verliezer) verricht
onder de jongsten, je kreeg een mondkapje op en een pet. Je kreeg wel een
rijksdaalder extra van de baas en was
de klus geklaard daarna linea recta
naar het openbare badhuis, verderop in
de straat. Dat we vijf dagen claimden
voor het werk lag aan het feit dat
het ook wel eens regende. Sommige
matrasen waren meer dan veertig jaar
oud en ze kwamen bijna alleen voor
bij de zogenoemde gegoede - of aan
boeren verwante - families. De wol en
haar werden opgespaard om later te
gebruiken.

a: 1937-1950.

addertje onder het gras, want er werd
gevraagd of mijn vader gelovig was of
een religie aanhing. V&D was namej een strenge at o e e rma en et
liefst ook hun leveranciers. Mijn vader
bekende volmondig dat hij ongelovig
was en hij had er ook geen tijd voor,
want zijn bedrijf eiste alle aandacht.
Hierop volgde een oorverdovende
stilte. Mijn vader, die nog nooit op
zijn mondje gevallen was, speelde
deze situatie handig uit met de boude
mededeling, dat een geloof niets met
eerlijke handarbeid te maken had en
dat hij - over de hele wereld gezien het één na oudste en mooiste beroep
had. Vragende blikken aan de andere
zijde en of het uitgelegd kon worden.
Jawel, met plezier en de vraag werd
aan de directie recht voor zijn raap
gesteld: ik neem aan dat u weet wat
het oudste beroep ter wereld is, met
moeite kregen de katholieken het uit
hun vrome mond: de prostitutie. En
wat hadden die dames nodig om dat
heilzame beroep uit te oefenen? Een
matras. Pappa had ze plat, maar de
ban was nog niet helemaal gebroken,
het adres waar Geha gevestigd was,
kon de heren niet bepaald bekoren en
had een smet. Hun uitleg aangaande
dit hangijzer: de opdrachtbonnen die
werden uitgeschreven verwezen naar
fabrikant en adres. De heren wisten
zeker dat als een klant las dat zijn
of haar matras in de Hemsterhuisstraat gemaakt zou zijn, de koop heel
waarschijnlijk niet doorging. De vraag
aan mijn vader was dan ook: heeft u
bezwaar om de naam te veranderen
in: Huis 8. Mijn vader had wel voor

hetere brijtjes gestaan en hier ging het
tenslotte om werk en veel geld. Geen
bezwaar en totaal geen probleem.
Daarna handen schudden, schouderklopjes en de wens op een vruchtbare
samenwerking. Of mijn vader een
sigaar beliefde en een glaasje champagne. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Er stond één winnaar in
de directiekamer van V&D, gevestigd
in de Grote Marrktstraat en dat was de
niet-gelovige diplomaloze beddenmaker uit de Hemsterhuisstraat. Hij had
de order van zijn leven binnen en hij
kon toen niet in de verste verten bevroeden, wat dit in de komende jaren
zou gaan opleveren.
Meneer Anton D. wilde blijkbaar een
proeve van bekwaamheid, want een
paar dagen na het beslissende gesprek
met mijn vader, werd er gebeld.
Gaarne even langs komen in Wassenaar om de schapenwollen matras
te bekijken waar de familie op sliep.
Geha was specialist op het gebied van
paardenhaar en schapenwolmatrassen,
want daar was een electrische kaardmachine voor nodig om die dikke
koek (na jarenlang beslapen en beminnen) uit elkaar te halen en om het
daarna weer als nieuw te verwerken.
Deze klus werd binnen twee dagen
geklaard (normaal een week) want
‘noblesse oblige’ en werd gewoon
handje contantje betaald. Namens
mevrouw Dreesman waren we cum
laude geslaagd. We zijn in de loop
der jaren bij veel Dreesmannetjes en
aangetrouwde families over de vloer
geweest. Waren keurige katholieken

Duizenden schoolkinderen die naar
het schoolmuseum gingen, per bus
of te voet, hebben allemaal keurig in
de rij staan wachten voor onze grote
ramen en hebben daar hard werkende
matrassenmakers bezig gezien. Kwam
dit item toevallig ter sprake later in
mijn leven, was er die herkenning van
die grote glazen ramen en het wachten
om naar binnen te gaan.
Mijn klas ging ook met de bus naar
het schoolmuseum en toen we daar
keurig in de rij stonden te wachten
voor de grote ramen, vroeg ik aan
mijn meester of ik even alstublieft
naar mijn vader mocht. “Waar is die
dan?”, vroeg hij en ik zei dat mijn
vader daar binnen werkte. Toen ik de
meester later vertelde dat er achter de
grote glazen ramen tien man personeel
werkten en mijn vader de baas was,
steeg ik in achting.
650 jaar bestaan
V&D ging stunten en we kregen de
opdracht om 650 tweekleurige kapokmatrassen in de Haagse stadskleuren
groen en geel en in een- en tweepersoons te maken en ‘op is op’. Voor
eventuele buitenmaten werd er prijsopgave gemaakt. Duizend hoofdkussens in de speciale vrijdagaanbieding
van V&D voor een leuke prijs.

natuurlijk, want er was werk aan de
winkel en mijn vader was teveel op
pad naar klanten. Mijn opa kreeg een
ultra moderne Singer en die heeft tot
aan zijn dood in het achterkamertje
op de Moerweg tijken en kussens
zitten stikken en als er nog wat tijd
over was: knoopjes maken voor V&D.
Oom Wim werd met leiding belast,
want hij kon tenminste in leesbaar
Haags een order uitschrijven, een
normaal telefoongesprek voeren
en met meer dan twee woorden in
gesprek gaan met de klanten. ‘Chef’
werd zijn aanspreektitel, tenminste als
er klanten in de zaak waren. Toevallig
had mijn moeder ook nog een Singer
thuis staan, dus die hoefde zich vanaf
die dag niet meer te vervelen en werd
ook personeel.
Inmiddels was ik na mijn diensttijd
(1962) ook in dienstgetreden bij de
Fa. en moest het klantenbestand een
ietsje vergroten. Het werd in de loop
der jaren steeds interessanter en er
kwamen grote namen binnen met
totaal verschillende werkzaamheden.
De binnenvering (interieurmatras) had
zijn intrede gedaan, schuimplastic en
polyether matrassen, werden allemaal
van nieuw damast of tijk voorzien.
Caravankussens, bootkussens en -matrassen. Deze laatste gevuld met kapok
(waterafstotend) in geval van zinken
van jacht of bootje kon je lekker op je
matrasje blijven drijven en wachten op
een traumahelikopter. Reddingsboeien
aan boord van zeeschepen in het
begin van de vorige eeuw, hadden een
kapokvulling, vanwege onder andere
een goed drijfvermogen.
Groenestein op de Loosduinseweg:
een berucht en gevreesd weeshuis.
De arme weesjes sliepen op een crin
matrasje (keihard Engels gras) 75 cm
breed met daaronder planken, ‘want
daar kreeg je een rechte rug van’, zei
de liefhebbende directie. Als ik daar
binnen was geweest om de matrasjes
te halen of te brengen, kwam ik depri
terug. Anno nu haalt dat enge gebouw
met zijn zwarte geschiedenis nog
steeds de kranten.

Gescher Kemper, Spuistraat, leverde
zijn eigen tijk mee, alleen de rijke
Hagenezen konden zich permiteren
hier aankopen te doen. Bij deze klanten kwamen wij niet over de vloer,
het opmeten en prijsopgave deed het
eigen personeel.
Ik was in de Haagse binnenstad in
een leuke kroeg (de Knoch) aan de
praat geraakt met een hele vriendelijke
meneer, zag er zeer verzorgd uit en
hij vertelde mij over veel kamers en
bedden te beschikken. Op mijn vraag:
“Een pensionnetje?”, zei hij een beetje
wazig: “Ja, zoiets.” En hij vroeg of ik
een kaartje had. Kaartje gegeven, ik
kreeg een hand, nog een biertje en ik
zou nog van meneer horen. Komt de
kastelein naar mij toe en zegt: “Weet
jij met wie je hebt zitten kletsen?”
Ik: “Neen niet direct.” De kastelein:
“Nou, dat was Henk Bartels, een
bekende pooier uit de Geleenstraat.”
Na een paar dagen belde Henk, of ik
eens langs kon komen. Ik vond dat
toch wel spannend en van een heel
andere wereld. Tenslotte, ik was jong
en ondernemend en wilde ook wel
eens wat. Ik vertelde van dit belletje
aan mijn vader en hij zei dat dit varkentje door hem persoonlijk gewassen
diende te worden, want ik had helemaal geen idee met wie ik in zee zou
gaan. Mijn vader wel, meende hij te
moeten opmerken en hij had ook meer
levenservaring. Aangezien ik ook
nooit op mijn mondje was gevallen,
zei ik een beetje luizig en verongelijkt:
dan vertel ik tegen mijn moeder dat
mijn vader naar de hoeren gaat. Bij
navraag hier en daar bleek dat Henk
B. een bijnaam had: de zingende rot.
Hij zong wel eens info naar de politie
door en dat werd niet op prijs gesteld
in zijn ‘milju’. Mijn vader heeft Henk
gebeld en hem verteld dat wij alleen
aan bedrijven leverden en niet aan
particulieren.
Ger Hählen
g.hahlen@ziggo.nl
070-3888269
Lees het hele verhaal van Ger
Hählen op deoud-hagenaar.nl.

Dit was een enorme bestelling, tijk
en damast op rollen van 20/25 kg,
stofbreedte 2 meter (was toen uniek)
balen kapok van 25 kg verpakt in jute
(2 meter hoog en 1 meter dia), garen
en pluizen voor de matrassen. Die
opslag en ruimte hadden wij niet, dus
o a roe er ee afle eren door
de anouds e ende rma an end
en Loos en die kwamen trouw twee
keer per week. We begonnen uiteraard
een halfjaar van te voren aan deze
monsterklus.
Personeelsbezetting veranderde

In de werkplaats.
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TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

Tineke Schouten

Allamaal anders • Allamaal gelijk
DEMONSTREER MEE OP DE DAG TEGEN RACISME

AMSTERDAM ZATERDAG 19 MAART 2016

Vrijdag 19 & zaterdag 20 februari

ks.nl

13:00 uur DE DAM • 14:30 uur DE MUSEUMPLEIN
Comité

21

maart
INTERNATIONALE DAG
TEGEN RACISME &
DISCRIMINATIE

Secretariaat: p/a EMCEMO, 1e Weteringplantsoen 2 C, Amsterdam, Email: comite21maart@gmail.com
Tel. 020-4288825, Rekeningnummer: NL93 INGB 0007 9480 78

DEPOSITOFONDS

Uitvaartsparen bij
ons depositofonds

Je bent nooit
te oud om...
... samen op stap te gaan
Naar een leuke ﬁlm of mooi concert bijvoorbeeld, of naar een optreden
van een schrijver, met drankje na. Dat kan allemaal in de bibliotheek.
Wist u dat? En dat u kunt meedoen aan Leeskringen of uw verhaal
vertellen aan Verhalentafels? Zo ontmoet u in de bibliotheek ook veel
nieuwe mensen!

OPEN EEN REKENING
EN WIJ STORTEN

€ 250,-

Word nu lid en blijf ontdekken
Meer weten?
Bel 070 346 95 71 voor een vrijblijvend advies of afspraak
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Van speler tot hoofdtrainer
In de tweede editie van
deze rubriek ga ik deze
keer het gesprek aan met
Theo Verlangen, leeftijdsen teamgenoot van de in
de vorige editie van deze
rubriek besproken speler
Henri Aardse.
Dankzij de contacten die de beide
oud-spelers nog met elkaar hebben
is dit interview tot stand gekomen.
Theo Verlangen, geboren op 09-061941 te Den Haag, speelde totaal
7 seizoenen als middenvelder voor
ADO. Van 1959 tot 1966 speelde
hij in totaal 111 wedstrijden in het
eerste elftal van ADO.

72 competitiewedstrijden
9 bekerwedstrijden
9 Europese wedstrijd
21 oefenwedstrijden
Overzicht voetballoopbaan
1959-1966 ADO
1966-1971 Holland Sport
1971-1972 Trainer van Full Speed
1972-1977 Assistent-trainer van
Feyenoord waar hij van 1972 tot
1973 samen werkte met zijn oudADO-trainer Ernst Happel. In de
seizoenen 1973-1975 als assistenttrainer onder Wiel Coerver, de
bedenker en schrijver van het boek
Leerplan voor de ideale voetballer. Hierna werkte hij nog in het

En hier op de foto met zijn toenmalige trainer bij ADO en latere collega trainer bij Feyenoord Ernst Happel. Beide in het gezelschap van Guus Haak en Carol Schuurman.

seizoen 1975-1976 samen met de
Poolse trainer Antoni Brezanczyk.
En in zijn laatste jaar als assistenttrainer bij Feijenoord was Theo
Verlangen werkzaam onder de, in
Den Haag ook niet geheel onbekende, oegos a s e tra ner ujad n
Boskov. Na deze indrukwekkende
periode onder de bovengenoemde
toptrainers heeft Theo Verlangen
de beslissing genomen om de hem
geboden kansen om zijn loopbaan
verder te vervolgen als hoofdtrainer
aan te grijpen.
Vervolgens was hij de trainer van
FC Groningen (1977-1983), SC
Cambuur (1983-1986), SC Emmen
(1986-1989), FC Eindhoven (19891990), HFC Haarlem (1991-1991),
Achilles ‘94 (1991-1992), SC
Veendam (1992-1994) en Club
Ismaylia in Egypte (1994-1995).
Tussen 1995 en 1996 geen voetbalactiviteiten. Van 1996 tot 1997
was hij trainer van ADO / Den
Haag. In 1997 is Theo Verlangen
met zijn actieve voetbalactiviteiten
gestopt.
In de zomer van 1966 vertrok ook

Hier zien we Theo Verlangen als dienstplichtig militair tijdens de lunch als speler van het
Nederlandse luchtmacht elftal. Met aan beide zijden geﬂankeerd door zijn ADO-maatjes Henri
Aardse en Jan van den Oever.

Theo Verlangen van ADO naar
Holland Sport samen met zijn
ploeggenoten Henri Aardse, Koos
van Dullemen en Martin van Vianen. Deze transfer kostte Holland
Sport slechts 15.000 gulden. Een
koopje dus, voor een speler met
zijn voetbalkwaliteiten.
Van 1 juli tot 1 september 2016
is er een foto-expositie over de
periode 1955-1970 van ADO in de
bibliotheek in het stadsdeelkantoor
aan de Leyweg in Den Haag. Hier
zijn een paar honderd elftalfoto’s,
portretfoto’s en actiefoto’s van
verschillende spelers te zien.

Theo Verlangen.

Een markt die dag en nacht geopend is
Op 4-1-1933 is de groenteen fruitmarkt in gebruik
genomen. Voorheen werden
de Noordwal en Veenkade
gebruikt als markt. Dit leidde
tot veel overlast in die buurt.
Waar bevindt zich het terrein
nu?

met houten wanden en hekken. Een rij
pakhuizen bevindt zich op tien meter
afstand, gescheiden door een rijbaan.
In het midden van het terrein bevindt
zich het marktkantoor en een kantine.
Links had men wat open kramen en
dan een kleinere kap, aan de buitenzijde eveneens pakhuizen.

Wat voorheen weiland was, is bebouwd tot de groente- en fruitmarkt,
omgeven door Marktweg, Groenteweg, Fruitweg en het water langs de
Troelstrakade. Er bevinden zich vier
ingangen, waarvan de hoofdingang
aan de Marktweg bij het Kaapseplein,
die dag en nacht geopend is. De
andere ingangen zijn alleen tijdens
markturen geopend.

2.000.000 gulden
Wat mij bij het lezen van een oud verslag opviel is, dat de hele verbouwing
was begroot op 2.000.000 gulden. En
de kosten waren 1.750.000 gulden.
Tegenwoordig is het net andersom: de
kosten stijgen ver boven de beraming
uit. Soms wel het dubbele.

Als men de markt opkomt, vindt
men rechts dertig pakhuizen die zijn
bestemd voor de aardappelhandel,
waarvan wij - M. van Rumpt - er twee
in gebruik hebben. Links bevindt
zich een overkapping, de zogenaamde bloemenkap, die voor twee
derde voor groente en de rest voor de
bloemenhandel wordt gebruikt. Gaat
men verder het terrein op, dan krijgt
men de vaart via een brug, krijgt men
rechts een grote overkapping waaronder verkoopplaatsen bevinden, afgezet

De geschiedenis voor de oorlog heb
ik reeds verhaald en neem een sprong;
in 1946 zijn wij weer zelfstandig
als aardappelgrossier begonnen. De
V.B.N.A. als plaatselijk verkoopkantoor werd opgeheven.
‘s Morgens om zes uur ging de markt
open. Dan stond er al een rij winkeliers te wachten om de markt op te
gaan. Het leek wel een wedren wie het
eerste was om zijn handel te kopen en
weer op tijd in de winkel te zijn.
1953, het jaar van de watersnoodramp,

gaf voor ons als aardappelhandel een
omschakeling, want het productiegebied moest verlegd worden naar
het noorden: de Noordoostpolder en
Groningen.
In 1954 werd de zaak M. van Rumpt
omgezet naar Fa. M. van Rumpt met
a s rmant,
an um t,
an
Rumpt, M.W. van Rumpt en H.M. van
Leeuwen. R. van Rumpt legde zich op
de verkoop van levensmiddelen toe en
de o er ge rmanten o de aarda pelen.
Het wagenpark van Van Rumpt.

De zaak nam zo’n omvang aan dat
het beter was de zaak te splitsen in de
afdeling aardappelen en levensmiddelen, daar iedere artikelengroep zijn
eigen aandacht nodig heeft. Zo is de
zaak in 1960 gesplitst in ROCHUS
van RUMPT N.V. en M. van Rumpt
en Zonen. B.V.
‘Cash en carry’
De zaken gingen zo goed, dat er naar
nieuwe ruimte gezocht moest worden.
Het veilinggebouw werd door Rochus
van Rumpt gehuurd, die daar een
‘cash en carry’ begon. In 1964 heeft
hij er een groot stuk aangebouwd. In
1974 is het bedrijf verkocht aan VEN
Groothandel. En is R. van Rumpt

geëmigreerd naar Canada.
In 1960 is de vaart op het marktterrein
gedempt. Mede door de Deltawerken, bruggen en dammen die werden
aangelegd. De eilanden werden beter
bereikbaar. De aanvoer ging over van
schip naar auto.
1000 vierkante meter
De verwerking van de aardappelen
werd ook anders. De verkoop in kleinverpakking nam toe in 2,5 en 5 kg
zakken, wat machinaal gebeurde. En
het vergde meer ruimte. In 1969 werd
een nieuw pand gebouwd van 1000
vierkante meter.

Terug naar de markt: medio 1955
werd de naam groente- en fruitmarkt
gewijzigd in Haagsche groothandelsmarkt. 1983 werd het vijftigjarig
bestaan gevierd. Dit werd op grootse
wijze gedaan en veel bekendheid aan
gegeven.
Forepark
In 1992 is de markt verplaatst naar het
Forepark, bij de kruising A4 en A12.
Veel ouderen hebben gebruikgemaakt
van de uitkoopregeling en zijn niet
meegegaan.
Jacob van Rumpt
rumpt_zmeer@hotmail.com
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Lange teennagelschaar

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!

Onze prijs € 38,95

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

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

Onze prijs € 12,95
Voor leden

29,95

9,95

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

5,50

Onze prijs € 6,95

Elektrische voetenzak

Warmtekussen van Beurer

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

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

Onze prijs € 44,95

Voor leden

Voor leden

35,95

Onze prijs € 41,55

33,55

Toiletverhoger met deksel

Handige telefoon-fotokiezer

Gemakkelijker gaan zitten
en staan. Past op elk
Best
toilet en in een handomverkocht
draai zelf te plaatsen.
in 2014!

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.

Onze prijs € 29,95

Plaats deze fotokiezer naast
ieder bestaand telefoontoestel
voor groot communicatiegemak.

5 cm voor 35,90
10 cm voor 38,90
Voor leden

28,70of 31,10

Bel
070 - 22 10 580
en wordt gratis

lid !

Zelf in enkele minuten zelf te installeren.
.
Voor leden
• Extra grote toetsen.
• 12 foto geheugens.
• Foto’s of afbeeldingen te wisselen.
• Werkt zonder batterijen.
Onze prijs 24,95

19,95

Postopvanger ‘Doorﬂipper’
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

Onze prijs € 32,95

Voor leden

26,35

Voor
leden
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Een wildeman op het Malieveld
Op de kermis anno nu kun je je voor een handvol euro’s, samen met andere waaghalzen, in een mum
van tijd hoog de lucht in laten schieten. Of met meerdere mensen opeengepakt in een van de forse
wielen van een staketsel, dat draait en kantelt tegelijk, laten shaken, waarna je er na afloop goed
aan doet om je ingewanden de tijd te geven weer hun oorspronkelijke plaats in te nemen. Het zijn zeker knap bedachte en geconstrueerde installaties, met opwindende namen als The Spinning Coaster,
The Hangover, The Crazy Wave en The Commander en ze domineren het huidige lunapark, met soms
prijzen van rond een miljoen per object. Andere tijden, natuurlijk, maar voor mij hoeft het niet.
De tijd dat ik met plezier een kermis
bezocht ligt inmiddels ver achter me
en bij het zien van het hedendaagse
allesovertreffende vermaak denk ik
vaak terug aan de septemberkermis
op het Malieveld in bijvoorbeeld de
jaren zestig en zeventig. Ook toen had
je voor die tijd ‘opwindende zaken’,
De Rups bijvoorbeeld, een slinger van
twee- of meerpersoonsbakjes, met
volle vaart over golvende rails in het
rond voortbewogen, waarbij de grap
was dat op een onverwacht moment
een linnen kap over je heen sloeg en
je een poosje in donker zat. Had je
een vriendinnetje bij je, dan was dát
het moment om haar beschermend in
je armen te nemen en te houden tot
de kap, helaas, weer openklapte en je
ogenknipperend weer aan het daglicht
moest wennen. Of de achtbaan, minder fors en afschrikkend dan die van
nu, maar toch, na zo’n ritje voelde je
je een beetje een held, je had het toch
maar e en gefl t
Maar terugdenkend aan deze jaren
komen mij als eerste de variëtétenten
voor de geest. Toen een regelmatig
verschijnsel, nu vrijwel uitgestorven.
Uren kon ik er bij doorbrengen: de
Steilwand - de échte- met rondvliegende motoren tegen een houten lattenwand, de ‘heerlijke’ uitlaatgassen,
de demonstraties door stoere binken
en meiden buiten op een rollenbank,
maar vooral het kenmerkende ratelend
geluid van de machines over de planken. En over luchtvervuiling hoorde je
toen nog niemand.
De tenten die toen het meeste indruk
op me maakten en die ik mij na zoveel
jaren nog moeiteloos voor de geest
kan halen, waren de ‘Afrikashow’ en
die met ‘Robert Volta’ - is hij mens
of machine? De wanden van de Afrikashow waren beschilderd met woest
uitziende taferelen van het donkere
Afrika zoals men het zich in die tijd
voorstelde. Het gevaar lonkte van alle

Foto: Wim Hoogerdijk

kanten, blanken werden doorgaans in
grote potten gekookt of met speren
doorstoken of door meutes wilde
dieren verscheurd. En de wilde mens
aldaar was onberekenbaar en voor je
het wist werd je beslopen en een kopje
kleiner gemaakt.
In die theatertent nu kon men een
representant-wildeman van nabij zien,
zo werd beloofd. Oorverdovende
oerwoudgeluiden en dreunende trommels brachten je al in de sfeer van dit
spektakel en op het buitenpodium ver-

muziek en wordt het kermispubliek
zodoende alvast warm gemaakt voor
een volgende show. De tentbaas heet
allen welkom en belooft ons een presentatie die zijn weerga niet kent. Met
zijn sabel slaat hij hard op het verhoogde podium en roept daarbij een
commando in een of andere jungletaal.
We kunnen er niets uit opmaken, maar
de wildeman heeft het kennelijk begrepen en komt meteen vanachter een
voorhang tevoorschijn, zijn gespierde
lijf nu ten voeten uit presenterende.
Hij staart ernstig naar een punt achter

Foto: Wim Hoogerdijk

met beide handen begint te eten. We
horen de korrels tussen zijn sterke
gebit kraken. Daarna steekt zijn baas
een dikke sigaar aan, trekt enkele
keren stevig zodat zich een mooie
vuurkegel vormt en geeft deze dan
aan de inboorling. En alsof het een
lekkernij betreft schuift deze de sigaar
met de brandende kant zijn mond in en
begint er zonder een spier te vertrekken stevig op te kauwen. Als toetje bij
de rijst wellicht.

Foto: Wim Hoogerdijk

scheen een in tropenkleding gestoken
man, in de ene hand een microfoon,
in de andere een sabel waarmee hij
zijn verhaal telkens kracht bijzette.
Theatraal heen en weer over het podium lopende maakte hij, dreigend het
publiek inkijkend, wilde gebaren met
zijn glimmende wapen. Hij vertelde
wat wij binnen zoal aan ongelofelijks
te zien zouden krijgen: vreemde eetgewoonten, gloeiende staven met de
hand gebogen en nog veel meer. Om
het toegestroomde publiek te tonen
dat het hier om een échte wilde ging,
gooide hij een luik in de achterwand
open, graaide naar een ketting en trok
er aan tot achter het luik een donker
paar ogen verschenen die constant fel
een en eer fl tsten a een ommando in een exotisch aandoende taal
stak de ‘wilde’ zijn arm door het gat
en konden we zien dat het een echte
Afrikaan was die daar achter het decor
stond ogmaa s erd erze erd dat
ons daarbinnen een spektakel te wachten stond, dus: “Voorzie u tijdig van
plaatskaarten, want de voorstelling
gaat zodadelijk een aanvang nemen!”
Waarna het geluidsvolume weer voluit
ging.
Even later is het kleine theater volgestroomd met nieuwsgierigen. Buiten
klinkt onverminderd de opzwepende

ons, de ogen steeds heen en weer rollend, zijn lijf geen moment stil.
Als eerste wordt hem een bord rauwe
rijst voorgehouden, waarvan hij onmiddellijk, als was hij uitgehongerd,

Dan komt het grotere werk. Met
dramatische gesproken teksten kondigt
de tentbaas ons nu een niet eerder vertoonde en zeer gevaarlijke stunt aan.
Door een assistent wordt een gloeiende en gebogen ijzeren staaf , met
een tang vastgehouden, aangereikt.
De wilde pakt deze zonder schroom
met blote handen aan, legt de staaf
op het podium en begint er met zijn
voeten op te stampen, net zolang tot

de staaf vrijwel recht is. Het publiek
s z t aar onder de ndru en flu t en
klapt opgewonden. Tot slot wordt ook
een andere gloeiende staaf met alweer
blote handen krachtig kromgebogen
en dan is de show ten einde.
Via een achteruitgang in de tent
verlaat men het spektakel, onder
dankzegging door de baas en hopende
op een spoedig weerzien, waarna de
jungleklanken weer snoeihard inzetten. Op het buitenpodium voltrekt zich
daarna hetzelfde als we even tevoren
hoorden en zagen.
Een dergelijke voorstelling zou mijns
inziens in deze tijd niet meer kunnen.
De kranten zouden bol staan vanwege
discriminatie en moderne slavernij, er
zouden actiegroepen worden gevormd
en ministers ter verantwoording geroepen. Toen niet, er werd verder niet
over nagedacht leek het.

Elektrische man
Het theater met de electrische man bood ander vermaak. Hier eveneens harde muziek, maar uiteraard van een ander soort.
De wanden van deze tent waren beschilderd met electrisch gerelateerde zaken en een groot aangebrachte tekst wekte al
meteen de nieuwsgierigheid: Robert Volta, is hij mens of machine? Er verscheen ook hier een man met microfoon, gekleed
in een witte jas, zwarte snor en sik, die ernstig het publiek inkeek. Een soort ingenieur en duidelijk de baas van Volta.
Terwijl de muziek in volume afnam begon hij het publiek te vertellen dat de voorstelling draaide om iets of iemand met
uitzonderlijke gaven. En om de in groot aantal toegestroomde mensen te tonen dat hij geen sprookjes vertelde zou hij over
enkele minuten de bewuste ‘electrische mens, of machine’ op het podium halen.
Hij verdween voor even achter de coulissen en keerde daarna inderdaad met zijn pupil terug. Robert Volta werd als een
starre pop, al kantelend voortbewogen, door de presentator de bühne opgebracht, volledig in ernst en zonder dat beiden
ook maar een moment met de ogen knipperden. Toen hij eenmaal op zijn plek en in evenwicht op het podium stond
volgde een betoog over wat deze merkwaardige Volta zoal aan bijzondere eigenschappen bezat. Vervolgens werd hem een
gloeilamp in de hand gegeven en inderdaad, deze begon zonder snoer of stekker te branden. Ook met een tl-buis gebeurde
hetzelfde. Om niet alles meteen maar prijs te geven, werd ook hier het geachte publiek herhaaldelijk met zachte drang aangespoord om naar de kassa te gaan en zich tijdig van plaatskaarten te voorzien, om teleurstelling te voorkomen, want ‘de
voorstelling zou zodadelijk aanvang nemen’. Iedereen wist natuurlijk dat voor alle spektakel een simpele verklaring moest
zijn, zoals je overal en op elke kermis beduveld werd waar je bij stond. Maar je kon er toch ook niet achter komen hoe
ze het deden en de presentatie was over het algemeen geloofwaardig gebracht, men viel niet uit zijn rol. Dat gold voor de
de n de r as o net zo goed a s oor o ert o ta en andere s o guren, et aren na e staa tjes a teerta ent
Eenmaal weer in de realistische wereld van alle dag, kwam ik wat later een kennis tegen die op nogal neerbuigende manier
zei: “Weet je nog, die zogenaamde ‘wilde’ van de kermis? Die kwam ik laatst in de Boekhorststraat tegen, in een gewone
o e j as an en ad au e ogen a a a
et et maar zo, maar e oo de meze er geen a an te ge o en
Wim Hoogerdijk
whopictures@hotmail.com
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Trio Escapada

FEBRUARI

14

FEBRUARI

11

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

From Light to Light

Vocaal ensemble Cappella Den
Haag bestaat 5 jaar en dat vieren ze met
het concert ‘From Light to Light’. Oprichter
en dirigent Benjamin Bakker koos voor een
uitdagend programma met verrassende
muziek van hedendaagse componisten.
Het programma wordt afgewisseld met
twee werken voor harp door de prijswinnende harpiste Victoria Davies. Kortom een
concert dat u niet mag missen!
www.capelladenhaag.nl
Capella Den Haag

Locatie: Waalse Kerk, Noordeinde 20,
Den Haag
Aanvang: 15.30 uur
Toegang: € 15,FEBRUARI

16

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
luistert u naar Tineke Roseboom (sopraan) en
Marcus de Jong (gitaar).
www.christinaconcours.nl

capada met: Emma Breedveld (viool), Bence Huszar
(cello) en Sebastiaan van Delft (piano).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

Nieuwe Kerk

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

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

FEBRUARI

17

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 17 februari kunt u luisteren naar het Trio Es-

27

Voices of
Nature

Het Nederlands Studenten
Kamerkoor brengt een muzikaal programma waarin
natuurbeleving centraal
staat. Hoe klinkt de regen,
de wind of een kakofonie
van dierengeluiden? Hoe
dicht liggen deze klanken bij de menselijke stem?
Ga mee op een muzikale reis door de natuur en de
duurzame zoektocht naar natuurbeleving!
www.nskk.nl
Nederlands Studenten Kamerkoor

Locatie: Cultuurcentrum Delft, Mekelweg 8, Delft
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 18,- ,CJP €12,-
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Vergeten scholen: de Hubertus de Wilde
Het verhaal van Passchier in de eerste De Oud-Hagenaar van
2016 over haar vergeten MMS, sprak mij om meer dan één reden
aan. Zo herkende ik haar directeur Gruppelaar als mijn oude
klasleraar op de HBS aan de Populierstraat in 1955-1956.
leeftijd eindigde bij een jaar of 12.
In mijn lagere schooltijd, in en na de
In die tijd vond men alleen in de
oorlog, werd er daarom een zesde lohuizen der ‘beter gesitueerden’ de
allereerste zwartwit tv-toestellen. Voor
kaal gehuurd bij de hervormde school.
onze klas was het dus een buitenkans
En toen dat lokaal (heel gelukkig op
om niet te laten lopen, toen mijnheer
een vrije woensdagmiddag; duidelijk
Gruppelaar de hele klas uitnodigde om
beschermde onze lieve Heer zijn
op een avond bij hem thuis naar het
gereformeerde volgelingen) door een
toneelstuk De Gelaarsde Kat te komen
bombardement getroffen was, bleek de
kijken.
openbare school, met maar liefst drie
verdiepingen, nog lokalen genoeg over
Dit dus wat die ‘strenge’ mijnheer
te hebben.
Gruppelaar betreft, die uit verantOnderwijskundig was die Wilhelmiwoordelijkheid tegenover de ouders
dus niet naliet om vriendjes die hun
naschool haar tijd vooruit, omdat een
vriendinnetje van de MMS kwamen
klas, na de overgang van klas 5 naar 6,
afhalen, als ervaren puberkenner te
in drie delen gesplitst werd. Voorberei‘keuren’. Hij moet begrepen hebben
dend voor het HBS-toelatingsexamen,
dat een MMS met louter bakvissen
de MULO, en de Huishoud- en Amtoch iets anders was dan een HBS met
bachtsschool. Tegenwoordig kost het
leerlingen, die al jaren hun puberteit in
ouders heel wat moeite om hun kind
gemengde klassen beleefden.
na de basisschool ergens geplaatst
te krijgen, maar destijds was dat ‘op
Mijn vergeten scholen bezocht ik
gereformeerde grondslag’ geregeld.
De directeur van de gereformeerde
echter vóór die HBS jaren. Mijn
lagere school was de Gereformeerde
Hubertus de Wilde MULO-school,
Wilhelmina-school in Loosduinen.
de heer Van Oostrom, had afspraken
met onder andere de WilhelminaOnmiskenbaar het oudste schoolgeschool, de Lismanschool en de Elout
bouw aldaar, omdat het slechts uit
van Soeterwoude-school, dat zij hun
vijf lokalen bestond. Waarschijnlijk
MULO-leerlingen via ingevulde
gingen de kindertjes toen al op erg
formulieren aan hem leverden.
jonge leeftijd ‘de tuin in’; voor
‘tuin-arbeiders’ kende men toen geen
schoolopleiding en de leerplichtige
Sinds jaren moeten scholen nu, via

openbare lessen in de avonduren, met
elkaar concurreren om ouders via de
praktijk te overtuigen, dat die school
de beste keus voor hun kind is. Maar
in 1950 was directeur Van Oostrom op
die manier nog zeker van drie nieuwe
eerste klassen; en heette hij ons, bij
gebrek aan een aula, staande in de hal
op die ouderwetse, oerdegelijke trap
met de zwartgele tegels, welkom. En
deelde ons volgens goed organisatorisch gebruik alfabetisch lexicogra s n as a, en n et
lesrooster kende drie korte dagen: op
dinsdag, donderdag en (ja, ook nog)
op zaterdag. Verder was bijzonder aan
de Hubertus de Wildeschool dat het
één van de zeer weinige MULO-scholen in Den Haag was waar de goede
leerlingen in drie jaar werden klaar
gestoomd voor het eindexamen. Bij
het Kerstrapport van 1950 werd daarvoor uit de drie nieuwe klassen één
excellerende klas geformeerd. Deze
bijzondere kwaliteit zou de school
jaren later juist fataal worden.
Gymleraar Zuydervelt
Omdat alle leerkrachten na de kweekschool een extra akte op hoger niveau
behaald hadden, kon het ziek zijn van
één van hen meestal door een collega
opgevangen worden. Een vrij uur als
gevolg van een zieke leraar was zó
zeldzaam, dat ik mij nog herinner dat
onze klas toen een frisse wandeling
in de Bosjes van Pex gemaakt heeft.
Zelfs toen gymleraar Zuydervelt

ziek was, vond ‘Eus’ een oplossing.
mdat et zomer as, erd on rge
Willemse (misschien had de man een
atletiekverleden waar wij niet, maar
Eus wel van op de hoogte was) met
een meetlint naar de springbak van het
Stokroosveld gestuurd om de jongens
‘een les verspringen te geven’. Onbevoegd uiteraard, maar die vroegere
s oo on rges adden e en ee
kwaliteiten als een zelfstandig ondernemer. Tegenwoordig zijn zulke echte
concierges dan ook net zo ‘vergeten’
als de school waar ik over vertel. Maar
vroeger hadden veel schoolgebouwen
(HBS de Populier bijvoorbeeld) voor
de on rge een a arte on erge oning bij de school.
Bijna elke leerkracht had natuurlijk
een bijnaam; die hij zelf vast niet wist.
Elke zich respecterende school had
dus een ‘Big’ of een ‘Kale’. De Hubertus had ze zelfs allebei. Zoals ook elke
klas een mooiste meisje had; naar de
mening van de jongens uiteraard, en
al ver voordat Jaap Jongbloed er een
populair tv-programma in zag. Om
alle meisjes in mijn klas hun illusie
niet te ontnemen, houd ik die naam na
zoveel jaren maar geheim. Of er ook
een mooiste jongen van de klas bestond weten we niet. Dat is de schuld
van mevrouw Groskamp-ten Have,
die vond dat meisjes het initiatief aan
jongens moesten overlaten. Joost mag
weten hoeveel meisjes en verlegen
jongens daardoor destijds nooit aan

een partner gekomen zijn. U wordt
bedankt, mevrouw Groskamp!
Enquête
Vernieuwingen in het onderwijs wilden echter, dat leerlingen niet direct
na de lagere school al in één bepaalde
richting geduwd werden, maar via de
brugklas van een scholengemeenschap
de beste richting (vwo, havo of mavo)
werden opgestuurd. De Hubertus was
overtuigd van de eigen bijzondere
kwaliteit, en hield een enquête onder
afgestudeerde leerlingen om te weten
wat zij na hun examen bereikt hadden.
Op grond van het rapport daarover
meende men te kunnen voortbestaan
zonder een fusiepartner te zoeken,
zoals de meeste andere scholen wel
deden. Maar omdat ouders voor
hun kind de weg van meer en betere
kansen binnen een scholengemeenschap bleken te kiezen, moest de
Hubertus enige jaren later bij gebrek
aan nieuwe leerlingen de poort sluiten.
Het was daarmee overigens niet mijn
eerste ‘vergeten’ school. Want ook de
Wilhelminaschool was namelijk het
slachtoffer geworden van kleinere, en
bovendien niet dik gezaaide, gereformeerde gezinnen.
Als eveneens ‘ontworteld’ slachtoffer
voel ik dus helemaal met mevrouw
Passchier mee...
Jan van der Heijden
heijden5@caiway.nl

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

Erf- en schenkingsrecht
Moeder wil spaargeld
geven aan enige zoon
Mijn 80-jarige schoonmoeder heeft bij
de bank een spaarrekening staan van
circa €15.000. Ze ontvangt AOW en
een pensioen waarmee zij goed kan leven. Ze wil dat mijn man, die haar enig
kind is, dat geld op zijn naam neemt.
Hij is al haar gemachtigde bij de
bank. Zijn moeder heeft geen andere
kinderen en haar laatste echtgenoot
is overleden. Wij hebben zelf ook een
spaarrekening. Hoe kan mijn man de
overheveling van het geld zo voordelig
mogelijk doen zonder moeilijkheden te
krijgen met de Belastingdienst?
We weten dat oudere mensen zich
verplicht voelen om goed voor hun
kinderen te zorgen. Daarom hoor je
ze vaak tegen hun kinderen - zeker
die hen helpen of verzorgen - zeggen
dat ‘als ik er niet meer ben, het geld
voor jullie is’. Dat is natuurlijke een
prachtige opvatting als het om kinderen gaat die het beste met hun ouders
voor hebben. In het geval van uw

schoonmoeder is het echter nog niet
per se noodzakelijk om haar relatief
lage vermogen van circa 15.000 euro
al over te hevelen naar haar kind (uw
man). Laat haar voorlopig deze buffer houden voor onverwachte kosten
(bijvoorbeeld verhuizing naar een
zorgcentrum) en misschien ook wel
voor haar uitvaart.
Als zij is overleden dan is op basis
van 2016 toch al ruim 20.000 euro
vrijgesteld van erfbelasting (voor
een kind). Elk jaar kan uw schoonmoeder zelf bepalen of zij wat
schenkt aan haar zoon.
Bij zo’n laag vermogen lijkt ons dat
niet zo nodig. Overheveling naar
kinderen met gebruikmaking van de
maximale vrijstellingen bij schenngen s s aa as aantre e j a s
mensen grotere vermogens hebben.

Familierecht
Schulden van ex-vrouw
voor rekening zoon
Mijn zoon is gescheiden en heeft zijn

zoon van vijf jaar bij zich genomen.
Zijn ex-vrouw lijdt aan borderline en
heeft daardoor veel schulden gemaakt.
Nu draait mijn zoon op voor die
schulden. Toen had zij geen baan. Nu
werkt zij wel en ze woont ook samen.
Bij m’n zoon wordt geld ingehouden
door de Gemeentelijke Kredietbank
om de schulden af te lossen. Hij wordt
dus gestraft voor wat zijn vrouw heeft
gedaan. Zijn ex-vrouw betaalt vermoedelijk niks en leeft heerlijk met haar
vriend. Heeft mijn zoon geen recht op
kinderalimentatie van zijn ex-vrouw?
Moet zij niet meebetalen aan de schulden die zij heeft gemaakt?
Voor de schulden die de ex-vrouw
van uw zoon heeft gemaakt is uw
zoon voor de helft aansprakelijk als
die tijdens het huwelijk in gemeenschap van goederen zijn opgebouwd.
e s u den d e na de o
e e tscheiding door haar zijn gemaakt
kunnen uiteraard niet bij uw zoon
gevorderd worden.
Zijn ex-vrouw heeft voorts ook een
plicht tot kinderalimentatie. Dat

hangt echter er vanaf in hoeverre
dat door de rechter bepaald is in het
scheidingsconvenant.

sent jds de erze er ng e nd gen

Consumentenzaken

AOW’er laat jonge
huisvrouw na
Ik ben al aardig op leeftijd en mijn
inkomen bestaat uit alleen AOW. Voor
mijn aanzienlijk jongere vrouw, die
altijd het eerzame beroep heeft gehad
van huisvrouw, krijg ik een toeslag die
gelijk is aan mijn AOW. We hebben
géén kinderen. We kunnen er net van
leven. Wat gebeurt er als ik overlijd?
Houdt zij de toeslag?

Opzeggen verzekering
vóór premievervaldatum
Ik heb al vele jaren een inboedelverzekering lopen bij een dure maatschappij. Elk jaar wordt deze automatisch
verlengd. Volgens de voorwaarden
moet ik me aan een opzegtermijn
houden van een jaar, terwijl de verzekeringsmaatschappij in veel gevallen
zelf direct de dekking mag beëindigen.
Ik heb echter nu een andere maatschappij op het oog die goedkoper is.
Moet ik nu een jaar wachten voordat ik
hiermee in zee kan gaan?
De opzegging voor de meeste schadeverzekeringen is in het nieuwe
verzekeringsrecht al tien jaar terug
veranderd ten gunste van de consument. Bij vele maatschappijen heeft
u nu een opzegtermijn van twee
maanden voor de premievervaldatum en bij sommige kunt u zelfs tus-

AOW en pensioen

Na uw overlijden zijn er ook gevolgen voor de toeslag op de AOW
die u voor haar krijgt indien zij nog
jonger is dan 65 jaar en zes maanden
(in 2016). Zij moet misschien wel
een beroep doen op de bijstandswet
als er geen vermogen is waarop zij
kan interen. Zij heeft waarschijnlijk
nog wel recht op een overlijdensuitkering van u, maar dat is misschien
voor één maand kosten voldoende.
Daarna zal zij een beroep moeten
doen op de sociale dienst.
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Kleine
Nostalgie
met Julius Pasgeld

Na ruim vijtig jaar las ik het opnieuw.
Af en toe liepen de tranen me over
de wangen. Het bleek, dat ik in mijn
leven wegen was ingeslagen, die ik
zonder dat boek nooit bewandeld
zou hebben. Nooteboom was er in
geslaagd een ander mens van me te
maken. En dat op z’n twintigste! Het
is bijna niet te geloven.
Reden dus, om Philip en Cees weer
eens in het zonnetje te zetten.
Rodendenron
Het boek begint met een bezoek van
de tien-jarige Philip van der Ley aan
zijn oom Antonin Alexander. ‘Heb je
iets voor me meegebracht?’, vraagt
zijn oom. ‘Ik geloof het niet, oom’,
zegt Philip timide. Om vervolgens de
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Philip en de anderen
De indruk die het boek ‘Philip en anderen’ op me heeft gemaakt is met geen pen te beschrijven. Toch ga ik het proberen. Cees Nooteboom schreef het in 1953 op zijn twintigste en ik las het voor het eerst in 1959 op mijn zeventiende. Het was, wat je noemt een
een cult-roman die mij, letterlijk zowel als figuurlijk, de weg wees naar een wereld, groter
dan ik tot nog toe had ervaren.
bloemen van de rododenron in de tuin
van de buren af te knippen en aan z’n
oom te schenken. Dan vieren ze feest.
Daartoe gaan ze ‘s nachts met de bus
naar Loosdrecht om aan het water te
zitten. Niet naast elkaar. ‘Want als je
tegen elkaar moet praten is het geen
feest meer’ zegt oom Alexander.
Zes jaar later komt Philip opnieuw
bij zijn oom. Nu wel meteen met
rododendronbloemen uit de tuin
van de buren. Hij blijft er twee jaar
logeren. Via z’n oom maakt hij kennis
met de grote schrijvers en kunstenaars
uit de voorgaande eeuwen. ‘Ik leerde
veel van mijn oom, omdat hij zo oud
was (!). En toen, na twee jaar, op een
avond in mei, heb ik gevraagd of ik
weg mocht gaan naar Frankrijk’.

Manuscript Philip en de anderen.

Opgeteld
Een jarenlange reis
door Europa neemt
een aanvang. Liften
van de ene jeugdherberg naar de
andere. Of zomaar
overnachten in de
natuur. Niks geen
toerisme. Niks
geen oppervlakkig
consumeren van
uitgekauwde cultuur. Gewoon allerlei soorten echte
mensen ontmoeten. Wonderlijke
mensen vaak.
Echte gesprekken
met ze hebben.
Avonturen met ze
beleven. Dansen
met Jacqueline
op het Place du
Forum in Arles.
“’Je moet me

niet kussen als je me thuisbrengt’, zei
Jacqueline. ‘Waarom niet?’, vroeg ik.
‘Je bent geboren als een oud kind’,
antwoordde ze en ze streek met haar
vingers over mijn mond.”
‘De anderen’ uit de boektitel zijn de
andere reizigers die Philip op zijn reis
ontmoet. Zoals de zwerver/tovenaar
Maventer. Maventer vertelt Philip
over het geheimzinnig Chinese meisje
Marcelle, dat zichzelf ooit had opgeteld. De uitkomst daarvan had ze op
een papiertje geschreven dat ze weg
had laten waaien door het raam. En zo
kwam ze terecht in een verdrietig land
waar, in zowel de boekwinkels als in
de bibliotheek, slechts één boek te
verkrijgen was.
Maar vlak voor ze vertrok had Marcelle iets voor Maventer getekend.
en , flu sterde ze, zodat a en
ter begreep dat het een geheim moest
zijn. ‘En dan een R, een U, een S, een
A en dan nog een A.”’
En ach. Toen ik dat alles na vijtig jaar
opnieuw las, werd mij ineens weer
duidelijk waarom ik op mijn achttiende zo nodig met mijn vriend Gerard
naar rusaa e ge etst rusaa s
een grensplaatsje tussen Denemarken
en Duitsland. Toen ik daar aankwam
was er geen spoor te bekennen van het
Chinese meisje.

Philip nog tal van avonturen.
Ondermeer in Calais, in de
Auvergne en in de Provence.
Frankrijk in de jaren vijftig.
Dezelfde wonderlijke, verstilde
sfeer als die ik tijdens mijn eigen trektochten door Frankrijk
ervoer. Of moet ik zeggen:
opnieuw herkende? Omdat
Nooteboom me jaren daarvoor
in zijn boek al op zo’n schitterende
manier voor was geweest?
Hoe dan ook, in het huis van het
meisje Fey ontmoet Philip de epilepticus Heinz, bijgenaamd Narcissus
‘met koude, dode handen en een lach
alsof er kalk verschoof’ en Sargon die
eigenlijk John heet maar liever Sargon
wordt genoemd naar de Assyrische
vorst Sargon II die in 722 voor Christus Samaria innam. Heinz en John zijn
uit het klooster weggelopen monniken
die het stuur over hun eigen leven een
beetje zijn kwijt geraakt. Waarschijnlijk verzeilt de schrijver Nooteboom
er n een soort auto ogra s e
beschrijving. Omdat hij immers zelf
voortijdig een katholieke kloosterschool had verlaten.

Auvergne en Provence
Maar toen Philip er aankwam wel.
‘Wie nu uit de pascontrole bij Krusaa
komt’ schrijft Nooteboom, ‘kan Philip
misschien nog wel zien, want hij staat
daar rechts van de weg bij het kreupelhout en zegt tegen Marcelle: ‘Dag, ik
heb je overal gezocht’.

Noorwegen en Lapland
Waar Philip zich tot nog toe op geen
enkele manier druk had gemaakt om
geld en ook nergens duidelijk wordt
hoe hij eraan kwam, blijkt zijn geld
op driekwart van het boek ineens
op en moet hij weer even terug naar
Nederland. De kersenpluk in het land
van Maas en Waal (‘We schreeuwden
Hoeouhoeouhoeou door de boomgaarden om de spreeuwen te verjagen’) en
het bollen rooien op Texel leverden
genoeg soelaas om verder te zoeken
naar het Chinese meisje.

Maar voor het zover was beleefde

Ofschoon hij haar nog nooit had ont-

moet herkent hij haar onmiddellijk bij de grensovergang.
e droeg een jasje an z art flu ee
over de smalle corduroy broek en in
kleine meisjesschoenen met bandjes
had ze blote voeten’.
Daarna volgt de droevigste liefdesaffaire waar ik ooit kennis van heb
genomen. Ze trekken samen door
Lapland en langs de kusten van
Noorwegen. En ineens dringt het tot
Philip door: “Ik wìst het. Ik wist dat ik
haar had gezocht, en gevonden, dat ze
bij mij hoorde en dat ze toch weg zou
gaan, alleen.
“’Zul je terugkomen?’ vroeg hij. Maar
ze zei dat ze niet terug zou komen en
ik liet haar gaan.”
Niets meegebracht
“Lang of niet lang daarna ben ik teruggegaan naar mijn oom Alexander.
‘Ben jij dat Philip?’ vroeg hij, toen ik
de tuin binnenkwam. ‘Ja oom”, zei ik.
‘Heb je iets voor me meegebracht?’
‘Nee oom’, zei ik. ‘Ik heb niets voor u
meegebracht.’”
Einde boek.
Ook ooit zo getroffen door een boek,
dat u las toen u jong was en pas later
veel betekenis voor u kreeg? Mail:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.

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

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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De kluisdeur van de Volvo Amazon P120
Heel slim van die jongens daar in Götenborg om zo, van het
begin af aan, hun imago van Volvo te werken dat het merk
synoniem is geworden aan veiligheid. Ik kan mij herinneren dat
zij in Nederland als eerste kwamen met standard driepuntsveiligheidsgordels en dat hun hele communicatie gericht was op
veiligheid en uiteraard op degelijkheid. Sterk Zweeds staal.
Ik heb de opkomst van dit merk in
ons land begin jaren zestig van zeer
nabij meegemaakt, omdat een oom
van mij Volvo dealer werd in Den
Haag en ik, als autogek, zeer frequent
n z jn s o room n de r ana flat
aan de Benoordenhoutseweg te vinden
was. Daar stonden ze alle drie. Een
‘Kattenrug’ PV544, een schitterende
P1800 Sportcoupé, die u vast nog wel
kent als de auto van ‘The Saint’ en een
Amazon die eigenlijk alleen in Scandinavië zo mocht heten en bij ons als de
P120 door het leven ging als vierdeurs
en de P130 als tweedeurs. Opvallend
anders waren ze voor die tijd.
Kluisdeur
De solide kwaliteit merkte je al bij het
openen en vooral het sluiten van het
portier. Inderdaad, zoals de spreekwoordelijke kluisdeur. De stoelen
waren ook een verhaal apart. Mooi
vormgegeven, met geode steun aan de
bovenbenen en, voor die tijd eveneens
heel bijzonder, verstelbare lendensteunen. Tja, en wat hadden ze toch
mooie stuurwielen. Weliswaar dun en

groot, maar zeer herkenbaar Volvo met
een mooi chromen claxonring. Voor
je een strakmetalen dashboard met
een gecapitonneerde bovenrand voor
de - ja, u raadt het al - veiligheid. Een
fraaie horizontale lintsnelheidsmeter
met daaronder handige knoppen voor
de simple aan- en uitfuncties. Een
dashboardkastje ontbrak bij dit model.
Lange pook
Bijzonder opvallend was de lange versnellingspook die schuin uit de bodem
kwam en die je meer van omhoog naar
omlaag verplaatste. De achteruit zat
gevaarlijk vlak naast de eerste versnelling. Hoe stoer de eerste indruk van
de Volvo ook was, ik herkende er toch
wat elegante Italiaanse trekjes in, zoals
de puntig toelopende achterlichten die
van achter het stuurgoed aangaven
waar de auto ophield. Datzelfde geldt
voor de zichtbare koplampen aan
de voorkant. Tochtraampjes voor en
achter en natuurlijk standard spatlappen. Ooit verplicht en sinds lange tijd
weer verdwenen. Gordel om en deze
Amazon laat zich sportief rijden. Hij

Volvo Amazon P120. Foto: Flickr.com/Niels de Wit (ﬂickr.com/photos/nielsautos/)

voelt solide aan en vraagt om een wat
fors rijgedrag. Stuurbekrachtiging
kende deze Volvo niet en de versnellingspook maakt lange bewegingen,
maar schakelt heel precies en licht.
De herkomst van Volvo, het koude
Zweden met vaak barre rij-omstandigheden, maakten hem voor je gevoel al
stoer en aan de kachel die een enorme
hitte kon ontwikkelen, merkte dat

het ook een serieuze zaak was. Volvo
monteerde in de Amazon de niet te
verslijten viercilindermotor met 60 pk
die in de loop der jaren wat meer pk’s
kreeg, maar wezenlijk niet veranderde. Veertien jaar bleef dit model in
productie en in total liepen er 676.323
van de band.

verwoestbaar bleek te zijn, gezien de
vele exemplaren die je nog op de weg
tegenkomt. Vooral in Oegstgeest is
hij nog razend populair bij het trendy
vrouwenpubliek in de combi-versie.
Voor mij ook altijd nog een dierbare
herinnering aan oom George, tante
Tineke en hun langharige teckel Flap.

In zomer 1970 viel het doek voor deze
karakteristieke auto, die inderdaad on-

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

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

We moeten uw oplossing van de nieuwe
puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen
hebben op: woensdag 17 februari.

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.

• Leo van der Splinter, te Rijswijk
• G. Kortekaas, te ‘s-Gravenzande
• Ronald Moeskops, te Bergen (N-H)
• Jacques Brocard, te Wijk bij Duurstede
• A. Uleman, te Maassluis

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 26 januari vond u
ook vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute. De
goede oplossing luidde vorige keer: 4-8-7-2.
De dvd gaat naar de volgende inzenders:

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
j eer de d d o e u s e o e aar erloot. Vergeet niet om bij de inzending ook uw
postadres te vermelden!
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Mail
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 3’
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Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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KIJK VOOR ALLE ACTIES OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL
KERKETUINENWEG 30, 2544 CW DEN HAAG
IN PAND MEDIPOINT | HARTING-BANK
Openingstijden: ma-vr 09.00-17.30 uur
(zaterdag vooralsnog gesloten)

NIEUW IN DEN HAAG
ACTIEWEEK SCOOTMOBIELEN

ALLE OCCASIONS

50 - 70%
KORTING

NIEUW
VANAF 699,-

ENORM
ASSORTIMENT

GRATIS
THUISBEZORGD
t/m 20 februari 2016

DIRECT
RIJKLAAR

NU OOK ONLINE IN- EN VERKOOP VAN HULPMIDDELEN KIJK OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL

OOK VOOR UW ROLLATOR, STA-OPSTOEL, HOOG-LAAGBED EN VEEL MEER...

