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Heimwee naar de Harteveltstraat
In de jaren vijftig groeide ik
op in de Harteveltstraat in
Scheveningen. Het was een
hele rustige buurt, weinig
auto’s op de weg en veel
kinderen om mee te spelen.
Wij (mijn ouders en broertje)
woonden op de bovenetage
van een eengezinswoning,
beneden woonden de familie
Meere met twee kinderen.
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De zomers waren gevuld met bezoeken aan het strand, dat was heel
dichtbij, uit het raam keken wij uit op
de boulevard. Mijn moeder maakte
boterhammen en limonade en we
gingen ‘s morgens vroeg al naar het
strand en ‘s middags rond 15.00 uur
weer terug, omdat het dan te druk
werd. We speelden in zee, gingen op
ezeltjes rijden, maakten kuilen en
verstopten ons in de rieten badstoelen.
De kinderen van de buren, de familie
Miedema (dat waren er veel, ik geloof,
zes) gingen ook met ons mee, hun
moeder had het te druk want zij moest
voor dat grote gezin zorgen. Zij gaf
ons dan snoep mee (een ons rang, het
is feest jongens!).
Na het strand gingen mijn broertje
en ik in de teil, ik eerst want ik was
ouder. Daarna speelden we op straat
met de andere kinderen, waarvan ik
nog wel wat namen weet: Elma, mijn
beste vriendinnetje, Loes (die doof
was), Job van de buren boven, Annet
en Bouke van de andere buren en de
kinderen van het hoekhuis die vaak bij
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Speelkameraden.

hun oma kwamen logeren, en Claire
en haar zus van nummer 16. En de
kinderen van de Indiase ambassadeur,
Bally en Goedy (zo herinner ik me
hun namen, weet niet of het juist
gespeld is).
Het hotel op de hoek, Hotel Garni,
werd beheerd door de familie de Vries.
Zij hadden een dochter waar wij mee
speelden, Sjaantje en twee broertjes,
Theo en Harry. Toen Sjaantje jarig
was, mochten wij op het verjaardagsfeest komen en kregen we limo-
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nade en een Mars. Dat was een hele
traktatie, die kregen we nooit! En we
mochten altijd op hun terras zitten als
er vuurwerk was in Scheveningen.
Schaatsen op de Mets-banen
In de winter gingen we schaatsen
op de Mets-banen, ze spoten dan de
tennisbanen onder water en in mijn
herinnering was het elke winter koud
en was er ijs. We waren vooral blij als
er ijs in de kerstvakantie was, want
dan gingen we elke dag! Elma en ik
gingen dan samen, ik in een rok en zij
in een echte skibroek. Ik kon niet zo
goed schaatsen, zat meer in de kantine
aan de chocolademelk, maar het was
allemaal toch leuk en we hadden veel
lol.
Bij Elma thuis mocht ik wel eens logeren, ik kan me nog herinneren dat ik
die nacht aan het slaapwandelen ben
gegaan en een vreselijke nachtmerrie had. Daarna wilde ik er niet meer
slapen. Elma had een broer, Winnie,
die plaagde ons altijd, hij was een
paar jaar ouder en vond die meiden
maar niks!

Gebr.’s van

We mochten op woensdagmiddag
altijd tv kijken bij tante Jiffy Keyl,
die had als enige een tv in die tijd.
We moesten dan in de rij staan en er
mochten tien kinderen naar binnen,
schoenen uit natuurlijk. Naast tante
Jiffy woonde een mevrouw met een
kleindochter Evelien, die kwam vaak
logeren bij haar oma en daar speelden
we ook mee. En verderop in de Pellenaerstraat woonden twee zusjes
Dingjan, de ene heette Vera, de andere
naam weet ik niet meer.
En natuurlijk ging ik in die tijd, zoals
bijna alle meisjes, naar ballet. Dat was
bij Jenny Simonis, in een hofje bij de
Keizerstraat. Ze was streng, ik moest
echt mijn best doen om alle passen
goed uit te voeren, en uiteindelijk
mocht ik meedoen met een uitvoering
in het Kurhaus. Dat was een hele
gebeurtenis, ik weet het nog als de
dag van gisteren. Ik was Neveltje, de
sterren stonden achter ons en er ging
iemand dood op het toneel. Na aﬂoop
kregen we bloemen net als echte
balletdanseressen. Ik kreeg daar een
vriendinnetje, Conchita, mooie naam
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en een mooi donkerharig meisje.
We liepen altijd samen naar huis, zij
woonde op de Gevers Deynootweg.
Later heb ik haar nog wel eens op de
Kaag ontmoet.
Wat was ik verdrietig toen mijn beste
vriendinnetje Elma ging verhuizen
naar het oosten van het land. Ontroostbaar waren we allebei. We spraken af elkaar altijd te blijven schrijven
en elkaar ook op te zoeken. Helaas...
Zoals dat altijd gaat was het na een
paar jaar afgelopen met de brieven en
we hebben elkaar nooit meer gezien.
Ook wij gingen verhuizen, naar de
Stevinstraat. Wat een heimwee heb
ik gehad naar de Harteveltstraat!
Als je nu kijkt is het een afstand van
niets, maar toen was het alsof ik naar
het buitenland ging verhuizen. Het
was een mooie, onbezorgde tijd en
ondanks dat ik niet alle namen meer
weet, de vrienden uit het verleden ben
ik nooit vergeten!
Lonneke Passchier
lonpasschier@hotmail.com
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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!

OPROEPJES EN BRIEVEN
?C.J. van der Zijden (1863)
Ondergetekende komt voor een
architectuuronderzoek graag in contact
met de kleinkinderen van Cornelis
Johannes van der Zijden (1863-1936),
geboren in Loosduinen. In Den Haag
een van de actiefste aannemers-projectontwikkelaars in de negentiende
en twintigste eeuw, met onder andere
veel huizenbouw in Bezuidenhout en
omgeving. Kantoor en werkplaatsen
waren gevestigd aan de Zwarteweg
65. Van der Zijden was getrouwd met
Anna Maria Hendrika Cleophas, uit dit
huwelijk acht kinderen. Voorkomende
familienamen; Schudelaro en familie
van architect G.J.M. Simons.
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Ben jij lid geweest van AHC’28 in Den Haag? AHC’28 was een handbalvereniging aan de
Genemuidenstraat (nu Bentelostraat) in Den Haag. Dit is als atletiekvereniging begonnen. In
de jaren ‘70 /’80 was het een gevestigde naam in Den Haag. Gerard Bes heeft jarenlang in het
bestuur gezeten.
19 maart is er een reünie!
Heb je interesse? Mail dan naar
ahc1928@gmail.com.
We hopen op een grote opkomst.
AHC’28
ahc1928@gmail.com

Peter van Dam
vandam.peter@gmail.com

Colofon

Mispelstraat
Het artikel van Carl Doeke Eisma over
de Mispelstraat riep bij mij wat herinneringen op, omdat ik daar in 1946
geboren ben op nummer 4. Met mijn
ouders en mijn jongere broer woonden
wij, vanwege de woningnood, in bij
de ouders van mijn moeder die uit de
Zaanstreek kwamen. Ik weet nog vrij
goed wie er aan de kant met even huisnummers woonden. Zo ook de familie
Eisma op nummer 16 en hun buren op
nummer 18; het ouderlijk huis van de
auteur van de roman Gesloten huis.
De heer Eisma was toen een van de
twee autobezitters in de straat. Volgens
mij reed hij in een grijze Standard
Vanguard (dat merk is allang ter ziele).
De andere automobilist was de aannemer Van Beukering, die zijn auto
in de garage naast ons huis stalde hij
zijn Austin (dat sprak hij met een duidelijk Haagse tongval uit). Ik mocht
helemaal meerijden naar de Mandarijnstraat om te tanken! De familie
van Nicolaas Matsier kwam, evenals
mijn moeder en haar ouders uit de
Zaanstreek, hoewel hun echte familienaam onmiskenbaar Fries is. Mijn
moeder en oma hadden wel contact
met de moeder van Nicolaas. Ik kende
Nicolaas, zoals we hem maar blijven
noemen, vrij oppervlakkig vanwege
het leeftijdsverschil en het feit dat hij
‘al’ de christelijke middelbare school
bezocht. In 1958 werd aan ons gezin
een nieuwbouwwoning toegewezen in
een uithoek van Den Haag, daardoor
verwaterde de contacten met de Mis-

pelstraat. Totdat ik het boek Gesloten
huis in mijn bezit kreeg: toen kwam
het allemaal weer terug.
Ton Kortman
ajkortman@casema.nl
Foto’s firma N. Pabbruwee
Ik wil graag een artikel schrijven over
mijn eerste werkgever in de jaren
zestig. Zijn er oud-werknemers of
-opdrachtgevers die nog in het bezit
i n an o de oto an de ma N.
Pabbruwee? Adres van de werkplaats
was de Zorgvlietstraat in Den Haag.
Er waren twee broers: Nico en Willem
(door ons genoemd Ed en Willem
Bever). Willem was van de afdeling
loodgieters, Nico van timmeren en
metselen. Bent u in bezit van foto’s,
wil u dan met mij contact opnemen?
Koos van Eck
06-28327950
jmvaneck@ziggo.nl
HSO Sempere-Crescendo
In de nalatenschap van mijn opa
Henry Antoon Seijffer heb ik een brief
aangetroffen waarin de heer Seijffer
uitbundig wordt bedankt voor zijn
grote verdiensten als dirigent van

bovengenoemd orkest. Hij heeft het
orkest moeten verlaten wegens ziekte.
De brief is helaas niet gedateerd,
maar het vermoeden bestaat dat het is
geschreven in de periode 1930-1935.
Op het internet kan ik helaas niets
vinden over het orkest. Ik zou gaarne
in contact komen met mensen die
iets kunnen vertellen over het HSO
Sempere-Crescendo en/of Henry
Antoon Seijffer.
Thomas Haneveld
t.haneveld@hotmail.com
Van Grieken melk
Iemand die wist dat ik als indertijd
jong (1938) ‘ontwerper voor visuele
kommunikatie’ voor ‘van Grieken
melk’ had gewerkt, gaf mij een exemplaar van De Oud-Hagenaar van 9
februari 2016. Op pagina 7 las ik met
veel plezier uw informatieve artikel.
De bedrijfsnaam werd in 1964 door
het gevisualiseerde huisstijl-voorstel
met it an p nt de pe i e e ote
auto’s) gewijzigd in ‘van Grieken
melk’. De naam ‘half-om’ kreeg
doo mi n a he o m e in en
kleurkeuze het opvallende gezicht.
Ook vele andere verpakkingen mocht
ik vormgeven. Terugkijkend kwam

ik zo in vele huishoudens en is het
nu een tijdsbeeld. De heer Harry J.
van Grieken noemde mij in zijn boek
‘over leven in de melk’. De heren Van
Grieken gunde mij deze eerste grote
opdracht waarvoor ik hen nog steeds
erkentelijk ben. Hierna heb ik nog
voor honderd andere nationale en internationale bedrijven vele ontwerpen
mogen maken. Het PTT-museum heeft
recentelijk ontwerp-werk van mij in de
collectie opgenomen. Zo ben ik nog
steeds blij dat ‘meneer Harry’ mij als
een KABK cum-laude afgestudeerde,
een start wilde geven. Wat uw artikel
al niet aan herinneringen wakker kan
maken.
Henk J. Kamphorst
kamphorst.henkj@gmail.com
Spelletjes
Ik krijg De Oud Hagenaars van een
vriendin uit Rijnsburg en zij haalt ze
bij een tante in Zoetermeer en ik woon
in Leiden. U ziet: een hele omweg. Zo
kan het gebeuren dat ik nu pas nummer 20 van 2015 heb gelezen. Daarin
wordt geschreven over straatspelletjes
van de Klimopstraat. Wij woonden op
het Vlierboomplein, waar ik ben opgegroeid. Mijn ouders zijn daar in 1939

gaan wonen en mijn moeder heeft er
tot haar dood, in 2002 gewoond. Vanaf
1991 als weduwe.
Straatspelletjes waren ook bij ons erg
populair. Bok-bok deden wij ook en
hadden er ook een variant op: hossebok. Als de bok het getal niet had
geraden moest de ‘opspringer’ gebukt
de voorste vasthouden. De nieuwe
opspringer moest dan van de tweede
naar de eerst bok gehost worden. Zo
kon er een rij van wel vijf bokken ontstaan. Dat kwam als je eraf viel weer
moest aansluiten als bok. Op zich een
eindeloos spel. Heel erg vermoeiend,
gebukt schudden met iemand op je
rug.
Verder deden wij aan pinkelen. Dat
was de vierkante putdeksel verdedigen. De pinkel was een elips stukje
hout (mijn vader maakte ze) met een
soort tafeltennisbatje moest je de
putdeksel verdedigen. Het begin van
het spel: eerst aftellen wie de eerste
verdediger zou zijn. Pinkel met batje
wegslaan. Wie hem het eerst had probeerde hem op de putdeksel te gooien.
Lukte dat, dan mocht de verdediger de
pinkel op de rand van de deksel leggen. Eind van het batje onder de neus,
laten vallen en sprong de pinkel omhoog dan mocht de verdediger blijven
- anders ‘af’ - en werd de gooier nu
verdediger. Klinkt ingewikkeld, maar
was het niet. Erg veel plezier gehad. Ik
heb vele batjes en pinkels versleten.
Ook deden wij aan stoepranden. Dat
was een bal zolang mogelijk op een
stoeprand gooien, zodat ‘ie terugkaatste. Mislukt, dan de ander aan de beurt.
Onder de poort was een perfecte plek.
Tot ergenis van de mensen die boven
de poort woonden. Kunst was altijd
een goede bal te hebben. In mijn tijd
waren ze nogal duur.
Geweldige speeljeugd gehad op het
plein. Iedereen kende iedereen en we
hielden ons aan de regel ‘niet in het
perk’. Was je over het prikkeldraad
(soms kwam er een bal in), kon je
er staat op maken, dat ergens op een
raam, vermanend getikt werd. Kan u
zeggen: met kloppend hart gauw eruit.
Anneke Roeleveld-Broomans
anneke.roeleveld@gmail.com
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Een nog niet eerder gepubliceerd gedicht
Vorige week dinsdag was het precies honderd jaar geleden dat Jan Ligthart overleden is. Hoewel er in
de loop der jaren al heel veel over hem geschreven is, wil ik hier toch nog iets aan toevoegen. Ik zal
eerst iets over zijn leven vertellen en vervolgens over een gedicht dat ik in zijn nalatenschap vond.
Gerard Jan Ligthart
Jan Ligthart, want zo werd hij
genoemd, is op 11 januari 1859 in de
Jordaan in Amsterdam geboren. Al op
jonge leeftijd bleek dat hij aanleg had
om les te geven. Zijn ouders hadden
weinig geld en toen ze voor de keuze
gesteld werden om Jan van school
af te halen omdat ze het schoolgeld
niet konden betalen of om hem op
dezelfde school kwekeling te laten
worden, kozen ze voor het laatste. Dit
betekende dat hij al op twaalfjarige
leeftijd de verantwoording voor een
klas kreeg. Uiteraard werd hij hierbij
gesteund door bevoegde leerkrachten.
‘s Avonds ging hij naar de Normaalschool om de bevoegdheid van
hulponderwijzer te behalen. Het bleek
al snel dat hij - zo jong als hij was overwicht had op de kinderen en dat
hij een geboren onderwijzer was. Na
zes jaar lang gemiddeld een uur of
twintig per week deze avondlessen
gevolgd te hebben, slaagde hij voor
het diploma Hulponderwijzer en in
1884 slaagde hij voor de Hoofdakte.
Een jaar later solliciteerde hij in Den
Haag naar de functie van schoolhoofd
en tijdens de vergadering van de
gemeenteraad van 30 april 1885 werd
hij benoemd tot hoofd der school aan
de Duinstraat. Omdat het hoofd van
de school in de Tullinghstraat om
overplaatsing naar een andere school
gevraagd had en omdat Jan pas op 1
oktober zou beginnen besloot men
hem aan de school in de Tullinghstraat
te benoemen. Naast deze school was
een onderwijzerswoning gebouwd
en hier ging Jan - samen met zijn
vrouw - op 3 januari 1887 wonen. In
de tussenliggende periode woonde hij
als vrijgezel in de Koningstraat, eerst
op nummer 321 en later op nummer
323. Hij was van mening dat hij pas
in de onderwijzerswoning kon gaan
wonen wanneer hij getrouwd was. Hij
is op 30 december 1886 getrouwd met
Marie Lion Cachet, een onderwijzeres
die hij in Amsterdam had leren kennen. Ze kregen drie kinderen, Elisabeth, Marie en Jantje. Waarschijnlijk
de grootste tragedie die Jan en zijn
vrouw Marie hebben meegemaakt
was het overlijden van Jantje toen hij
pas negen jaar oud was. Ondanks het
feit, dat Jan Ligthart talloze aanbiedingen kreeg om ergens anders te
komen werken, is hij de school in de

Tullinghstraat zijn hele leven trouw
gebleven. Hij is op 16 februari 1916
overleden en zijn vrouw Marie op 28
mei 1946.
Onderwijs en opvoeding
In de tijd dat Jan Ligthart zelf als onderwijzer voor de klas stond was het
gebruikelijk dat de kinderen vrijwel de
hele dag naar de meester of juf luisterden, het liefst met hun armen over
elkaar. Bovendien leerden ze feiten en
feitjes waar ze in de rest van hun leven
weinig aan hadden. Natuurlijk kregen
e oo h i ﬂe e enle en niet te
vergeten leesles, laat dat duidelijk zijn.
Ook vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie stonden op het
rooster. Vanaf het moment dat Ligthart
schoolhoofd was en dat betekende in
die tijd dat je duidelijk de baas was op
zo’n school, probeerde hij hier verandering in te brengen. Een bekende
uitspraak van hem in dit verband is:
“Op mijn school is iedereen vrij om
te doen wat ik wil.” Geestig bedoeld,
maar ondertussen! Natuurlijk moest er
verantwoording worden afgelegd tegenover de inspectie en de wethouder
van onderwijs, dat wel.
School en Leven
Die veranderingen werden overigens
niet altijd gewaardeerd. Ook binnen
het onderwijs was men hier soms huiverig voor. Zo stelde Ligthart voor dat
de kinderen een lei op tafel moesten
hebben om aantekeningen te kunnen
maken en haalde hij vakmensen in de
school om iets over hun dagelijkse
werk te komen vertellen. Daarnaast
schreef hij boeken en artikelen waarin
hij zijn ideeën kwijt kon. Hij gaf een
weekblad uit onder de titel: School
en Leven, weekblad voor opvoeding
en onderwijs in school en huisgezin.
Dat laatste staat er niet voor niets
bij. Hij vond dat de ouders veel meer
moesten samenwerken met de school.
Hij schreef een methode voor alle
vakken die op school gegeven werden:
Het volle leven. Maar waar hij vooral
bekend door geworden is zijn de vele
schoolboekjes die hij - samen met
Hindericus Scheepstra en de illustrator
Cornelis Jetses - geschreven heeft en
niet te vergeten de leesmethode: Aap
Noot Mies... Als voorbeeld: de boekjes van Ot en Sien zijn wereldberoemd
geworden en in alle mogelijke talen
vertaald tot in het Russisch toe. Ook
kwamen autoriteiten op het gebied van
de opvoeding van over de hele wereld
naar zijn eenvoudige volksschooltje
toe om te zien hoe hier les gegeven
werd. Koningin Wilhelmina stond er
op dat haar dochtertje Juliana les kreeg
van een leerkracht van zijn school!
Kortom we hebben het hier niet over
zomaar een schoolmeester als die al
bestaat.

Via een achterkleinzoon van Jan
Ligthart heb ik inzage gekregen in
datgene dat er bewaard is gebleven
van zijn nalatenschap en bovengenoemd gedicht zat hiertussen. Voordat
ik het ga overnemen - het gaat hier om
het originele met de hand geschreven
exemplaar - zal ik er ter verduidelijking iets over vertellen.
Jan schreef dit gedicht op 5 oktober
1914 gezeten in zijn werkkamer in
de Tullinghstraat op nummer 4. Hij
richtte het aan zijn jongste dochter
die Zus genoemd werd. De oudste
dochter, Bep, was in ditzelfde jaar
getrouwd met de arts Floris Hers en
Zus is in 1916 getrouwd met dominee
Ede Pieter Borgman.
Ons Ouderhuis
Dit is ons heerlijk Ouderhuis,
‘s-Gravenhage, Tullinghstraat 4,
Met aan den straatkant veel gedruisch
Van de tram en het kindergetier,
Maar achter slechts ‘t geruisch van
blaren
In ‘t eden onzer kinderjaren.

Jan Ligthart.

We blijven hier niet steeds bijeen.
Jan ging het eerst - hij kreeg het best.
Floor nam Bep mee naar Hilversum,
Straks volgt Zus, waar zich Ede vest.
En eindelijk gaan ook de oudjes schei-

Hoewel er perioden in het leven van
Jan Ligthart zijn geweest waarin hij
sterk twijfelde aan het bestaan van
een God, blijkt uit dit gedicht dat hij
toen hij dit gedicht schreef zeker niet
twijfelde. Ook wordt duidelijk, zoals
ook uit een van de bijgevoegde foto’s
blijkt, dat er in die tijd een tram door
de Tullinghstraat reed. De school is
in 1968 gesloten en in 1982 zijn er
nieuwe huizen in deze straat gebouwd.
Toch is niet alles in het verleden gezonken zoals hij in dit gedicht schrijft.
Er zijn nog de nodige scholen in ons
land die naar hem genoemd zijn en
een ervan bevindt zich in de Slicherstraat op nummer 5. Eigenlijk moeten
we hier van de echte Jan Ligthartschool spreken. Toen hij overleden
was heeft men al snel de school in de
Tullinghstraat naar hem vernoemd en
na 1968 kreeg de nabijgelegen school
op het adres Hoefkade 95 die naam.
Ook deze school is afgebroken en zo
kwam zijn naam in de Slicherstraat
terecht.

Wat hebben we in dien tuin gespeeld,
O haast van onz’ geboorte af aan,
Toen - Moeder hield van frissche lucht Ons kooitje al onder ‘t groen moest
staan
En later met de trouwe buurtjes ...
Ontelbare en onschatbare uurtjes!
In huis is ieder plekje ons lief,
Want alles spreekt daar van één geest,
Den geest van haar, die elken dag,
Zelfs ieder maal maakt tot een feest,
‘t Gezin met bloemen heeft doorweven
En zonder bloemen niet kan leven.

den,
Wanneer? Mag ‘t zijn, liefst met hun
beiden.
Dan is ons huis ons huis niet meer.
Wat nood? ‘t Zinkt alles in ‘t verleen,
Want wij gaan voorwaarts. Elk verlies
Blijkt winst, wij trekken Hooger heen,
En komen slechts verliezend nader
Aan ‘t Vaderhuis van aller Vader.
Tullinghstraat 4
5 October 1914
Aan Zus, van Vader

In de Stationsbuurt bevindt zich tussen
de Koningstraat en de Koninginnestraat - mede door mijn toedoen - de
Jan Ligthartstraat. Vlak na zijn dood
in 1916 heeft de vrouw van Jan,
Marie, al een poging ondernomen
om een straat of een plein naar hem
te laten vernoemen en pas in 1930 is
er een Jan Ligthartmonument in het
Zuiderpark geplaatst. Dat knulletje uit
de Jordaan dat aanvankelijk een grote
tegenzin in het naar schoolgaan had
vooral ook omdat hij bij een schoolmeester van het slechtste soort in de
klas zat, heeft het naar mijn idee ver
geschopt. Laten we hem niet vergeten.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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BTR REIZEN

DEPOSITOFONDS

-



Ê

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
All Inclusive Hotels Voordeel Midweken al vanaf

p.p.

Nieuw

Nieuw

Uitvaartsparen bij
ons depositofonds

 175,

ÊAll Inclusive Hotel Brauer Moezel

ÊAll Inclusive Hotel Het Jagershof

Treis
Treis--Karden Duitsland 
- p.p.

Voordeel Weken

Nunspeet / Veluwe € 278,
278,-- p.p.
Nu al vanaf 

en nog veel meer All Inclusive Hotels met aantrekkelijke Voordeel Weken

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

Ê

Ê

OPEN EEN REKENING
EN WIJ STORTEN

€ 250,-

ÊRiviercruises over werelds mooiste riviercruises - tot wel 

- korting

Riviercruises boekt u bij BTR Reizen

Meer weten?
Bel 070 346 95 71 voor een vrijblijvend advies of afspraak








Altijd ruime keuze aan mooie cruises
Luxe en sfeervolle cruiseschepen
Volledig verzorgd & goede service aan boord
Mooie vaar– en excursieprogramma’s
Ook regelmatig cruises vertrek uit Rotterdam
Profiteer van de bijzondere aanbiedingen

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

 055 5059500  WWW.BTRREIZEN.NL

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

Dinsdag 23 februari 2016

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

pagina 5

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

Juridisch gevecht om de Hofvijver
Vanouds behoort de Hofvijver bij het Binnenhof dat eigendom was van de Graven van Holland.
Niemand had dat ooit betwist, totdat de bestuurders van Den Haag veranderingsplannen hadden.
Toen in 1909 de gemeente een stuk van de Hofvijver wilde droogleggen om een moderne toegangsweg aan te leggen, waren de rapen gaar. Het Rijk oordeelde dat de Hofvijver ‘s Rijksgrond
was en stapte naar de rechter.
Door de eeuwen heen heeft Den
Haag altijd te maken gehad met twee
overheden: de gemeentelijke en de
rijksoverheid. Ook in de grafelijke
en stadhouderlijke tijd bestond die
tweedeling. Zo moest de dief die op
de Poten een appeltje stal en op het
Spui in zijn kraag werd gepakt door
de stadsbewakers, worden overgedragen aan de hofdienders. Ook in de
huidige tijd hebben we onlangs nog
de zinloze sloop meegemaakt van
de Zwarte Madonna, omdat het Rijk
besloot ministeries te bouwen nabij
het Centraal Station.
Gemeente en Rijksoverheid lagen
met elkaar in de clinch. De juridische
strijd zou uiteindelijk negen jaar
duren en daardoor stonden de bouwwerkzaamheden op de Vijverdam
voor lange tijd stil. Het alsmaar drukker wordende verkeer tussen Plaats

en Buitenhof moest zich hierdoor
blijven proppen door de smalle
Gevangenpoort om de gewenste
bestemming te bereiken.
Aanvankelijk leek het voor de
gemeente Den Haag een verloren
zaak toen de rechtbank had bepaald
dat de Hofvijver eigendom was van
de staat. De Rijksoverheid was immers de juridische opvolger van de
Graven van Holland en hun kon het
eigendomsrecht over de Hofvijver op
geen enkele wijze worden ontzegd.
Dat was duidelijke taal van de rechter
en ergens had de gemeente deze uitspraak wel verwacht. Maar Den Haag
zat toch met die nauwe toegangspoort
die het verkeer enorm hinderde. Dus
een zaak van alles of niets.
De gemeente ging in beroep bij het
Gerechtshof en kreeg daarvan gelijk:

de gemeente verzorgde het onderhoud van de Hofvijver en betaalde de
schoonmaakkosten en had daarmee
duidelijk aangegeven te handelen als
eigenaar en wellicht ook eigenaar
te zijn. Historische acten werden bij
het proces tevoorschijn gehaald. De
kneep zat het in de Napoleontische
Tijd. Hoe was toen het bestuur en
beheer geweest? Het Gerechtshof
zag de hele kwestie anders dan de
collega’s van de arrondissementsrechtbank en vond dat de Gemeente
het eigendomsrecht op de Hofvijver
toekwam. De gemeente De Haag blij,
maar het Rijk was het er niet mee
eens en ging in cassatie bij de Hoge
Raad.
Arrest
In 1918 kwam de zaak voor het
hoogste rechtscollege van ons land:
de Hoge Raad. We nemen een kijkje

1910: huizen langs de Hofvijver die plaats moesten maken voor de verkeersader.

in de rechtszaal, waar de spanning
te snijden was. Aan de ene kant de
advocaat van de staat mr J.H. Telders
en van gemeentewege pleitte jhr mr
E.N. de Brauw. Uiteindelijk ging de
zaak over een Keizerlijk decreet uit
1812 waarbij de vijver al dan niet
was overgegaan op de gemeente als
nieuwe eigenaar. Duidelijk was dat er
geen acte van eigendomsoverdracht
was. Maar volgens juiste interpretatie

van het decreet was de gemeente de
nieuwe onderhoudsplichtige van de
vijver en als zodanig ook de nieuwe
eigenaar. De raadsheren van de Hoge
Raad hadden gesproken. Den Haag
was de eigenaar van de Hofvijver.
Spoedig na het bekend worden van
het arrest, begon de gemeente met
drooglegging van uiteindelijk 10
procent van de Hofvijver.

Passie voor passanten
Eind december 2007 liep er regelmatig een oud mannetje aan de
overkant, op de (korte) Beeklaan, op weg naar een vleugel in het
Bejaardenhuis Dr Drees, waar hij voor een klein gehoor wat zat te
pingelen. Toen wist ik nog niet wat voor een grote muzikale carriere hij aan het afsluiten was!
Dat bracht mij later op het idee om
een kleine fotoserie van dat soort
regelmatige passanten te gaan maken.
Vijfentwintig misschien, dacht ik en
pas in augustus 2009 maakte ik foto
nummer 1. Dat was een Oekraïense
jonge moeder, met haar baby in de
kinderwagen. Na de straatveger,
bezoekers en personeel van het Dr
Dreeshuis, wat buren en strandgangers
was ik al gauw bij die vijfentwintig.
Maar het begon toen al eigenlijk
steeds interessanter te worden. Ik ging
nog even door... En alle toevallige
ontmoetingen ontstonden als ik van
huis vertrok, of thuiskwam, of als ik
iemand vanaf mijn eerste etage-balkon
zag voorbijkomen. “Mag ik u vragen
of u aan mijn fotoproject ‘Langslopers’ wilt meewerken? U hoeft hier bij
deze oranje tuinmuur alleen maar even
te doen alsóf u hier langs loopt!”
Met mijn analoge Canon-camera
heb ik heel wat HEMA-fotorolletjes
gevuld, want het hield natuurlijk niet
meer op! In alle jaargetijden, in regen
weer en wind (een keer zelfs in storm
12) stond ik tussen mijn auto en een

lantaarnpaal.
De fotomapjes met per stuk 100 foto’s
sjouwde ik steeds naar beneden, als
bewijs dat het écht geen hobby was!
En die Vincent van Gogh-tas werd
uiteraard langzamerhand zwaarder.
De Mens heeft zulke prachtige en
universele verschijningsvormen: het
werd steeds boeiender, ook door alle
gesprekken die daar soms ontstonden,
van 3 minuten tot soms meer dan
een half uur. En mensen uit meer dan
60 landen mocht ik noteren. Want
bij iedereen vroeg ik altijd even de
voornaam, en soms het beroep of de
studie. Iets beschrijvends. Het begon
een demo a e te o den. en ti d beeld van menselijke schoonheid. Dat
laatste staat in mijn fotoboek, dat ik in
de zomer van 2014, met steun van de
Gemeente, kon uitgeven.
In de herfst van 2012, toen ik net de
magische 1000 foto’s-grens gepasseerd was, kreeg ik via het Fotomuseum de gelegenheid om een selectie 3
weken te exposeren. Ik koos voor het

speciale aantal van 488. In vijf rijen,
10 meter breed, strak aan een Pulchri
Studio-muur. Daar hing het kunstwerk
dan! En die selectie kwam later dus
ook in het boek terecht. Tussentijds
heeft een iets kleiner aantal in de foyer
van Theater De Nieuwe Regentes
kunnen hangen. Men herkende
elkaar soms, in de Bomenbuurt is het
inmiddels wel een beetje een begrip
geworden.
Er zijn allerlei categorieen: hondenuitlaters, wandelaars, sportievelingen,
vaders of moeders met kinderen,
allerlei beroepspersoneel, speciale
et en to h oo men en in ni o m
sjouwers, straatwerkers, speciale
groepjes (maximaal tien personen), reclame- of krantbezorgers, muzikanten,
kunstenaars en verhuizers. Men heeft
meestal wel iets bij zich. Hoe meer
hoe beter, vond ik altijd. Nu al kunnen
we zien hoé verschillend mensen zich
toen kleedden.
Polen
Na de grootste groep, de Nederlanders, kwamen als tweede de Polen. En
van een van hen is er een uitzonderlijk
verhaaltje. Op die ‘heilige’ plek van
zes stoeptegels was ik de zoveelste
foto aan het maken en ik merkte, dat
er van rechts een man met een ladder
kwam aanlopen. Bij mijn vraag of ik

hem ook zo mocht fotograferen vroeg
hij meteen aan mij: “En wat krijg ik
dan van jou!?” Deze man is het enige
fotomodel in ál die jaren geweest, die
kreeg wat ik toen bij mij had, namelijk
zeven euro. En dat is natuurlijk een
schijntje voor die inmiddels meer dan
3.000 personen, die bij mijn camera
stonden te langslopen!
Veel mensen wilden hun foto ook
graag hebben. Een jong Engels gezin,
waarvan de moeder de baby eindelijk
als eerste even uit de kinderwagen
haalde, komt hier nu regelmatig met
het zusje van de baby langs. Een enkeling blijkt al jaren geleden door mij
aangesproken te zijn. Dat zie je met
een andere haarkleur niet.
De titel van mijn fotoboek is geworden: ‘De Postbode Zei Nee’. In het
begin van mijn project had ik mijn
postbode bijna als eerste gevraagd.
Een dagelijkse verschijning hier. Maar
hij had er moeite mee, met het poseren. En we lieten het maar zo. Later bij
mijn gedachten over een passende titel
voor het fotoboek dacht ik wel weer
aan hem terug. En bij de presentatie
van het eerste exemplaar, zomer 2014
in de Agneskerk aan de Beeklaan,
hoorde zijn weduwe met haar familie
emotioneel een speciale anekdote over
haar man, uit de mond van bekende

schrijfster Yvonne Keuls.
Hopelijk hebben alle passanten voor
eeuwig een plekje in de tijd. Mijn
sociale documentaire heb ik ook
opgedragen aan die ras-musicus Piet
de Ridder, die in 2007 en op zeer hoge
leeftijd, vanuit Voorburg hier nog
bijvoorbeeld ‘Fur Elise’ kwam spelen.
Na ongeveer 400 foto’s ging ik eens
informeren hoe het met hem ging. Hij
bleek helaas net drie dagen eerder te
zijn overleden. Zijn familie heb ik intens laten weten, hoe dat simpele balkonfotootje van Piet in december 2007
mij later een gigantische en groeiende
inspiratie heeft gegeven. Want op dit
moment van schrijven zitten er echt
1.540 foto’s in zestien mapjes. Foto
nummer 1.500 is als het ware nog
open, want ik heb onze burgemeester
daar voor uitgenodigd!
Als jongen van twaalf maakte ik
mijn eerste olieverfje. Ook dat hield
daarna nooit meer op. Je wordt er
waarschijnlijk voor geboren, voor de
kunst, denk ik. Misschien is het mooi
om dit n t inni e en oto a he
verhaal te eindigen met de aloude
woorden van Hippocrates: ‘Ars Longa
Vita Brevis.
Hans Rietbergen
jghrietbergen@hotmail.com
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ZZP-er gezocht voor acquisitie 50 plus kranten

Welke ZZP-er heeft minimaal 16 uur per week en
wil die uren invullen met telefonische acquisitie
voor 50 plus kranten?
Ik zoek iemand met ervaring.
Of wellicht weet u iemand.

IS-Acquisitie
Irene Schaddelee
Tel. 06-23700323
info@is-acquisitie.com

Paasworkshop
aasworkshop
bij vereniging De Volharding
Op maandag 14 en donderdag 17 maart zal Anneke de Mik en haar team van
de Uitvaartbloemist een workshop bloemschikken geven.
We maken een feestelijk en fleurig paasei voor tijdens de paasdagen.
We organiseren vier workshops van ongeveer 1,5 uur per workshop.
WANNEER?

’s morgens

’s middags

Maandag 14 maart

10.30 - 12.00

13.00 - 14.30

Donderdag 17 maart

10.30 - 12.00

13.00 - 14.30

De kosten bedragen € 17,50 per deelnemer.
Wij verzorgen de koffie, thee en een taartje.
Adres: Roggeveenstraat 116, hoek Prins Hendrikstraat
Aanmelden kan telefonisch op nummer: 070-221 05 80
of per mail op info@devolharding.nl, o.v.v. paasworkshop.

WWW.DEVOLHARDING.NL

De Volharding zoekt gemotiveerde stagiaires

Volg jij een studie

Informatica?
Dan zoeken wij jou!

JAN WILLEM DE VRIEND • GROTE KERK

MATTHÄUS
PASSION
25 & 26 MAART

Meer weten? De Volharding 070 - 221 05 82 | info@devolharding.nl

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT

BOEK VIA: RESIDENTIEORKEST.NL
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Reactie op het artikel van Julius Pasgeld
Ik logeerde in de zomer van 1947 (jawel, die lange hete zomer)
als 9-jarige bij een tante in Gouda. Ze zei dat ik eens bij een
buurjongen moest gaan kijken, omdat hij iets had wat me waarschijnlijk wel zou interesseren.
Zo gezegd, zo gedaan. Op zolder
toonde de jongeman mij een piepklein
doosje met daarin wat geheimzinnige
spulletjes. Ik zag ook een koptelefoon
liggen. Op het doosje stond op pootjes
een glazen buisje met daarin iets wat
op een edelsteen geleek. Vanuit het
zolderraam liep een lange draad, die
ergens in de verte verdween tussen de
bomen. Met een stekkertje werd het
einde van de draad in het geheimzinnige doosje geprikt. Ik was doodnieuwsgierig naar hetgeen er nu zou gaan
gebeuren... Na eindeloos gepriegel
met het rare ding in het glazen buisje
zei die jongen: “Luister maar eens met
deze koptelefoon, maar stoot niet tegen de tafel.” En warempel, héél zwak
meende ik muziek te horen. Maar toen
ik per ongeluk tegen het doosje stootte
was het over... Hij zei dat ik met dat
hefboompje in het glazen buisje moest
priegelen om weer geluid te krijgen.
En verdraaid, het lukte! Vanaf dat
moment was ik gegrepen door hetgeen
we tegenwoordig radio noemen. Dit
wilde ik ook! Maar ja, ik had niks.
Toen sloeg het geluk toe. Die jongen
(hij was veel ouder dan ik) was zo
vriendelijk om mij wat onderdelen
cadeau te doen, want hij zag wel dat
ik ook zo’n doosje wilde maken. Weer
thuisgekomen van de logeerpartij vertelde ik dit aan mijn vader. Hij scheen
niet erg enthousiast. Trouwens, hoe
moest ik aan zo’n lange antennedraad
komen?
De volgende stap was de bibliotheek.
Want ik wilde hier meer van weten.
Na wat zoeken vond ik daar het Jongensradioboek deel 1 van Leonard de
Vries. Hetzelfde boek dus waar jij het
over had. Helemaal in de wolken heb
ik het boek vele malen geleend. Steeds
netjes na de uitleentermijn weer op tijd
teruggebracht, maar onmiddellijk weer
opnieuw geleend. Uiteindelijk kon ik
het hoofdstuk over de kristalontvanger
wel dromen. Maar die antenne, dat
werd een obsessie. Tenslotte beloofde
mijn vader na lang soebatten dat ik
een antenne zou krijgen als ik 10 jaar
was. Bovendien bleek hij zelf nog
over een oude koptelefoon te beschikken. Vreemd eigenlijk, maar later zou
dit mij duidelijk worden. Tezamen
met de spulletjes die ik van die jongen
in Gouda had gekregen had ik nu de

Germaniumdiode.

meeste onderdelen bij elkaar. Alleen
een kristaldetector ontbrak nog...
Bij ons in de buurt was een lampenwinkel, die behalve electra, ook radioonderdelen verkocht. In de etalage
lagen ze netjes uitgestald. Ik herkende
ze omdat ik de afbeeldingen ook had
gezien in dat mooie Jongensradioboek.
Er lag warempel ook een kristaldetector, doch die kostte maar liefst 1,42
gulden. Nu had ik als ‘vakantiegeld
1,50 gulden meegekregen toen ik bij
mijn tante in Gouda ging logeren. En
zuinig als ik was had ik daar, na het
kopen van een ijsje voor 5 cent, nog
1,45 gulden van over. Dus ik kon een
echte kristaldetector kopen!
Het moment dat ik de winkel betrad
om mijn droomwens aan te schaffen
zal ik nooit meer vergeten. Voor de
ouderen onder ons: de winkel heette
“De Kandelaar” en was gevestigd in
de galerij op de Laan van Meerdervoort, tussen de Fahrenheitstraat en de
Valkenboskade. De winkelier heette
Van Draanen. Hij was behalve winkelier ook radozendamateur (roepletters
PAØUD), maar daar ben ik pas vele
jaren later achtergekomen... En nu
begint de analogie met jouw verhaal,
Julius. Die aardige meneer in de
radiowinkel in de Azaleastraat heette
Bodegom-Smit. En óók hij was radiozendamateur (roepletters PAØBS).
Inmiddels was ik eindelijk 10 jaar
geworden en mijn vader ging een
antenne ophangen, zoals hij had beloofd. Nu woonde ik in de Cederstraat
en samen met mijn vader hebben we
toen een lange draad gespannen van
de Cederstraat naar de Acaciastraat.
Gewoon dwars over de tuinen heen,
tussen de huizen van de beide straten.
Dus net zoiets als jouw antenne toen
van de Klimopstraat naar de Azaleastraat! Gelukkig hoefde ik niet stiekem een gaatje voor de draad te boren.
Dat deed mijn vader zelf. Inclusief
het monteren van een antenne/aardeschakelaar, als bliksembeveiliging.
Nadat ik eenmaal een antenne had
ging er voor mij een hele nieuwe
wereld open. Niet dat ik zoveel landen
op mijn kristalontvanger hoorde, maar
wát ik hoorde, prikkelde in hoge mate
mijn fantasie. Met de afstemcondensator geheeld ingedraaid hoorde
ik morseseinen. Een als ik de knop
geheel linksom draaide hoorde ik
Scheveningen Radio. Maar ook heel
soms vreemde mannenstemmen die
gesprekken voerden over radiotechniek.
Inmiddels was ik vaste klant geworden

Wim Witt.

bij “De Kandelaar”. Dat wil zeggen
dat ik niks kocht, maar wel vroeg ik
de winkelier het hemd van het lijf over
radiotechniek. Gelukkig had hij er wel
schik in dat ik zo nieuwsgierig was en
ik ontving van hem een leuk boekje.
Het bleek een prijslijst te zijn van de
ma m oh. o a i een poel met
als typenummer 402. Die spoel kon je
voor de middengolf gebruiken, maar
ook voor de visserijband. Zelfs radiozendamateurs kon je er mee afstem-

begon uit te lopen trok mijn vader
tenslotte de A415 uit mijn bouwsel en
verborg deze radiolamp. Het duurde
echter niet lang of ik wist waar de
lamp verborgen was en ik pikte hem
weer terug. Dit ging zo een tijdje door,
totdat mijn vader inzag dat dit niet de
oplossing was. En mijn ouders hebben
zich er maar bij neergelegd... Dus de
A415 ging er weer in.
Later, vele jaren later, ben ik er achter

Apparatuur.

men als je 2 contacten van de spoel
met elkaar doorverbond. Als ik me
goed herinner de punten 1 en 8. Nou,
dat leek we wel wat! Want iemand had
mij verteld dat die vreemde stemmen
op mijn kristalontvanger radiozendamateurs waren. Daar moest ik meer
van weten.
Het duurde niet lang of ik stroopte
rommelmarkten af op zoek naar zo’n
402-spoel en ook andere radioonderdelen. Nadat ik op een goede
dag een glimmende radiolamp A415
op de kop had getikt begon het pas
goed! Het Jongensradioboek was een
fantastische bron van inspiratie voor
mij. En toen ik in de zesde klas van
de lagere school zat had ik mijn eerste
éénlamper gebouwd. Man, man, wat
heb ik daar veel plezier mee beleefd.
Ik was niet meer te stuiten. Maar net
als bij jou waren mijn ouders daar echter niet zo blij mee. Ik ging ‘s nachts
gewoon door. Toen dat de spuigaten

gekomen dat mijn vader in zijn jonge
jaren óók ‘aan radio’ had gedaan! In
zijn bureau vond ik namelijk allerlei
oude onderdelen. Toen ik hem vroeg
waarom hij mij zo had gedwarsboomd,
zei hij dat hij bang was dat mijn
schoolwerk er onder zou lijden. Maar
dat was helemaal geen sprake van.
Dus toen was de vrede weer getekend.
Nog even iets over die A415. Je kon
dat ding ook laten genereren. Oei, dan
was het dus een zender! Het duurde
dan ook niet lang of ik zat iedereen
ermee te storen. En dat ging veel
lijken op clandestien zenden. Maar
ja, je weet dat verboden dingen juist
aantrekkelijk zijn. Toch?
Intussen maakte ik steeds ingewikkelder bouwsels. En met het klimmen
der jaren had ik ook wat meer zakgeld,
dus dat ging allemaal op aan radiospullen.Na de oorlog bleef er veel
militair radiozend- en ontvangmate-

riaal van de Amerikanen en Engelsen
in Nederland achter. Dit werd tegen
relatief lage prijzen in zgn. dumpwinkels verkocht. Zo had je dumpwinkels
op het Groenewegje (Radio Twenthe),
Gedempte Burgwal (Labor), Herderinnestraat (Radio Ster), Gedempte
Gracht (naam ben ik vergeten), Groothertoginnelaan (Atoom-Magneet). En
dan waren er nog diverse andere radiowinkels die tweedehands radiospullen
verkochten, zoals bijvoorbeeld op de
Valkenboslaan (Gerrése).
Je kon in die dumpwinkels ook
sloopsets kopen voor weinig geld. En
dan was het de sport om daar toch iets
bruikbaars van te fabrieken. Zo heb
ik in mijn zolderkamertje verschillende goed werkende legerzenders en
-ontvangers staan die ik destijds uit
sloopsets heb samengesteld. Helaas
zijn er in de jaren vijftig van de vorige
eeuw ook vele goede apparaten ten
offer gevallen aan radio-amateurs die
alle onderdelen er uit knipten. Met
als oogmerk de losse onderdelen voor
eigen ontwerpen te gebruiken.
Hoe is het verder met mijn hobby gegaan? In 1959 heb ik bij de Radiocontroledienst van de PTT-zendexamen
gedaan en kreeg ik mijn eigen roepletters PAØWDW. Voor mijn verloofde
was dit een hele geruststelling, want
nu kwam er tenminste een einde aan
dat clandestiene gedoe. Al gauw had
ik radiocontacten met andere zendamateurs over de hele wereld. En dit
gedoe boeit mij nog steeds.
Mijn eerste kristalontvanger heb ik
nog steeds bewaard. Ik heb ook een
foto gemaakt van zo’n germaniumdiode waarover je in je artikel vertelde.
Mijn zolderkamertje hangt nu vol met
QSL-kaarten met roepletters van zendamateurs waarmee ik ooit verbinding
heb gehad.
Wim Witt (PAØWDW)
wimwitt@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

Varen met De Willemsvaart: 4 de gr8!
Rondvaartorganisatie Stichting De Haagse Willemsvaart (‘varen tussen stad en strand’) is in
2009 begonnen met boottochten op de Koninginnegracht (gegraven in opdracht van Koning
Willem I, vandaar ‘Willemsvaart’) . We zijn 1 januari 2016 aan ons achtste seizoen begonnen en
willen dat graag vieren. Vandaar dat het thema dit jaar ‘Vier (4) de gr8!’ is. De eerste vaar-feest
actie start in de voorjaarsvakantie en duurt tot en met 29 februari. De Willemsvaart organiseert
sinds het moment van oprichting bijzondere vaarten, het liefst in samenwerking met andere
partijen (zoals horeca, hotels, musea, festivals en andere rondvaartorganisaties).
In de voorjaarsvakantie van dit jaar zijn er twaalf (vier en acht) boottochten per dag. Vanaf
08.00 uur ‘s morgens de eerste en 20.00 uur is dan de laatste van een uur, waarbij de volgende
korting wordt gegeven. Eén passagier per vier, vaart gratis mee. Dus als u met een groep van
vier passagiers meevaart, dan is er één passagier die niet hoeft te betalen. Indien u met acht
personen wil komen varen er twee gratis mee, bij twaalf varen er drie gratis mee, bij zestien zijn
het er vier en als u met twintig personen komt dan varen er vijf personen gratis mee. De kosten
voor de betalende passagiers zijn tien euro per persoon. De boottochten beginnen bij de Dr.
Kuyperbrug, alwaar onze rondvaarten gestart zijn en eindigen daar na een uur varen ook weer.
Dat is naast tramhalte (lijn 9) Dr. Kuyperstraat, ter hoogte van Koninginnegracht nummer 15.
Reserveren kan via info@willemsvaart.nl.

Gildewandeling door het Bezuidenhout met gids
In de aanloop naar de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Bezuidenhout, dit jaar op
zondag 6 maart, biedt het Gilde een stadswandeling aan door het Bezuidenhout op 26, 27 en 28
februari en op 3, 4 en 5 maart. Aanvang om 11.00 uur, start bij het Centraal Station (Anna van
Buerenplein). Duur ongeveer 1,5 uur, einde bij Bibliotheek Haagse Hout in de Theresiastraat.
Kosten: vier euro per persoon. Reserveren noodzakelijk: 070-3561281 of www.gildedenhaag.nl.

Walboduinkoor zoekt leden
Heeft u zin om te zingen in een koor? Het Walboduinkoor bestaat uit dames (55-plus) die een
uiteenlopend repertoire ten gehore brengen. Het koor zingt stukken uit allerlei landen en tijden
en in diverse stijlen, met de nadruk op licht klassiek en volksliederen. Het koor repeteert op
maandagen om 12.30 uur in De Wiekslag, Molenbrink 68A. Bent u geïnteresseerd? U kunt
vrijblijvend een repetitie bijwonen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Ellen van der Loo. Bel
naar telefoonnummer 070-3233149 of mail naar walboduinkoor@gmail.com.

Boekpresentatie over Gerard Luijten
Op zondag 28 februari wordt om 10.30 uur het boek over het leven van Gerard Luijten uit Loosduinen
gepresenteerd. De presentatie is in Brasserie OCK aan de Monsterseweg 4 in Den Haag. U bent allen
welkom om bij de presentatie aanwezig te zijn.

50-plussers in beweging
Zo kan het ook als 50-plusser: mooi wél in beweging komen. Daar zit je dan… Het bewegen loopt niet
zo lekker meer. Net geopereerd. Die en die ziekte. Geen zin. Meer kilo’s dan vroeger. Ben ook niet zo
jong meer. Tsja, komt dat nog goed, ook al ben je 50+? Besef: stilstand is achteruitgang, dus hield ene
professor Scherder al een mooi pleidooi voor ‘ouderen, beweeg! Het baat immers zelfs je brein! Oh,
moeten we nu dan allemaal hard ons best gaan doen, in de sportschool of buiten zweten zoals toen we
nog jonkies waren? Gelukkig niet, en juist niet. Mensen die tot op zeer hoge leeftijd vitaal zijn, blijken
inderdaad veel te hebben bewogen, maar dan niet op een intensieve manier.
Op mijn moeder- en vadereiland Sardinië is dat vastgesteld bij de vele honderdjarigen daar, die
warempel nog zeer vitaal zijn gebleven. Amerikaans journalist Dan Buettner onderzocht die mensen.
Niet alleen op Sardinië, maar ook op vier andere plekken op aarde, verder weg van Holland. Van de
negen elementen die daar bijdragen aan ‘zo oud nog zo vitaal blijven’ heeft er één direct betrekking op
bewegen: lopen als een herder. Niet te hard, juist zacht, met belangstelling voor je omgeving én voor
jezelf. Die manier van lopen kwam ook boven toen ik bij de presentatie van een boek over gezond ouder worden (en hoe je omgeving het werk kan doen) de oudste heer sprak, twinkeling in de ogen. Ook
als huisarts had hij zich altijd gehouden aan de 3 B’s: ‘Buiten, Bewegen, en wel met… Belangstelling.
Jongeman!’ Juist als je een dagje ouder bent en juist als je iets hebt opgelopen dat je mobiliteit beperkt, is het de moeite waard om te proberen wat toch nog wel kan. Met beleid en vanzelf wat minder
met angst. Met open geest, ontspannen lichaam, rustig aan met meer vertrouwen. Zo kan sprankeling
zomaar weer opkomen.
Ga maar eens mee, op een mix van lichter-lopen, leuker-lopen, zachter-lopen, vrolijker-lopen, openerlopen. Dan maken we onze eigen Haagse vertaling van de manier van ‘lopen als een herder’. Ja,
gewoon in Den Haag. Sta je hiervoor open? Wil je jezelf anders dan de laatste tijd toch wel in beweging brengen en houden als 50-plusser? Mail naar dan naar info@keepaliverunning.com en je krijgt
een aanbod om ook wandelend op gang te komen. Heb je geen e-mail, bel dan 06-11334511. Een
ervaarweek live op Sardinië meemaken rondom de blue-zone-elementen kan ook, inclusief ter plekke
wandelen als een herder (via www.keepalivetours.com). Maar in Den Haag kan natuurlijk net zo goed.

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
Mayu Konoe en Takehiro Konoe
FEBRUARI

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: € 18,00
MAART

1

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 1 maart luistert u naar Mayu
Konoe (viool) en Takehiro Konoe (viool en
altviool) met het Rubens Quartet naar aanleiding van de prijs die zij wonnen tijdens de
Nationale Finale in 2015.
www.christinaconcours.nl
Nieuwe Kerk

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

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

5

MAART

2

musici. Op 2 maart kunt u luisteren naar het Duo
Merel Merula: Serena Jansen (zang), Regina
Albanez (theorbe, barokgitaar.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil
een podium bieden voor veelbelovende jonge

De zee van Sciarrino

Onderdeel van het Haagse festival
Dag in de Branding is een groots concert in het
Atrium van het Haagse Stadhuis: een uitvoering
van Studi per l’Intonazione del Mare van de
Italiaanse componist Salvatore Sciarrino. Het is
een werk voor een onalledaagse bezetting: zangstem, percussie, vier fluiten en vier saxofoons,
plus een orkest van nog eens 100 fluiten en 100
saxofoons. Dit orkest bestaat uit 200 amateurmuzikanten uit de regio Den Haag.
www.dagindebranding.nl
Johan Wagenaar Stichting

Locatie: Atrium, Spui 70 Den Haag
Aanvang: 19.00 uur
Toegang: € 10,00

MAART

6

Magma Duo & Strijkorkest
de Haagse Beek

In een concert met theatrale effecten laten
Emmy Storms (viool) en Cynthia Liem (piano)
horen en zien dat klassieke muziek van alle
(leef)tijden is. Zij spelen het Concert in d-klein
uit Mendelssohns tienerjaren, ‘Arabesque’ van
de Griekse componist Christos Hatzis en nieuw
werk van de Nederlandse componist Reza
Namavar. Op 13 maart geven zij een concert in
museum Prinsenhof in Delft.
www.haagsebeek.tk
Strijkorkest de Haagse Beek

Locatie: Theater De Nieuwe Regentes,
Weimarstraat 63, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 15,00,
Ooievaarspas € 7,50
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De lorrenman Janus Horstmans
Mijn grootouders woonde
in de crisis jaren dertig in
Twente Overdinkel. Het was
bittere armoede in het gezin
van Janus Horstmans, geen
werk in de textielfabrieken en
nog vier jongens thuis die nog
op school zaten.
Oma (geboren in Den Haag) was het
zat en wilde verhuizen naar Den Haag,
daar zou voor opa en haar wel werk te
vinden zijn. Het plan was dat oma met
de twee jongste zonen per trein naar
Den Haag gingen en opa met de oudste twee met een handkar volgeladen
met de complete huisraad naar Den
Haag zouden lopen (ongeveer 240
km). Ja, zij hadden tijd zat en sliepen
onderweg bij boeren in de schuur
of hooiberg. En eten kregen zij toch
wel bij de boeren die niet begrepen
waarom opa met zijn twee zonen naar
Den Haag gingen lopen, in plaats van
per vrachtwagen te gaan.
Opa gaf aan dat als je geen geld hebt,
dan is dit de goedkoopste manier om
je doel te bereiken. Oma was in Den
Haag naar de Dr Kesler Stichting
gegaan om met de jongste twee te
overnachten. De volgende dag dus
naar maatschappelijk hulpbetoon om
ingeschreven te worden in Den Haag
en een woning te vragen. Natuurlijk
moest oma laten zien dat zij in Den
Haag geboren was. Ja, je had altijd het
recht om in je geboortestad een huurhuis te vragen. Oma moest twee dagen
later terug komen en kreeg te horen
dat op het Kortenbosch in een hofje
(vlakbij het einde van het Westeinde)
een huisje leeg stond. Oma erheen:
wat een troep, geen wc en alleen een
koudwaterkraan.
Afgang
Ondertussen was opa al in de richting
van Den Haag met de handkar. Hij en
oma hadden een contactadres afgesproken, namelijk het kantoor op de
Prinsegracht (naast de Varkenmarkt)
van het maatschappelijk hulpbetoon
kantoor. Opa stond daar te wachten met zijn twee oudste zoons en
gingen ze dus gezamenlijk naar het
Kortenbosch. Wat was dat voor opa
een afgang, zo’n klein smerig huisje
met een kleine zolder en een plee,
dus géén doorspoeltoilet. Oma had in
de dagen dat opa onderweg was zo
goed en kwaad als het ging het huisje
schoongemaakt. De jongens moesten
weer naar school, de jongste twee
naar de Meester Schabergschool in het
Westeinde, naast het Johannes de Deoziekenhuis, de oudste twee naar de
ambachtsschool op De La Reyweg.
Maar vindt dan maar eens werk.
Oma, van huis uit katholiek opgevoed, ging naar de voorzitter van de
winkeliersvereniging, St. Vincentius. Haar voorzitter bleek de heer

Dinkhuijzen te zijn uit de Looijerstraat
achter de Boekhorststraat. Hij had
een lompen- en metalengroothandel.
Hij had wel een oplossing. Opa moest
op voordracht van de heer Dinkhuijzen naar de gemeente gaan, afdeling
ventvergunningen. Hij moest daar een
penning aanvragen die hem het recht
gaf om in bepaalde wijk(en) lompen
en oude metalen op te halen. Het was
een mooie messing ovale penning met
een leren riempje om aan de jas te
bevestigen.

manier eten te kunnen koken. Tevens
maakte hij dan de kleine kachelpijpjes en. Ook het repareren van lekke
aluminium pannen en ketels was hem
toevertrouwd.

Maar nu kwam het volgende probleem: het betalen van de penning.
De heer Dinkhuijzen schoot het voor,
evenals de huur van de handkar. Ik
weet niet welke wijken opa toegewezen had gekregen. Na een paar jaar in
het Kortenbosch te hebben gewoond,
verhuisde de familie naar de Francois
Valentijnstraat in het Bezuidenhout.
Opa woonde op de eerste etage en
beneden in het pakhuis was een
et en tallin die doo opa e d
gerund. Opa was dus gestopt met het
ophalen van lompen en oude metalen,
maar bleef wel klant van Dinkhuizen
om oud ijzer af te leveren (meestal
loop et en .

Later kreeg hij dan het verzoek om
het huis leeg te halen. Maar ja, nu het
volgende probleem: waar moest in
godsnaam het geld vandaan komen om
zo’n gehele inboedel te betalen? Geen
nood: de heer Dinkhuizen gaf aan
dat de notaris niet bang voor het geld
hoefde te zijn. Wekelijks bracht opa de
helft van de verkoop opbrengst naar de
notaris. Hij stond op de Haagse Markt
aan de Herman Costerstraat in het
gedeelte bestemd voor de handelaren
in oude meubels, tapijten en huisraad.
Braaf stond dan Kobus, het paard voor
de wagen (de gehele dag) en werd
door opa voorzien van water en voer.
‘s Avonds weer alles opladen en terug
naar het hofje in de Glasblazerslaan.
Vaak ging oma mee, of bracht tussen
de middag een pannetje met warm
eten voor opa. Op nummer 21 stond
een huisje leeg (geheel leeg gesloopt
in de winter van 1944 van al het hout).
Dus prachtig mooi als opslag- en
slaapplaats voor Kobus. Op de dagen
dat er geen markt was, ging opa met
een a et to h ee de i en in
om lompen en oude metalen op te halen. Natuurlijk keek hij ook of er nog
bruikbare goederen stonden om op de
markt te verkopen. Ik weet zeker dat
mijn opa Willem van der Horst gekend
heeft. Ik was regelmatig op de markt
bij mijn opa en soms ook mijn oma
aanwezig na schooltijd op woensdagen zaterdagmiddag.

Bombardement
Het bombardement van het Bezuidenhout door de Engelsen was een
vergissing, maar een groot gedeelte
van de straat was door ketting bommen verwoest. Mijn ouders woonde
tijdens de oorlog vanaf 1942 in een
hofje in de Glasblazerslaan, naast het
Zuidwalziekenhuis. Er stonden twee
huisjes leeg (de joodse bewoners
waren weggevoerd), dus konden opa
en oma kiezen.
Opa begon opnieuw weer met een
handkar van Dinkhuijzen lompen en
oude metalen op te halen, maar gezien
de oorlog was daar moeilijk aan te
komen. Dus dan maar oud papier
ophalen. Dus ook bij de kazernes waar
de Duitsers in gelegen waren, zoals
bij de Van Alkemadelaan. Opa had
jaren voor de crisistijd in Duitsland
gewerkt en sprak goed plat Duits wat
net over de grens werd gesproken. Hij
kon wekelijks bij de keuken papieren
meelzakken en dergelijke ophalen.
Niemand gaf aandacht aan een man
van om en nabij de 65 jaar. Dus werd
er regelmatig in de lege zakken een
restje meel gedaan. Dit was zeker
in 1944 in de hongerwinter zeer
welkom. Mijn grootouders woonden
dus twee huisje verwijderd van ons
‘hofjeshuis’, namelijk nummer 25 en
29. Mijn vader was te werk gesteld in
Duitsland, Eberswalde, Ardelwerke,
ten noordoosten van Berlijn en had in
de zomer van 1943 de benen genomen
en was ondergedoken. Opa had nu de
taak om voor twee gezinnen te zorgen.
Pa ging kleine Maja-kacheltjes maken
om op de kachel te zetten en op deze

Na de bevrijding zocht opa weer zijn
oude stiel op. Maar nu iets beter, namelijk per paard en wagen. Hij kreeg
van een notariskantoor opdracht om
in huizen van overleden mensen en
joden (die níet meer terug kwamen) de
inboedel te taxeren.

Foto uit kindertijd.

er winst te behalen viel, goede zaken
deed op de Haagse Markt.
Uitkering van 48 gulden
En dan komt er de nieuwe wet van het
Ministerie van Sociale Zaken, dat ouderen van de leeftijd van 65 jaar recht
kregen op een maandelijkse uitkering
van 48 gulden. Het zogenaamde Van
Drees-trekken. Opa en oma waren
zeer gelukkig met dit besluit van de
regering: hij kon nu stoppen met op
de markt staan en verkocht zijn gehele
voorraad aan een collega op de markt.
Ik weet het niet zeker, maar gezien de
schaarste aan eigen vermogen zal opa
wel een betaling in termijnen hebben
afgesproken, want maandelijks kwam
er een marktkoopman langs. Kobus,
het paard, mocht niet naar het slachthuis, maar werd weggegeven aan een

boer buiten Den Haag. Opa ging er
wel eens kijken hoe het met Kobus
in . N tond e no een a et in
het oude huisje in ons hofje. Dus met
mooi weer in het weekend en in de
vakantie gingen mijn broertje en ik en
oma in de a et naa het ide pa
of een ander park of bos in Den Haag.
Limonade en brood gingen dan mee.
Opa is in 1961 overleden. Hij werd
79 jaar oud. Oma bleef nog tot 1963
in het hofje wonen. Door het slopen
van het hofje kreeg oma een huis in de
Fahrenheitstraat en heeft daar tot 1981
gewoond. Oma is in 1983 overleden
en werd 94 jaar oud.

Aad Horstmans
Opa handelde dus vaak met gehele
aad.horstmans@upcmail.nl
inboedels. Mijn ouders hadden een
06-53746849
mooi klassiek
slaapkamerameublement gekregen
WONINGONTRUIMING OF SENIORENVERHUIZING?
met wastafel
Wij nemen u al het werk uit handen!
met laden en
071-580 47 49
mooie spiegel.
Ja, opa zag er, als
er winst in zat,
geen probleem
SENIORENVERHUIZING
WONINGONTRUIMING
in om het gehele
Bezemschone oplevering van A tot Z
slaapkamerstel
Vloeren verwijderen
Verhuisdozen leveren
Schoonmaak- en herstelwerkzaamheden
maanden later
Inpak en
Recycling,
inkoop
en
veiling
van
(de)montageservice
met een goede
bruikbare goederen
Hulp bij inrichten
winst weer te
Opslag van inboedel
verkopen. Mijn
ouders kregen
ONTRUIMT
VERHUIST
ONTZORGT
dan weer een
www.fontein-ontruimingen.nl
ander ameuMEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?
blement. Opa
BEL :
071-580 47 49
was een echte
MAIL:
INFO@FONTEIN-ONTRUIMINGEN.NL
koopman die als

pagina 10

Dinsdag 23 februari 2016

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

Een onbezorgde jeugd aan de Soestdijksekad
Dit stuk jeugdsentiment gaat over een onbezorgde jeugd op de Soestdijksekade in de toenmalige wijk
Rustenburg, tussen de Loosduinsekade en de Escamplaan in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Mijn ouders woonden in de Tweede
Wereldoorlog vlakbij het latere Sperrgebied en de tankgracht.
Via een tip hoorden zij dat er op de
kade luxieuze huizen leeg stonden,
waar je zo in kon. Luxieus? Ja, voor
die tijd zeker: ruime vier- tot zevenkamerwoningen met een douche, in
het hele huis centrale verwarming, en
een apa te et en e in . o e e d
zo gedaan. Soestdijksekade 131 werd
huize Mindé.
De bewoners waren veelal gegoede
middenstanders, ambtenaren, aannemers, leerkrachten en dergelijke.
Mannen werkten en vrouwen deden
het huishouden en de opvoeding van
de kinderen. Bij iedereen hing gewoon een touwtje uit de brievenbus,
kwaadwillenden konden zo naar binnen, als ze dat gewild hadden. Hier
ben ik geboren in 1946 en mijn zusje
Rietje (Pietie) in 1949. Het was een
zeer kinderrijke (babyboom) buurt
met een enorm speelterrein. Er was
nog geen tv, dus we speelden bijna
altijd buiten.
Dit speelterrein besloeg niet alleen
het stuk kade, maar ook de Nieuwediepstraat met slechts een blok huizen,
de Den Helderstraat, de Wognumstraat (waar nog praktisch geen huis
stond) en de overkant van de kade.
Waar geen huizen stonden, lagen
braakliggende stukjes land, dus altijd
spannend. In de Nieuwendiepstraat
woonden onder andere Rina de Vos
en illem en n e an de
aa d.
Op Ansje was iedereen stiekem
e lie d. e i et o d met de late e
politieagent Hans van der Horst, ‘de
bink’ uit de Den Helderstraat. Eind
jaren vijftig werden de Nieuwediepstraat, Huisduinenstraat en Wognumstraat volgebouwd en verdwenen
onze speellandjes. Er kwamen veel
mensen uit voormalig NederlandsIndië te wonen, onder andere Peter
Carmejoole, Henk Anjema en broer,
Rudo en Mark Hendriks, Allan en
Lucky van Rijn, Wally en Maddy
Kloeth, en Albert. Bij Wally moest je
altijd oppassen, hij probeerde je altijd
in de brandnetels te duwen.
In het begin van onze jeugd lagen er
op de ‘kade’ geen woonboten, was
er praktisch geen verkeer en bestond
de rijweg uit zwarte klinkers, die bij
regen spiegelglad werden. Je kon toen
ook nog zonder gevaar voor de volksgezondheid zwemmen en natuurlijk
‘s winters op het bevroren water
schaatsen of een glijbaan maken. Als
de dooi inviel, was er niets mooier
dan een buigertje maken. Dan liep
je over het al doorbuigende ijs van
de ene walkant naar de andere, net

zolang tot het ijs krak zei en je in het
ijskoude water lag.
Een populaire bezigheid was om van
de enkele auto’s die langs kwamen de
nummerborden in een schrift te noteren en kijken wie er aan het eind van
de dag de meeste had. De weg was
gewoon een verlengde van de stoep
waar je rustig kon kastiën, knikkeren,
tollen, touwtje springen, landje pik,
hinkelen, bordje tik, verstoppertje of
tikkertje spelen, rolschaatsen, pijltjes
schieten door een plastic elektriciteitsbuisje (liefst door openstaande
ramen bij iemand naar binnen), zeepkistraces houden of lekker voetballen.
Dat laatste ging geregeld fout, door
veel onkunde belandde de bal nog
wel eens in het water of als er een
a ent op de et lan
am dan a
je de bal geheid kwijt.
Houtloods van Van Rossum
De Fatimakerk aan de kade bij de
Volendamlaan en de Escamplaan was
er nog niet. Er was daar een landje
met veel water, waar je kikkervisjes
en kikkers kon vangen, van het riet
ﬂ it e on ma en en e elmati in
het water donderde. Achter de Nieuwediepstraat en de Huisduinenstraat
(hier stond ook een blok huizen) lag
de Medemblikstraat, met het geheimzinnige klooster en de houtloods van
Van Rossum. Daar begonnen destijds
de kassen en voor ons dus het Westland, waar we gingen slootje springen
en vlotje varen en waar we dus ook
regelmatig in het water vielen.
In de zomer was een geliefde bezigheid kanoën - bijna alle jongens
hadden een kano - die je gewoon
altijd in het water kon laten liggen. Je
kan je het bijna niet meer voorstellen: ze bleven gewoon de hele zomer
li en. o oo al e een ee e at
om e et in de e in te etten
dan stond hij er gewoon nog de
volgende ochtend! We peddelden via
de Soestdijksekade naar de Troelstrakade, met de bocht mee naar links tot
aan de Laakhaven, dat was voor ons
een compleet andere wereld. Terug
hadden we altijd wind tegen. Naar de
bunkers (in de duinen) gaan, was ook
een geliefde bezigheid, altijd onder
de bezielende leiding van Koos van
de
a t naa late lee a en die
bunkers levensgevaarlijk.
Buiten spelen mochten we altijd tot
de lantaarns aan gingen. Tegen de
schemer was belletje trekken een
favoriete bezigheid. Eerst vingen we
kikkervisjes, deden deze in een potje
met water en zetten dat potje op een
deurkruk, belden aan en als de deur
werd geopend viel dat potje met
water en kikkervisjes naar binnen.

Wij waren dan allang op afstand en
hoorden alleen maar het gescheld.
Of we bonden twee deurknoppen
aan elkaar vast met touw, bellen en
wegwezen, geen van beide deuren
ging natuurlijk open.
De Loosduinsekade liep toen nog
in de richting Medemblikstraat bij
het toenmalige ‘bultbruggetje’ dood.
Richting brug Soestdijksekade liep de
weg schuin omhoog. Als het genoeg
gesneeuwd had, werden er sleeën
achter auto’s gebonden en mochten
we daar zittend of liggend op mee.
Richting bruggetje werden we getrokken door de auto’s en vanaf de helling
gingen we vanzelf. Spannend, joh.
Er kwamen altijd dezelfde personen
langs. Een man wiens kin aan zijn
borstbeen vast zat en dus altijd naar
beneden keek. Fijngevoelig als we
a en iepen e dan oe ie at
En dan werd hij toch kwaad. Of de
dronken onderwijzer die steevast een
paar keer in de week luid zingend of
h ee end op de et i htin h i
probeerde te komen. En de zonderling
met een knapzak op z’n schouder die
altijd zingend langsliep, veel kinderen
waren bang van hem, maar hij deed
geen vlieg kwaad. Op zondag liep
er vaak een heel statige zwarte man
langs, als we hem in de verte aan
zagen komen werden we heel stil.
iten a te iet hadden e no
nooit een zwarte man gezien. Waar
hij naar toe ging was een raadsel.
Jaren later, toen ik bij de luchtmacht
zat, kwam ik erachter dat het de vader
was van één van mijn vrouwelijke
collega’s, hij ging altijd naar cricket
op Quick of HBS kijken.
De eerste auto’s deden zo rond
1955 hun intrede, er reden er op een
gegeven moment wel vier. Plugge,
an de
a t a hall ee e
(Volvo kattenrug) en Mindé (Austin
A40). De rijweg werd geasfalteerd en
er kwamen woonboten. Ik herinner
mij de ‘Ilva’, recht tegenover ons, de
eigenaar (een oude majoor van het
KNIL) reed in een gigantische zwarte
Buick. Daarnaast lag ‘De Vrijbuiter’ en daarnaast de boot van de
‘aapvrouw’. Deze vrouw had een aap
als huisdier die ze elke avond aan een
lang touw uitliet. Wij er altijd joelend
achteraan. De vrouw en aap waren
even vals. Haar man is in het water
gevonden met doorgesneden polsen.
Er kon toen ook niet meer worden geschaatst, het water moest open blijven
voor de woonboten en voor de boten
naar de Loosduinse groenteveiling.
Er was een mevrouw die heel vroeg
tv had: daar mochten we woensdagmiddag met z’n allen kijken. Ik

Foto uit privéarch

geloof dat we een stuiver of een dubbeltje moesten betalen, maar daar kregen we ook nog ranja voor. We keken
naar onder andere: Morgen gebeurt
het, Dappere Dodo, De Verrekijker,
Coco en de Vliegende Knorrepot,
Pipo de Clown en nog veel meer.
Lezen deden we ook. De jongens
lazen onder andere Dik Trom, Pietje
Bell, Pinkeltje en later Pim Pandoer,
Arendsoog met zijn vriend Witte

Veder, Karl May met zijn helden
Winnetou en Old Shatterhand, Akim
held van de jungle, Eric de Noorman,
Kapitein Rob, Tarzan, Kit Carson
en Kick Wilstra. De meisjes lazen
onder andere Goud-Elsje, Puk en
Muk, Saskia & Jeroen en later Joop
ter Heul. Wekelijkse striptijdschriften
waren onder andere Donald Duck,
Sjors van de Rebellenclub, Robbedoes en Kuifje. Met behulp van een
zaklantaarn werd stiekem in bed ge-
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de in Rustenburg
vandaag mevrouw?’), Moeders wil is
wet, Arbeidsvitaminen en Paulus de
Boskabouter. Elke dag na het nieuws
van 12.00 uur werden de waterstanden
opgelezen (bij Lobith +1), waar we
toen geen barst van snapten. Om 12.30
uur waren de mededelingen voor landen tuinbouw. Op zondagmiddag na het
nieuws van 13.00 uur was Nederland
stil en uitgestorven en thuis moest
iedereen z’n mond houden. Dan sprak
op de radio Mr. G.B.J. Hilterman over
de toestand in de wereld. En wat hij
met z’n zware basstem vertelde ‘was
waar’ en werd door het hele land voor
zoete koek aangenomen. Na G.B.J.
kwam Roel Balten met zijn programma voor de strijdkrachten (verzoeknummers).
Op zondagmiddag gingen we naar
bioscoop Capitol op de hoek Loosduinsekade enDe La Reyweg, waar je
voor vijftig cent naar de cowboyheld
Roy Rogers kon kijken. In dit pand
zit al jaren een vestiging van Johan
Maasbach. Voor 1 cent kochten we
duimdrop, zoethout, zwartwitpoeder
en toverballen. Roze Bazooke-kauwgum kostte 3 cent.
De slagersknecht kwam elke dag
het lee en en op i n et met
de grote rieten (ongekoelde) mand
voorop. Verder waren er dagelijks
te zien: de groentenman, de bakker,
de zeep en soda wagen, lorrenboer
(‘lorreee’), visboer, ijsboer De Ermi,
krantenman, melkboer De Sierkan
(‘Half litertje mevrouw?’), scharensliep, kolenboer, twee keer per dag de
postbode en de vuilnisophaal (twee
keer in de week). Dat waren van die
metalen bakken, tegen betaling kon
je ze schoon laten maken door een
man die achter de vuilniswagen reed
met een kar met bezem en water. Als
de bak schoon was, zette de man hem
met een enorme klap op z’n kop, zodat
hij uit kon lekken. Als er een nieuwe
voorraad kolen werd afgeleverd, werd
eerst het hele huis volgelegd met oude
kranten, zodat de boel niet vuil werd.

hief Robert Mindé.

lezen, onder andere Dick Bos, Mickey
Spillane, Lord Lister en Jerry Cotton.
Wat later kregen we op z’n minst rode
oortjes bij het stiekem lezen van Bob
en Daphne, de rode boekjesserie, De
Lach, Tsjang Wei Foe en de Piccolo.
Ook luisterden we stiekem via een
transisterradio naar Radio Luxemburg,
waar de eerste rock ‘n roll-helden
doorbraken, onder andere Buddy
Holly, Elvis Presley, Bill Haley, Fats

Domino en Cliff Richard. Op de Nederlandse radio luisterden onze ouders
naar onder andere Louis Armstrong,
Eddy Christiani, Mieke Telkamp,
Max van Praag, Nat King Cole en
Doris Day. Spannende hoorspelen op
de radio waren onder andere Monus
de man van de maan, Sprong in het
heelal en Paul Vlaanderen met z’n
Ina. Verder had je nog onder andere
ochtendgymnastiek met Ab Goubitz, de groenteman (‘Wat eten we

Snoepje van de week
Winkels waren er volop. Op de hoek
kade/Den Helderstraat zat kruidenier
Guus Visser, op de hoek er tegenover
sigarenhandel Koos Koenen. Verder
had je op de kade zelf nog electro
handel Blokpoel, kolenhandel Plugge
en drogist van Wijnmalen zat op de
hoek kade/ Wognumstraat. Op de hoek
kade/Escamplaan zat de voorloper van
de huidige supermarkt, De Gruyter
met z’n Snoepje van de week. Aan
de overkant op de kade zaten op de 2
buitenste hoeken bakkerij HUS, een
sigarenhandel, aannemer Stam, drukkerij Kaam (zoon André zou de zaak
overnemen), ijssalon Sjoerd (waar een
ijsje 5 cent kostte) en wederom een
kolenhandel. Bij Sjoerd zal altijd de
helemaal in zwart gehulde giganti-

sche oma op een stoel voor de deur.
Aannemer Stam had 4 kinderen, Jan,
Aad, Tiny of Tineke en ?. Aad was
gek op vissen. Elke dag zat hij wel op
z’n krukje langs de waterkant. Als m’n
moeder hem zag zitten zei ze altijd,
“wacht maar, over 5 minuten ligt hij in
het water”, en verdraaid, het was vaste
prik dat hij in de kade duvelde. Maar
de muren waren te hoog om er zelf uit
te komen, dus moest hij maar hopen
dat er iemand langs kwam om hem
te helpen, en als er niemand kwam
moesten onze ouders helemaal naar
de overkant om te helpen. Of hij ooit
iets heeft gevangen weet ik niet. In de
Den Helderstraat zaten een groentehal,
garage Teunissen, kruidenier De Spar,
een slager en ook een drogist. Boven
De Spar woonde de blonde Marjolein. In de Wognumstraat zaten een
groentehal, bakker Lensvelt Nicola en
kruidennier Ypema.
En geloof het of niet, tussendoor
gingen we ook nog gewoon naar de
kleuterschool, lagere school en het
voortgezet onderwijs. En ja, welke
vriendjes en vriendinnetjes kan ik mij
nog herinneren, wie woonde waar.
Op het allereerste portiek op nummer
5: Wart Groenendaal en zus Mieke.
Boven Guus Visser op nummer 65:
Jan (John) Munter en zus Wiep. Op
datzelfde portiek op nummer 69: Rob,
Wim en Sigrid Voerman. Boven Koos
Koenen woonde Bart Schouten. Hij
was ouder dan wij en maakte enorme
indruk met zijn op Harleys gelijkende
Indian-motoren. Op ditzelfde portiek
de zusjes Ria, Cora en Ilonka Harmsen, Ria droeg geruite BB-jurkjes met
wijde pettycoats.
Op nummer 113: Wim en Koos
van der Zwart. Wim was altijd de
onbetwiste leider tijdens de jaarlijkse
kerstbomenjacht. De vader van Wim
en Koos had door zijn werk altijd
enorme bossen lopers (sleutels). Op
oudejaarsavond gingen we in twee
groepen vlak voor twaalf uur naar
de Den Helderstraat en de Wognumstraat om daar de schuren leeg
te halen. Tezamen met onze eigen
bomen, autobanden en gepikt hout
van houtloods Van Rossum hadden we
alti d een eno me
i on oo de
deur, gezellig zonder enige rottigheid.
Koos is getrouwd met Tine(ke) den
Reijer, van de overkant van het water.
Tijdens de kerstbomenjacht waren
ook altijd bij ons: Wim Achttien uit de
Vlasakkerstraat, een vriend van Rudy
Krechting, Dick de Graaff (neef van
Bert Theunissen) en Jan Groeneweg,
vriend van Koos van der Zwart van de
Loosduinsekade.
Op nummer 115: Loek en Marian
Schimmelpenninck. Marian was
ouder (en wijzer) dan wij. Op 117:
Corrie, Peter, Albertine en (?) Luyks.
Mijn neven Hennie (Henk), Hans

en Peter Jonker op 119 en Rudie en
Hans Krechting op 121. In de poort
toe an tot de et en e in had e
nummer 125 met eerst Pia en Trudy
Boertje, en niet veel later Martin, Roelie en (?) Sabee. Daan en Carla Amesz
op 129. Carla woont er nog steeds met
haar man Sjaak. Op 133 Frija Roos.
Ondergetekende en zus Rietepiet dus
op 131.
Militair museum op zolder
Op 135 woonde voorheen Jan Huizinga. Greetje de Kiefte woonde eerst
op 141, daarna op 139, zij trouwde
met een hoge luchtmachtmilitair. Op
145 Marga, Tineke en Barend Alblas.
Harry of Harm Huizing op 147. Ronnie (?) en Paula (?) op 149. Op 155 de
markante Hans Marseille, die liep en
sprak als een militair. Uren later kon je
nog ruiken dat hij langs was geweest,
hij rookte een pijp met Glenn-tabak.
Op zijn zolder had hij een militair
museum. Op 157 het enorme gezin
van Amerongen. Ze hadden elf
kinderen. Ik herinner mij Hennie,
Bert en Ditje. Ze waren erg kerks en
mochten niet vaak buiten spelen. Toen
zij emigreerden kwamen Marijke en
Yolanda de Roode daar te wonen, wat
later kwamen daar de broers Erik en
Leon bij. Kolenboer Plugge op 161
had twee kinderen, Harry en Loes. Op
173 André en Sjaak de Jager. Bij de
toe an tot de et en e in in het
midden van het blok woonde Harry
(Henry) Nieuwenhoven. Richting
Wognumstraat, Bert Theunissen op
227: Diny en Coby. Lucassen op 231
en Wim en Hans Dijkstra op 243. Op
de hoek tegenover drogist Wijnmalen
woonde ook een groot en erg kerkelijk
gezin, waarvan ik mij alleen Theo
herinner. Mochten ook niet vaak
buitenspelen.
Met Koos van der Zwart ben ik nog
steeds bevriend. Wim Dijkstra, Jan
Groeneweg en Rob Voerman zie ik
nog af en toe bij Koos. Willem van
der Zwaard, Wart Groenendaal, Erik
en Leon de Roode kwam ik later weer
tegen bij de H.V. & C.V. Quick. Met
Allan van Rijn, Wart Groenendaal
en Jan (John) Munter zat ik later bij
de Haagse Wildhoef Kikkers. Rina
de Vos kwam ik op het voortgezet
onderwijs tegen. Dick de Graaff kom
ik geregeld hier en daar tegen.
Het mag duidelijk zijn dat dit verslag
et i d an een ee ne o elo e
en ontspannen jeugd. Het was een
mooie tijd, zonder stress, computers,
smartphones of wat voor geloofsellende ook. En iedereen kon gewoon
zonder enig gevaar op elk tijstip over
straat. De uitdrukking ‘die goede oude
tijd’ heeft wel degelijk bestaansrecht.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl
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Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen
Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

In de groene wijken
Vrederust-West en Segbroek,
vlakbij zee en strand, verhuurt Cato

senioren- en
aanleunwoningen
aan de Stokroosstraat, Zwaardvegersgaarde
en Steenhouwersgaarde

GEZOCHT:
GEZONDE SENIOREN

Cato kan de complete dienstverlening
aan senioren leveren van de verhuur tot
en met de zorgverlening.

Voor een onderzoek naar de effecten van
een nieuw middel op de cognitieve werking
van de hersenen zoeken wij:

De woningen worden verhuurd
aan senioren met een maximaal
verzamelinkomen van € 35.739 per jaar.

•
•
•
•

senioren (65+) • gezond • niet roken
vooraf een informatiegesprek en een medische keuring
1 periode van 2 nachten en 1 dag bij het CHDR (Leiden)
3 korte terugkommomenten • vergoeding € 590,00.

Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 – 321 01 57.

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op:
U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met
071-5246464. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Kijk voor meer
www.cato-wwz.nl

Dinsdag 23 februari 2016

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

pagina 13

Linksback en soms als rechtsbuiten
In deze editie wil ik deze keer bij wijze van uitzondering een uitstapje maken naar de jaren
50 van de vorige eeuw. Waarbij ik deze keer stil wil staan bij het bijzondere feit dat het oudste lid van ADO, George van Rosmalen op 29 mei 2016 de respectabele leeftijd van 91 jaar
hoopt bereiken. George van Rosmalen geboren op 29-05-1925 te Den Haag, speelde vele seizoenen als linksback en soms als rechtsbuiten voor ADO. Bij welke club hij zich op 1 maart
1937 als jeugdlid aanmeldde. Om zijn lidmaatschap in de zomer van 1943 als senioren lid
verder te vervolgen. Waardoor hij nu al zo’n 79 jaar lid van ADO is. Van 1942 tot 1959 speelde
George in totaal 354 wedstrijden in het eerste elftal van ADO.
eo e an o malen peelde
ompetitie ed t i den
e eed t i den
iend happeli e
en oe en ed t i den.
Overzicht voetballoopbaan
e del tallen
e el tal
e el tal
e el tal

Overzicht diverse functies
l talleide
e d
id nan i le ommi ie
e t lid e tie amateurvoetbal
id t a ommi ie N
e t lid nan i n
sectie betaald voetbal
ommi ie lid an eroeps- en protestaangelegenheden

n an a i
e d eo e an
Rosmalen door het bestuur van
enoemd tot lid an e dienten. n ti den de laat te e ade in an e a i
ed
eo e an o malen enoemd tot
e elid an
al aa dein oo al i n e aamheden en
getoonde inzet voor de vereniging.
Pure rechtsbenige speler
Na i n p oﬂoop aan oet alde hi
no tot op ho e lee ti d doo in de
la e e el tallen en ete anenel tallen an
. peelde hi mee dan
de ti ed t i den oo het aa e
el tal. eo e an o malen
peelde al
a i e i n alle ee te
ed t i d in
in het ee te el tal an
te en het otte dam e
e e . en aa late e ol d doo
een oe en ed t i d op a
t

te en

el e ed t i d
doo
met
e lo en e d.
a na de oo lo ee eo e
van Rosmalen een basisplaats in
het ee te el tal op de po itie an
lin a . oe el hi een p e
e ht eni e pele a .
i n ee te doelp nt in de hoo dma ht an
oo de eo e
an o malen op maa t
in
de Rotterdamse Kuip tijdens de
ed t i d e enoo d
Maar het absolute persoonlijk
hoogtepunt in de voetbalcarrière
an eo e an o malen a de
on e eteli e ed t i d an
e ai
op het
te ein.
aa
aan de hen ade
de ti d te a t a ti den de
e o in an het ei en tadion
ide pa tadion en a met
ompleet an de mat peelde.
eo e an o malen oo de in
de e ed t i d maal e enal de
op d ee i nde heo imme man
die in de e ed t i d oo
ee
raak schoot.
Elftalfoto
in onde taat de el tal oto

George van Rosmalen.

an het ei oen
. taand
an lin naa e ht
t a
t aine en an a el an en
et
am
he peni e im imme man an
o en an o el. ittend eo e
an o malen an e hoe a ol
h man e i n i heo
imme man en an e ee .
an li tot eptem e
al e een oto e po itie o e de
pe iode
an
te
zien zijn in de bibliotheek in het
tad deel antoo aan de e e in
en aa . p de e oto e po itie
llen een paa honde d el tal oto po t et oto en a tie oto an
verschillende spelers te zien zijn uit
deze periode.

Van bezorger van De Posthoorn tot oppas
In de jaren zestig moest ik als Haags MULO-scholiertje
- mijn hoofd boven water houden, zéker in financiële zin.

iend . i eel la hten am
óók nog de inspecteur langs voor een
moeili e p e e ie o a e e end
d
e tie eme d. at n
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dan en o he addo . e ie elder onder de oude Cineac zat meestal
stampvol. Mijn dametjes lieten zich
graag vrijhouden. Ook nog mijn
omme aﬂo en i pa. lee de
onmiskenbaar boven mijn stand! Verhoging van zakgeld kon ik schudden.
o d al doende on a mha ti tot
het a eid p o e ed on en.
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te tiel e et ehaald. e e ee
viel bar tegen; pinnige eerste verkoopsters maakten de dienst uit. Ze pikten
mijn provisie (op oude artikelen) in en
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Met mijn diploma zijn er nog andere
deuren!
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interesse. Het beginsalaris bedraagt
an pe maand to de ite tellen dat e no im eh e ent
lee lin e en . an on e hoela d

ame h
ie en ond ela tin en
en levens onderhoud is duur; hiervan
kan je in Zürich amper leven. We
d ipen na mee de e po in en a naa
h i .
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Oud-Hagenaar.
Ben de Jonge
dejonge_adviezen@hotmail.com
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Verhuizen?
Speciale service voor senioren

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

Het betreft een zelfstandige functie waarin klantgerichtheid en ﬂexibiliteit sleutelwoorden
zijn. Wij bieden een prettige, collegiale werksfeer in een vlakke, informele organisatie met
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Voor verdere informatie omtrent ons bedrijf verwijzen wij u naar onze website www.smeba.nl
U kunt uw sollicitatie met CV zenden naar: Thea Kremers, HR manager, e-mailadres T.Kremers@smeba.nl
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met
Theo Coenders, operationeel manager (024 - 377 54 58).

NATUUR IN
NEDERLAND

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

John, Martijn en Jasper Jellema

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Functie-eisen:
• Woonachtig in of nabij genoemde regio.
• Goede commerciële en contactuele vaardigheden.
• In bezit van rijbewijs B.
• Minimaal afgeronde technische VMBO-opleiding
of gelijkwaardige kennis en computervaardigheden.
• Minimum leeftijd 23 jaar.
• In bezit van REOB -diploma en VCA-basis is
een pré

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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

Wij zijn op zoek naar een servicemonteur draagbare blusmiddelen in de regio:

Inhoud van de functie:
• Uitvoeren van inspectie-,onderhoud-, en herstelwerkzaamheden aan draagbare blusmiddelen en noodverlichting- vluchtwegarmaturen
op locatie.
• Rapporteren van de bevindingen n.a.v. de
inspectie.
n
n
n
n

• 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

Smeba brandbeveiliging, onderdeel van
Moyne Roberts, biedt in haar service- en
handelspakket alles op het gebied van
brandbeveiliging in heel Nederland.

Leiden – Delft – Den Haag

Een team van
prothesespecialisten

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!

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

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

De Blijmaker helpt mensen die alleen thuis zitten

Heeft u
een klusser
nodig?
Vraag de
Blijmaker!
Advocaat
van de duivel
Maandag 14 t/m woensdag 16 maart

ks.nl

Meer weten? De Volharding 070 - 221 05 82 | blijmaker@devolharding.nl

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT
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Oeroude eendenkooi in het Zuiderpark
Weinig mensen zullen weten dat er in het Zuiderpark een eendenkooi te vinden is, die dateert uit de 16e eeuw. Destijds lag
de kooi duidelijk zichtbaar in de weilanden met een woning en
een boerderij erbij. De kooi en de boerderij liggen nu in het Zuiderpark vlakbij de manege aan de kant van de Loevesteinlaan.
Op bepaalde tijden is er een mogelijkheid om de oude kooi te
bezoeken.
Chris Nederpel (1944) weet zich
nog goed te herinneren dat hij voor
de eerste keer aan de hand van zijn
opa daarnaar toeliep. “Opa was een
buitenmens en als hij bij ons kwam op
1 november liepen we altijd naar de
eendenkooi. Hij kende de familie van
kooiker Hegge”. Vanuit de woning aan
de Vreeswijkstraat 821 liepen opa en
kleinzoon rustig kuierend de straat uit
en sloegen de Leyweg op. Chris zal
een jaar of vijf zijn geweest toen opa
hem onderweg vertelde over de omgeving van de toen nog smalle Leyweg.”
Als kind begreep je natuurlijk niet
alles, maar er blijft altijd wat hangen!”
Waar nu de Hengelolaan is hielden ze
even stil. Deze laan was toentertijd
een onverhard zanderig landweggetje
dat naar de eendenkooi ging. Aan de
overkant van de Leyweg stond boerderij Morgenstond. De twee voorbijgangers zagen boer Zonneveld hard aan
de arbeid en ze staken kordaat de hand
op naar elkaar zonder wat te zeggen.
Bij de kooikerswoning was volop bedrijvigheid. In 1950 wisten de broers
Dorus en Joop Hegge, die als laatsten
van hun geslacht op de woning
leefden, dat hun land werd opgeofferd
aan de Haagse nieuwbouw. Ook opa
Nederpel wist het. Alle bewoners aan
de Leyweg hadden de gevolgen van de
nieuwbouw inmiddels om zich heen
kunnen zien. Dorus was een echte
boer. Een ééndags baardje en altijd een
pet op zijn hoofd. Opvallend was de
grote bult in zijn nek. Hij sprak binnensmonds en doordat zijn gebit niet
meer compleet was, kon je hem niet
altijd even duidelijk verstaan. In zijn
mond steevast een pijp. Zijn kleding
leek op een ratjetoe van herstelde
lappen met een min of meer knap
jasje eroverheen om een en ander toe

te dekken. Sloffend op zijn klompen
liep hij over zijn erf. Hij was samen
met zijn broer Joop overgebleven uit
een nest van zeven jongens en meiden,
geboren eind negentiende eeuw.
De meeste broers en zussen waren
gehuwd en inmiddels uitgevlogen. Ze
hadden hun heil elders gezocht. Dorus
en Joop waren met zijn tweetjes in het
ouderlijk huis achtergebleven, waar ze
zouden blijven tot hun laatste snik.
Op 13 mei 1850 is de ‘boumanswoning met vogelenkooi’ aangekocht
door Johan Herman Hegge, de opa
van Dorus en Joop. De betaalde er
een bedrag voor van 11.000 gulden.
De woning was aangekocht compleet
met enkele percelen land waarop ze
koeien, schapen, kippen en varkens
hielden. De eendenkooi bracht niet
voldoende in het laatje en doorgaans
moest er daarnaast een boerenbedrijf
bestierd worden. Overigens kocht
Johan Hegge de eendenkooi in 1850
van zijn schoonvader Johannes van
Leeuwen, die sinds 1838 eigenaar
was van het geheel. De Van Leeuwens
zijn in 1750 in het bezit gekomen
van deze unieke kooi ook weer via de
vrouwelijke lijn. Uiteindelijk komen
we qua ouderdom terecht in 1561
wanneer Jacob Gerritsz Driftman de
eendenkooi met landerijen koopt van
Dirk Schuyten. Tot aan die verre tijd
is de herkomst van deze eendenkooi
te volgen. De grootte wisselde in de
loop der eeuwen. Schuren werden
vervangen en vergroot. Hout maakte
plaats voor steen. Het woonhuis kent
een oeroud deel dat mogelijk 350
jaar oud is, maar er is ook een stuk
aangebouwd in 1878, getuige een
steen die in de muur is geplaatst. De
kooikerswoning stond in het begin
geheel op Loosduins grondgebied in

Eendenkooi Zuiderpark.

Joop en Dorus Hegge.

de Oost-Escamppolder. Den Haag lag
nog ver weg! In twee fase annexeerde
laatste de gemeente Loosduinen, totdat
deze plaats in 1923 geheel door Den
Haag was opgeslokt. Enkele jaren
later, in 1927, kwam de droeve tijding
dat Den Haag een groots recreatiegebied wilde aanleggen, waardoor
de eendenkooi geen bestaansrecht
meer zou hebben. Het ging om de
aanleg van het huidige Zuiderpark.
De onteigening van de boerenwoning
betekende het einde van het bestaan
als kooiker. Voor het lokken en vangen
van eenden was voldoende ruimte
een eerste vereiste. De familie Hegge
mocht de woning terughuren van de
gemeente en uiteindelijk konden ze
dankzij hun koeien en hun land nog
enigszins in hun onderhoud voorzien.
Ze hadden nog zeven ha grond rond
de plek waar later het inmiddels ter
ziele gegane zwembad zou verrijzen.
Maar toen de wijk Morgenstond
werd aangelegd had het bedrijf geen
enkele toekomst meer. Ook een andere
eendenkooi moest verdwijnen door de
aanleg van het Zuiderpark. Kooiker
Vonk had zijn bedrijf op de plaats van
het voormalige ADO-terrein. Van zijn
kooi is niets meer overgebleven.
De opa van Chris kende de tragische
geschiedenis van het verdwijnen van
de eendenkooi. Hij kwam graag bij de
Hegge’s. “Dorus en Joop waren prima
kerels!” Ze waren wat op zichzelf en
hadden het niet zo op de Gemeente
Den Haag voorzien. Maar dat is wel
te begrijpen door al hun gedoe met de
grote stad. Het was duidelijk dat er een
nieuwe wind woei na de annexatie! De
woonkamer op de boerderij was gezelli ol. e o e tond op het tellet e.
En de zuurtjes voor de kinderen in een
oud trommeltje. Het plafond was ietwat smerig, precies op de plaats waar
vroeger de walmende petroleumlamp
had gehangen. De indrukwekkende
schouw was opvallend aanwezig in
de woonkamer. Inmiddels was er
elektriciteit aangelegd, maar stoken

deden ze op hout. En in het Zuiderpark
was dat voldoende aanwezig! Een
oud fornuis in de grote keuken met
een oud aanrecht. “De tijd was er stil
blijven staan”, zo vond ook de jonge
Chris in 1948. Een boerderij waarin de
bedsteden niet ontbraken. Op zolder
werden hammen gerookt. O ja, de
plee was buiten op een tiental meters
afstand van de woning. Om praktische
redenen was hij vlakbij de sloot gelegen. Het moet voor de hedendaagse

Chris Nederpel.

mens, die aan zoveel sanitair comfort
is gewend, een ramp zijn om in de
regen en bij kou buiten op de pot zijn
behoefte te doen. Het is allemaal nog
niet zo lang geleden. Op het platteland
was dat 75 jaar geleden nog een veel
voorkomend verschijnsel.
De eendenkooi is één van de oudste
van ons land. Zijn leeftijd zal rond
de 400 jaar liggen. Aan de oever van
de plas komen vier kooiarmen uit,
waar doorheen de eenden naar binnen
moesten worden gelokt. Dit gebeurde
met behulp van tamme lokeenden. In
het begin zijn de armen een paar meter
breed, maar ze worden steeds smaller.
Zo’n veertig meter verder eindigen
ze in een fuik. De kooiker gooit voer
in de kooiarm en houdt zich schuil
tussen het riet. Ondertussen jaagt zijn
hond de eenden op. De tamme eenden
lokken de wilde eenden. Vervolgens
laat de kooiker zich zien en lopen of

vliegen de wilde eenden paniekerig
het laatste stuk van de kooiarm in.
Eenmaal ver genoeg in de arm is er
geen weg meer terug en staat de kooiker klaar om de eenden de nek om te
draaien om ze vervolgens af te leveren
bij de poelier.
De twee ongetrouwde broers Joop en
Dorus Hegge bleven uiteindelijk met
zijn tweetjes achter op de eendenkooi.
Nonchalante robuuste kerels, maar
met een klein hartje. Kerels, die als
ware katholieken leefden tussen de
Mariabeelden in hun gewijde woning.
Naast de woning was een indrukwekkende boomgaard met moestuin. Ze
verbouwden hun eigen groente en de
bomen hingen vol fruit. Aan vitaminen
geen gebrek. Van voorjaar tot najaar
stonden de verschillende bomen en
struiken in bloei: pruimen, peren,
appels, kruisbessen, frambozen noem
maar op. Als rijpe vruchten vielen
de appels en peren van de bomen en
dan was het vrij rapen voor Chris
en andere bezoekers. Dat was een
gewillige bezigheid. In feite was het
veevoer, maar omdat het boerenbedrijf
niet meer bestond, was het voor de
liefhebber. De beurse plekken of de
wormsporen nam je maar voor lief.
Moeder kon er ongetwijfeld heerlijke
appelmoes van maken! Soms waren de
jeugdige bezoekers wat baldadig. Zij
hadden allang ontdekt dat wanneer je
maar een beetje tegen de boom duwde,
er ook wel eens goed fruit afviel en
dat was een heerlijke lekkernij! Tussen
de dieren op het erf liepen ook enkele
prachtige pauwen die trots en sierlijk
hun mooie verentooi konden spreiden.
Dat was een prachtig gezicht, minder
leuk was het als ze achter je aankwamen, maar dan stonden Joop en Dorus
gniffelend toe te kijken. Dat vonden
ze schitterend om te zien! In 1962 is
Joop Hegge als laatste kooiker in zijn
woning overleden.
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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Easybin Silver Deluxe 30

Lange teennagelschaar

Het gemak van automatisch
openen en sluiten. De Easybin
Sensor afvalbak is voorzien
van het exclusieve Touch Free
Sensor System.
Maakt pedalen en andere
onhygienische handelingen
overbodig. De Easybin opent
vanzelf het deksel als u binnen
het bereik van de sensor komt.
Inhoud 30 ltr. liter.

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 € 109,95

87,95

Handige kaartenhouder van
kunststof.
Halfrond met handgreep zodat de houder
kan worden vastgehouden of staan.
Voor leden

Onze prijs € 12,95

9,95
Voor leden

14,40

Onze prijs € 17,95

Bloedglucosemeter
MediTouch2

Lichtgewicht Rollator ‘Let’s
go Outdoor’

Incl. starter set.
• Verbeterde meetnauwkeurigheid
dankzij teststriptechnologie.
• Volumedetectie
voorkomt foutieve
meting.
• Eenvoudige en veilige gegevensuitVoor leden
wisseling via e-mail.

Onze prijs € 39,90

Kaartenhouder

Het voorjaar is in zicht!
Ga eropuit met deze
lichtgewicht rollator.
Met een gewicht van
6 kg behoort deze
trendy rollator tot de
lichtste rollators op dit
moment.
Voor leden

31, 90

Onze prijs € 289,95

231,95

Toiletverhoger met deksel

Handige telefoon-fotokiezer

Gemakkelijker gaan zitten
en staan. Past op elk
Best
toilet en in een handom- verkocht
draai zelf te plaatsen.
in 2015!

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

Onze winkel is nu ook op zaterdag
geopend. Van 10.00 - 16.00 uur
bent u van harte welkom!

Voor leden

28,70of 31,10

Bel
070 - 22 10 580
en wordt gratis

lid !

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

19,95

Tuin kniezit-bankje
Dit opvouwbare bankje heeft een stevig metalen frame met zacht
kussen en zorgt voor
comfort tijdens het
geknield werken in de
tuin. Omgekeerd kan
hij gebruikt worden
als zitje of opstap.
Voor leden

Onze prijs € 37,95

30,35
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Bezettingstijd in de Haagse Acaciastraat
Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog lijkt vrede een illusie. Mensen doen elkaar nog steeds
het ergste aan uit naam van een politieke of religieuze macht.
Zelf schreef ik, Ronald da Costa, geboren en getogen Hagenees, de kleine
novelle Achter het huis. Ik laat daar de
stemmen spreken van een joods gezin
dat in de Haagse Acaciastraat moest
onderduiken, maar ook die van de
bewoners die hen verborgen, een verrader en de broer van de slachtoffers .
Het is het verhaal van mijn eigen
familie en dat van zoveel anderen.
Juist in deze tijd van geweld en
mensen op de vlucht is het belangrijk
dat deze verhalen worden doorverteld
van ouder op kind, van grootouder

op kleinkind, opdat misbruik van
macht wordt herkend, ontmaskerd en
ontwapend.
Fragment uit Achter het huis, stemmen
uit de oorlog: “Ik ben de moeder. Waar
ik bang voor was is gebeurd. Ik heb
het koud op deze vrachtwagen. Ze
hebben me aan één arm in de wagen
getrokken. Dat doet erg pijn.
Tom en Saar staan huilend tegen mij
aan. Mijn man en ik zijn inderdaad
van elkaar gescheiden. Ik probeer
sterk te zijn als altijd,, maar ik ben
versteend en overal voel ik pijn.

Ik ben moeder en ik kijk naar de
lucht, zie meeuwen overvliegen,
die hun jongen vliegles geven. Ik
voel woede en tranen over hen.
Zij zullen altijd vrij zij.”
Ronald da Costa; Achter het
huis, stemmen uit de oorlog, 33
blz. uitgeverij Vliedorp Houwerzijl. ISBN/EAN 978-90-6048032-4 . Prijs: 8,50 euro.
Verkrijgbaar bij boekhandel
van Stockum op Spui 40 of via
r.e.dacosta@live.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
Tweetrapstestament kan
erfbelasting besparen
Ik meen een aardig kapitaaltje te hebben van omstreeks zes ton, inclusief
de vrije waarde van mijn eigen huis.
Samen met mijn vrouw met wie ik
in gemeenschap van goederen ben
getrouwd. We schenken al jaarlijks
binnen de fiscale vrijstellingen aan
onze twee kinderen. Stel je voor
dat ik overlijd, wat is dan de beste
mogelijkheid om grote fiscale kosten te
ontlopen?
Als het op de situatie van u en
uw vrouw slaat, dan is misschien
een ‘tweetrapstestament’ in een
langstlevende situatie de oplossing.
Maar raadpleeg daarover eerst een
notaris. U laat in feite alles na aan
uw partner en niets aan uw kinderen.
Dat betekent dat uw partner geen
erfbelasting hoeft te betalen als
haar verkrijging (van u) niet meer
is dan €636.180 (in 2016). Na haar
overlijden wordt de erfbelasting
wel afgerekend over de verkrijgers

alsdan! Dus dat kan betekenen dat
als de langstlevende op zijn of haar
geld blijft zitten, de erfgenamen
behoorlijk kunnen worden aangeslagen voor erfbelasting als men
overlijdt. Dus het heeft alleen maar
zin om erfbelasting uit te sparen als
de langstlevende van plan is volop
door te gaan met schenkingen aan
de kinderen. Met een tweetrapstestament hebben u en uw vrouw de kans
om jaarlijks de schenkingen te doen
aan de kinderen of aan wie u wil
binnen de schenkingsvrijstellingen!
Het is echter een behoorlijk ingewikkelde kwestie waaraan vele haken en
ogen zitten en óók nadelen. Daarom
verwijzen wij u naar een notaris. Het
hangt ook af van ieders persoonlijke situatie. Het zou ook kunnen
betekenen dat onroerend goed in
bezit moet worden geëffectueerd om
de schenkingen te kunnen (blijven)
doen.
Vraag wel van tevoren offertes
want de tarieven kunnen behoorlijk
verschillen. Het kan u en uw vrouw
inderdaad vele duizenden euro’s aan

erfbelasting schelen.

gegeven in nieuwe gevallen.

Fiscale zaken

AOW en pensioen

Bewaren formaliteiten
bij naheffingen
Wij krijgen huur- en zorgtoeslag. Dat
is bij ons eens fout gegaan, waardoor
we moesten terugbetalen. Hoe lang
moeten we die formaliteiten bewaren?

Belastingdienst legt
beslag op AOW
Ik ben Nederlandse en heb 17 jaar in
Spanje gewoond. Dus ik wordt voor
34 procent gekort op mijn AOW. Het
probleem van mij is de Nederlandse
belastingdienst. Die stond namelijk al
te wachten om, wanneer mijn AOW
weer vrij zou komen, een AOWuitkering voor 98 procent in beslag te
nemen. Er stond namelijk een autobelastingschuld open, die ik had moeten
betalen. Onterecht, vind ik nog steeds,
want de auto heeft nimmer in Nederland gereden, de auto was gesponsord
en direct naar Spanje vertrokken om
ingezet te worden voor hulpeloze
dieren. Ik ben in Nederland na advies
van de nationale ombudsman bij een
persoonlijke belastingadviseur beland,
die ik alle documenten heb opgestuurd.
Sinds kort heb ik een beroep gedaan op
de rechtbank in Amsterdam. Mogen instanties zoveel AOW - het gaat om een
bedrag van 681 euro - inhouden? Ik

Een schuld aan de Belastingdienst
verjaart in principe in Nederland na
vijf jaar als de Belastingdienst die
schuld niet herbenoemt. Het ging bij
u om toeslagen op zorg en huur. In
feite is terugbetaling dan aan de orde
al het ale aa oo de in omstenbelasting is vastgesteld (de zoenoemde eindhe n .
at on
betreft kunt u alle stukken daarover
e ni e en indien de de nitie e
aanslag over een bepaald jaar al hebt
gekregen. Immers we nemen aan dat
u uw terugbetalingsverplichtingen
bent nagekomen. Bovendien zal de
wederpartij - in dit geval de Belastingdienst - toch moeten aantonen
dat u verkeerde informatie heeft

dreig mijn onderkomen kwijt te raken,
omdat ik al drie maanden de huur niet
heb betaald.
Wat een ellende allemaal! Wij weten
niet waar u vraag op slaat. Is het
misschien achterstallige wegenbelasting die u nog moet voldoen?
e po the n
et al niet de
belastinginhouding zijn op uw AOW,
want die is vrijwel niks! Zeker niet
met uw belastingvrije voet (alleen
voor inkomsten). Mogelijk heeft de
Belastingdienst beslag gelegd op uw
AOW-uitkering. Ook vragen wij ons
af of u in al die jaren dat u in Spanje
hebt gewoond daar geen inkomen
hebt opgebouwd (dus pensioen) en
of dat u in dat land geen pensioen
(zoals AOW in Nederland) hebt gekregen. Voor dat laatste is vaak wel
de Spaanse nationaliteit nodig.
We vermoeden dat uw stappen naar
de rechter ook geen succes zullen
hebben. Wij zien dat uw allerlei referentienummers geeft in Duitsland,
Spanje en Den Haag. Ga daar maar
eerst eens in snoeien.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie De ordners van mijn vader
met Julius Pasgeld

Een enkele keer word je plotsklaps bevangen door een allesomvattend inzicht. Ineens heb je door hoe het werkt en waarom de wereld is ingericht zoals-ie is ingericht. Mij overkwam dat, toen ik terugdacht aan de administratie van mijn vader.

Meestal waren het de vaders die zo’n
halve eeuw geleden belast waren met
de gezinsadministratie. Ze smeten
vaak alle papierzaken op een hoop op
een speciaal daarvoor bestemde plank
in een kast. En dan gingen ze eens
in de zoveel tijd hun ‘administratie
doen’. Zoals moeder de vrouw eens
per week de was deed. Die onverschillige houding jegens het papierbeheer
kon toen nog, want dat beheer had,
met alle respect, vrijwel niets om het
lijf. Hooguit een brief van en naar een
familielid of een kennis, wat rekeningen, een paar afschriften van de Post-,
Cheque en Girodienst. En dat was het
dan wel zo’n beetje.
‘ADMINISTRATIE’
Mijn vader had zich voor dat soort
zaken voorzien van een kartonnen
ordner met een zwart-grijs gewolkt
omslag, hoeken die met metaal verstevigd waren en een etiket op de rug. Op
dat etiket schreef hij met grote letters:
‘ADMINISTRATIE’. Dan wist iedereen dat het belangrijk was. Vervolgens
voorzag hij alle papieren, A4-tjes
zowel als folio, van twee gaatjes door
middel van een perforator en deed ze
in die ordner.
Totdat hij behoefte kreeg aan nóg
meer ordening. En of dat nou kwam
vanwege zijn ordelijke geest of door
een geleidelijke toename van de

lopende zaken laat ik in het midden. In
ieder geval voorzag hij z’n ordner van
tabbladen. Dat waren grote gekleurde
kartonnen in de pasteltinten grijs,
groen, lichtblauw en bruin met twee
gaatjes en een uitstekend tabje. Op
die tabjes schreef hij dan dingen als:
‘BRIEVEN’, ‘GIRO-OVERSCHRIJVINGEN’, ‘BELASTINGZAKEN’.
En u raadt het al, het duurde niet lang,
of hij had voor ieder onderwerp een
aparte ordner. En op de ruggen van die
ordners stond dan met grote letters:
‘BRIEVEN’, ‘GIRO-OVERSCHRIJVINGEN’, ‘BELASTINGZAKEN’,
‘WERK’, ‘PENSIOEN’, ‘VERZEKERINGEN’, ‘AUTO’ en ‘HUIS’. En in
iedere ordner zaten dan al spoedig ook
weer tabbladen, voorzien van woorden
die een e nin an de inho d
beoogden.
Ik laat de ordners even voor wat ze
zijn en richt de aandacht thans op de
electrische boor van mijn vader. Dat
was een boormachine van het merk
Miller Falls. Millers Falls was een
me i aan e ma die an
tot
ele t i h e eed hap a i
ceerde.
Over mijn vader niets dan goeds, maar
op technisch gebied was hij, en nu
druk ik mij vriendelijk uit, niet zeer
bekwaam. Reden voor mij, om me op

jonge leeftijd juist wèl in de techniek
te gaan verdiepen. Al was het alleen
maar om hem ook eens ergens mee
te kunnen overtreffen. Dat lukte vrij
aardig, moet ik zeggen. Menig klusje
thuis werd nu door mij geklaard. Reden voor mijn vader om voor mij weer
allerlei hulpstukken voor de Millers
Fallsboor te bekostigen. Want dat had
je toen: voorzetstukken die je op de
boormachine kon zetten om ook andere dingen elektrisch te kunnen doen:
schuren, frezen, schroeven en zagen.
Ordners.

Allemaal met één boormachine.
Voor elke taak een ordner
Net zoals je met tabbladen veel meer
met je ordner kon doen, kon je met
die voorzetstukken veel meer uit
je boormachine halen. Maar ja. De
ontwikkeling gaat z’n eigen gang. En
net zoals mijn vader toen voor elke
taak een aparte ordner kocht, schafte
ik me later voor iedere elektrische
taak ook een aparte machine aan. Dus
naast mijn boormachine had ik op den
duur een aparte schuurmachine, een
aparte electrische schroevendraaier,
een aparte electrische cirkelzaag, een
aparte electrische freesmachine.
Waar gaan we heen, zult u zich afvragen. Ja, dat vraag ik me zolangzamerhand ook wel eens af. Want via ordner
en boormachine belanden we in het
heden.
En met welke ontwikkeling is het
heden thans het meest getekend?
Jawel. Met die van de computer. Eerst
een groot, log ding, dat later steeds
handzamer werd van laptop, via tablet
naar mobieltje.
En weer kan je met dat éne ding
van alles doen. Post versturen en
ontvangen, je belastingaangifte invullen, spelletjes, je bankzaken regelen,
lullen met je vrienden, noem maar op.

Boormachine.

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
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

Scheren, boren en zagen kan nog net
niet, maar dat komt nog wel.
Tabs en apps
Nu gaan we de zaak eens vergelijken.
Steeds was er één ding dat het leven
gemakkelijk moest maken. Eén ordner.
Eén boormachine. Eén computer.
De ordner en de boormachine ontwikkelden zich via handige hulpjes zoals
tabs en voorzetstukken tot aparte,
losstaande hulpmiddelen.
En waarom zou het met het mobieltje
straks anders gaan? Nu al zitten er allerlei handige voorzetstukken en tabs
op het mobieltje. Die noemen ze apps,
geloof ik. Ik kan er natuurlijk naast
zitten, want wat weet ik er als ouwe
lul eigenlijk van.
Maar toch. Zou het niet denkbaar zijn,
dat al die apps straks verkrijgbaar zijn
als afzonderlijke apparaatjes? Dus
gewoon weer een apart, los telefoontje? Een apart, los toestelletje voor je
bankzaken? Een apart spelletjesdingetje? Een apart electronisch laptopje,
alléén voor je in- en uitgaande post?
En dat al die aparte toestelletjes dan
vlekkeloos werken? Zonder pishing,
ongevraagde reclame, storingen
wegens werkzaamheden of invoering

van nieuwe systemen? En dat je ze
dan apart weggooit als ze kapot zijn?
Of op zijn? Zodat je niet steeds een
nieuw, nòg duurder, nòg keigoeier allin-frutselding moet aanschaffen als je
hem verliest? Of als er één onderdeeltje verouderd is?
Apart toestelletje
Let op mijn woorden. Zo zal het gaan.
Al was het alleen maar om de economie te dienen. Straks dus bijvoorbeeld
een apart toestelletje voor alléén je
bankzaken. Het voordeel is, dat je dat
ook kan thuislaten als je denkt dat je
onderweg naar je werk geen bankzaken hoeft te doen.
Nog makkelijk zou het natuurlijk zijn
als je al je bankzaken gewoon in een
ordner had. En helemaal mooi zou het
zijn, als je niet alleen je bankzaken,
maar ook al je ándere administratie in
die ene ordner zou kunnen doen.
En wie weet. Ooit breekt er misschien
nog eens een tijd aan dat we het
hele zooitje gewoon op een speciaal
daarvoor bestemde plank in een kast
op een hoop kunnen mieteren. Dàt zou
pas vooruitgang zijn.
Ook zo moe van al dat creëren van
oneigenlijke behoeftes? Mail het naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.
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De Renault R16 had een platte lage neus
Wat was dat een revolutionair nieuw model voor die tijd. Ik kan
mij nog goed herinneren dat onze benedenbuurman, Ben Weijland, directeur van de TorLine, u weet wel roll-on/roll-off naar
Zweden, kwam voorrijden met een van de eerste R16’s. Ik was
toen al niet zo’n liefhebber van het Franse product, maar ik vond
het toch wel een heel interessante auto. Wat een aparte vormgeving.
terruit scharnierde in het dak en gaf
toegang tot de bagageruimte die zeer
variabel was. Uniek voor die tijd.

Als knulletje van veertien heb ik heel
wat momenten doorgebracht in de
Haagse showroom van Renault dealer
AutoHaag om deze R16 beter te leren
kennen en de heerlijke zit achter het
rechtopstaande stuur staat mij nog
goed bij. Uniek was natuurlijk wat wij
nu de vijfde deur noemen. De Renault
R4 was eigenlijk de eerste, maar dit
was toch wel heel bijzonder.

Comfortstanden
Met de achterbank kon je van alles
uithalen. Zo’n 15 centimeter naar
voren schuiven, waardoor de bagageruimte enorm toenam. De sitting
naar voren kantelen en de rugleuning
omhoogscharnieren zodat je een
vlakke laadvloer kreeg. Hij kon ook
verwijderd worden. Je kon hem omtoveren tot comfortstanden, zodat je er
ook nog in slapen kon. Heel bijzonder.
In ieder geval had je een ruim interieur
en maakte de R16 tot een plezierige
reisauto.

Met de R16 luidde Renault een nieuw
tijdperk in. De carrosserie had een
heel opvallende vorm. Rechte lijnen
met een lage platte neus. Een wat blikkerige grille met rechthoekige koplampen en een klein Renault logo in het
midden. Maatje Madurodam als je het
vergelijkt met de huidige modellen.

Opvallend waren de deurhendels. Een
fraai ontworpen chromen strip met
daaronder de drukknop. Het dashboard
was grotendeels een kunststofpaneel
met onder de voorruit een brede luchtverversingsstrip. Veel nephout en een
rechthoekige snelheidsmeter en de altijd wat goedkoop ogende tuimelscha-

Chroomrandjes
De voorruit was lichtgebogen. Veel
chroomrandjes. De zijkanten hadden
ook veel glas en zelfs een derde ruit en
daa na een ti l aﬂopende a hte ant
die deze Renault zo karakteriseerde.
De grote achterklep met de grote ach-

Renault R16. Foto: Flickr.com/Niels de Wit

kelaars. Als voorwielaandrijver had hij
geen middentunnel. De handrem was
een uit de vloer komende parapluhendel en het versnellingshendel was aan
de stuurkolom bevestigd.

als een blok op de weg dankzij zijn
voorwielaandrijving. Prettig stuur- en
schakelgedrag en comfortabelevering. In 1979 werd hij uit productie
genomen en opgevolgd door de uiterst
saaie 20-serie. Jammer!

versie met naturel rundlerenbekleding
in metallic kleur ‘Dordognegroen’ met
een elektrisch schuifdak, elektrische
zijruiten, mooie hoofdsteunen, Dunlop
velgen en getintglas. Het zag er allemaal chic en modern uit, hoewel ik
het chroomwerk toch wat blikkerig
bleef vinden. Rijden met de R16
was in die tijd heel plezierig. Hij lag

Ik kan mij herinneren dat buurman
Ben begin jaren zeventig zijn R16
inruilde voor de speciale TS Super-

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.

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.

• Jean Rooker, te Leiden
• G.J. Peters, te Delft
• L. Horstman-Petersen, te Kapelle
• S.P. de Jong, te Den Haag
• Frans Versluis, te Benthuizen

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 9 februari vond u ook
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde vorige keer: 4-8-7-9. De dvd
gaat naar de volgende inzenders:

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
i ee de d d o eh i e oie aa
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de
inzending natuurlijk ook uw postadres te
vermelden!

7

4

6

2

5
9

6

2

7
3

1
7 8
9

1

2
2 8 1
6
6
1
5
9 4 8

6

5
4
1 6
4 3

We moeten uw oplossing van de nieuwe
puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen
hebben op: woensdag 2 maart.
Mail
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 4’

8

5

1
2
7
9

8

9
2

8

3

9 2
6
5 9
6
1
7
2

2 3
5

3 6
4

5
5

6
9 4

2
3
8
5

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

3

1 6
2
5 8

1
2

5 1
8
6

7
9

2 4

8 7

1
3

9

8

1
2 9

7
9 7
3
6 9
5

7 2
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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
PRIJSPAKKERS: DOOR ONS INGEKOCHT VOOR UW VOORDEEL

STA-OPSTOEL
OMNIO

1199.-

OP
=
OP

649.-

• LEKKER ZITTEN EN MAKKELIJK OPSTAAN
• ELEGANTE EN TIJDLOZE UITSTRALING
• VERKRIJGBAAR IN TWEE KLEUREN
ROLLATOR
CASA GO-GO III

ROLLATOR
• DEGELIJKE
MANDJE, DIENBLAD EN STOKHOUDER
• INCL.
• GEWICHT: 12.4 KG

69.-

49.-

HOOFDKUSSEN
2E GRATIS!

POLYETHER STAAFJES
• VULLING:
IS KOOKVAST
• KUSSEN
• ANTI-ALLERGISCH
• BLIJVEND VEERKRACHTIG

14.

95
OP
=
OP

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

GROOT ASSORTIMENT NIEUWE EN GEBRUIKTE HULPMIDDELEN

