
Alles aan het gebouw klap-

wiekt. Straks slaan de daken 

hun vleugels op en vliegen 

weg. Dan zitten we met een 

voormalig KLM-hoofdkantoor 

zonder dak.   

   

Dat gevoel krijg je als je je blik laat 

gaan over het huidige Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu op de 

Plesmanweg. Ook de vele vogels, 

gebeeldhouwd in de gevel boven de 

huidige hoofdingang, werken mee 

aan dat gevoel. Op en neer slaande 

vleugels, daardoor is de gevel altijd in 

beweging, altijd omhoog. Hoog boven 

de rechteringang aan de Raamweg 

hangt een ronde bol - de wereldbol? 

Als je goed kijkt, zie je ze, tien vogels 

in vlucht. Zouden er nog meer van dit 

soort (wereld)-bollen aan de gevels 

hangen? Nee, dit is de enige, wat 

moet betekenen dat dit een belangrijke 

gevel is, met misschien de oorspron-

kelijke hoofdingang?

Zou Albert Plesman, oprichter van 

de KLM, het allemaal zo bedoeld 

hebben? Zou hij opdracht gegeven 

hebben tot klapwiekende daken, 

lijkend op vogels c.q. vliegtuigen? 

Of heeft architect Dirk Roosenburg 

de luchtvaart vanuit eigen fantasie zo 

mooi gesymboliseerd? Hoe kun je het 

bedenken, wat prachtig gevonden! 

Eigenlijk is alles aan het oorspronke-

lijke gebouw prachtig, de bakstenen 

oprijzende gevels, de verticale ramen, 

de verschillende met elkaar verbonden 

vleugels, de locatie- de onderlangs 

stromende Kwekerijvaart-, de weinige 

massa voor een monumentaal gebouw, 

de tuin ervoor (vroeger er omheen).

Waarom staat dit gebouw eigenlijk 

op deze plaats en niet op Schiphol? 

Wat is het raadsel achter de (wereld)-

bol met vogels, bevestigd juist aan 

de Raamweg-gevel en niet aan een 

andere? De KLM, door Albert Ples-

man opgericht in 1919, barstte uit zijn 

voegen in de dertiger jaren. Plesman 

wilde graag een prestigieus hoofdkan-

toor, niet bij Schiphol, teveel lawaai, 

maar in de buurt van zijn politieke 

vrienden in Den Haag. Zijn oog viel 

op het terrein van een voormalig Artil-

leriepark in de duinen (de villa’s in 

het Hubertuspark waren nog niet ge-

bouwd). Dirk Roosenburg, ‘architect 

der KLM’ en inmiddels vriend van 

Plesman, kreeg de opdracht.

Het gebouw moest een sfeer van 

degelijkheid, veiligheid, luxe en 

avontuur uitstralen, aspecten van de 

burgerluchtvaart, die, in de beginperi-

ode, klanten lokten. De eerste vleugel 

van vier stuks, parallel lopend aan 

de Raamweg, was begin mei 1940 

klaar. De ingang aan de rechterkant 

van de vleugel blijkt dus inderdaad de 

oorspronkelijke hoofdingang, dé ver-

klaring voor de bol die daar ver boven 

hangt, pal naast de eerste directieka-

mer van Plesman op de vierde etage. 

Deze kamer, met aan de ene kant 

uitzicht op de duinen en aan de andere 

kant op het Vredespaleis, is nog steeds 

in originele staat, op de oude globe 

na, die schijnbaar altijd aan Plesmans 

zijde stond. Prompt na oplevering van 

het gebouw brak de Tweede Wereld-

oorlog uit, de KLM kromp, verdere 

plannen werden stopgezet, het gebouw 

werd verhuurd aan het Ministerie voor 

Sociale Zaken. In 1943 was er sprake 

van sloop door de bezetter, gelukkig is 

het daar niet van gekomen.

Na de oorlog, Plesman had niet 

stilgezeten, werden in sneltreinvaart 

de drie andere vleugels aangebouwd 

(1946, 1947 en 1949), alle in dezelfde 

stijl. Plesman’s kamer verhuisde 

naar de vierde etage van de tweede 

vleugel boven de Kwekerijvaart en 

is tegenwoordig de ministerskamer. 

De vleugel aan de Badhuisweg, later 

Plesmanweg genaamd, kreeg de 

nieuwe en huidige hoofdingang. Met 

een afzichtelijke betonnen luifel op 

gedraaide kolommen, duidelijk niet 

van Roosenburgs hand, maar wel 

door hem gedoogd als object van een 

jongere generatie. Roosenburgs zoon 

beeldhouwde de vogels in de nieuwe 

gevel. Om ruimte te maken voor de 

uitbreiding, werd de blauwe tram, die 

achter het gebouw langs reed, een stuk 

verlegd. De fundamenten van de oude 

trambrug zijn nog steeds te zien naast 

het fietsbruggetje.

Om de vier vleugels heen werd een 

schitterende tuin onder architectuur 

ontworpen door de schoonzus van de 

architect, Sophie Rosse-Luyt. En zo 

lijken al die daken daar dus al zestig 

jaar te klapwieken en als vliegtuigen 

te willen wegvliegen! Wat schetst 

de verbazing als blijkt dat, enkele 

honderden meters verder op, op de 

Nieuwe Parklaan, een door Roosen-

burg ontworpen woonhuis staat met 

exact het zelfde dak als het voorma-

lige KLM-hoofdkantoor. Ook daar 

lijkt het zo weg te vliegen. Toch is 

daar géén sprake van symboliek van 

vogels, vliegtuigen of KLM.

Bovenstaand verhaal is dus eigenlijk 

gewoon onzin. Roosenburg’s daken 

waren áltijd zacht hellend en over-

stekend. Waar fantasie niet toe kan 

leiden! Roosenburg heeft mij in de 

maling genomen...

Eeke Crabbendam

crab@!telfort.nl
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De blauwe tram met daarachter de daken van het KLM-gebouw.
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Een passend afscheid,
 een dierbare 
  herinnering
24/7 bereikbaar:

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
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Laat uw belasting(aangifte) 

geen “belasting” voor u zijn.
Compleet verzorgd tegen zeer vriendelijke 

tarieven (vanaf €65,--).
Ook huisbezoek tegen toeslag is mogelijk voor meer informatie   

surf naar www.deryas.com of 
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afspraak maken? Bel: 070-4442399

Adverteren doet u in

Wilt u iedere 2 weken meer 

dan 150.000 lezers bereiken?

Bel. 06 - 23 70 03 23



Kristalontvanger

Met belangstelling heb ik het artikel 

gelezen in De Oud-Hagenaar van 12 

januari. Dit deed gelijk weer kriebels 

activeren uit mijn jeugd. Zelf heb 

ik ook deze ontvangers gebouwd en 

daarmee stiekem naar de radio geluis-

terd terwijl het feitelijk tijd was om te 

gaan slapen. Ik bouwde de eerste met 

zelf gemaakte spoelen en oude onder-

delen van de rommelmarkt. Alleen 

de kristaldetector was gekocht en dan 

was het spannend om een zender te 

vinden, want en het kristal moest goed 

afgesteld staan en de afstem conden-

sator. Kwam er dan geluid, dan werd 

alles zo optimaal mogelijk afgesteld 

en daarna was het van niet hoesten, 

stoten of blazen anders was de zender 

weer weg. Ik luisterde vaak naar Paul 

Vlaanderen op zondagavond. Mijn 

ouders wisten hier niets van, want het 

was dan tijd om te slapen. Later heb 

ik een andere, betere versie gebouwd 

met gekochte onderdelen. Daar waren 

toen de 402N-spoel van Amroh en 

de westector WX6 voor op de markt 

gekomen, in plaats van het loodkris-

tal en dat was veel stabieler. Ik weet 

nog precies welk nummer ik toen het 

eerst hoorde, dat was Sparrow In The 

Treetop van Guy Mitchell. Van deze 

ontvanger heb ik veel plezier gehad, 

het werkte zelfs zo goed, dat bij helder 

licht vriezend weer in de avond, 

nacht, zelfs Radio Luxembourg was te 

ontvangen. ‘This is your station of the 

stars, Radio Luxembourg on 208 me-

dium wave’. Dan op zondagnacht van 

0.00 uur tot 1.00 uur: ‘the makers of 

steel blond and Brunette shampoo pre-

sent you top twenty’. Altijd goed en 

de kunst was dan om niet in slaap te 

vallen. Dit komt allemaal weer boven 

drijven en helaas komt het nooit meer 

terug. Radio, en later ook de televisie, 

zijn altijd mijn vak gebleven. De laat-

ste jaren is de romantiek er helemaal 

van af, ook het zelf ontwerpen en 

bouwen. Tegenwoordig heeft men een 

smartphone en tablet en men heeft er 

totaal geen idee van hoeveel moeilijke 

en prachtige techniek hier in zit!

Hans de Haas

t.b.v@ziggo.nl

Klasgenootjes gezocht

Wij, Marianne de Leeuw, Ria Smout, 

Netty Strik. Beppie van der Klugt, 

Wil Simonus en Joke Bosman, zijn 

op zoek naar klasgenootjes van de 

Mariaschool aan de Jan de Baenstraat. 

Wij hebben in de jaren 1952 tot 1958 

bij elkaar in de klas gezeten. Wij heb-

ben elkaar 22 februari ontmoet in de 

Haagsche Beek, wat heel gezellig was, 

alleen misten we wel wat klasgenoot-

jes. Wij hebben elkaar gevonden via 

Facebook. We hebben een nieuwe 

datum gepland voor 23 augustus 

2016 en hopen dan dat we in die tijd 

wat klasgenoten gevonden hebben. 

Vandaar deze oproep. Enkele namen 

die we zoeken: Lenie Bode, Anja van 

Meurs, Ansje van Vianen, Ria van 

der Geest, Ankie en Dinie de Greef, 

Wilma Haaksma, Dinie Kanters, 

Rietje van der Linden, Loes Wiek, 

Thea Bolle, Rina Heemskerk, Corry 

van Onselen, Willy Vogelzang, Loes 

Landman Beppie Kamerbeek, Goby 

Marcus. We hopen, als jij ook bij ons 

in de klas gezeten hebt, dat je reageert 

op onderstaand mailadres. Hopelijk tot 

ziens op 23 augustus.

Joke Bosman

janjokeknotter@ziggo.nl

Pakket uit Amerika

Als 10-jarige verstuikte ik mijn enkel 

op de schoolgym. Ik had zoals zovelen 

geen gympjes en ik had pas rubber 

kaplaarzen verkregen, alles was nog 

moeilijk verkrijgbaar en op punten. 

Ik gebruikte die kaplaarzen om te 

gymmen en dat ging natuurlijk fout. Ik 

bleef thuis van school. De verstuikte 

enkel werd verzorgd en mijn voet 

rustte op de divan in de kamer. Tot 

overmaat van ramp werd ons gezin 

besmet met scabiës, een huidziekte die 

besmettelijk is en die hele gezinnen 

na de oorlog thuis hield. Wij kregen 

er grijze vette zalf voor en dat hielp 

binnen tien dagen. Die scabiës gaf ook 

jeuk. De onzichtbare mijten legden 

onder de huid eitjes en de larven 

consumeerden je bloed, dat gaf jeuk. 

Buiten was het winters en sneeuw op 

de straten. Het was zaterdagmiddag 

en om ongeveer 12.30 uur was er een 

klasgenootje van mij dat aanbelde 

met het bericht, dat er een pakket uit 

Amerika voor mij op school was. Het 

weer begon wat te dooien, en mijn 

moeder oordeelde dat we dat pakket 

‘s middags gingen halen. Ik kon niet 

lopen en zou op het kleine priksleetje 

zitten en getrokken worden door mijn 

broer. Het was leuk en verrassend 

nieuws. Op school aangekomen was 

daar de hoofdzuster van de Maria-

school aan de Van Vredenburchweg 

in Rijswijk. Zij viel meteen uit tegen 

mij als 10-jarige: “O, nu kan ze wel 

komen.” Mijn 15-jarige broer diende 

haar van repliek, waarop ze niets meer 

te zeggen had. Ze vroeg niet hoe het 

ging met de gezondheid. De scabiës 

was al wat minder en je mocht er wel 

mee buiten, maar lopen ging niet. 

Die zuster was niet bepaald hartelijk. 

We gingen weer naar huis, ik met het 

grote pakket op het kleine priksleetje. 

De sneeuw was op sommige plekken 

aan het wegdooien, maar we kwamen 

thuis. Dat pakket was een welkome 

verrassing in de sobere tijd na de 

oorlog. Er zaten levensmiddelen als 

vleeswaren in blik en ‘meat and vege-

tables’ en vruchtenconserven in glas. 

Er was zelfs een glas met vruchten op 

s  b j  e gse fir   e  
Semeijn. Ook kleding zat er in, een 

paar houthakkerswanten voor mijn 

vader en voor mij twee leuke jurkjes. 

Er was een brief bij van de 10-jarige 

Amerikaanse leerlinge Dana Siegler. 

Zij schreef over de lessen op haar 

school. Wij stuurden haar als dank een 

paar houten klompjes. Mijn aardige 

klassenjuffrouw Van der Eng was 

zo goed de brief van Dana en mij te 

vertalen.

Liesbeth Hoogduin

phoogduin@kpnmail.nl

In ‘t voorbijgaan

Alweer enkele jaren geleden - het 

was in de tijd dat de tramtunnel nog 

onder water stond - schreef ik een 

gelegenheidsgedicht over onze stad 

dat ik tijdens een poëzieavond in de 

Posthoorn voorgelezen heb. Het vraagt 

om enige uitleg. Het gedicht zelf kunt 

u op Facebook vinden en die uitleg 

geef ik u hier. Ik hou die uitleg ove-

rigens vaag, wie weet gaat u op zoek 

naar duidelijker antwoorden. In de 

eerste strofe verwijs ik naar het boek 

Karakter, geschreven door F. Bor-

dewijk en naar het feit dat er in Den 

Haag doorlopend afgebroken en weer 

opgebouwd wordt en ook de kleine 

criminaliteit wordt niet vergeten. In 

de tweede strofe verschijnt één van 

de bekendste prostituees van weleer 

die door haar uiterlijk op een paasei 

leek en zowel de ontmoetingsplaats 

van de jongeren als die van de wat 

oudere dames komen aan bod. In de 

derde strofe wordt verwezen naar het 

beeldje van Ivo Coljé dat op de Lange 

Vijverberg staat. In de vierde strofe 

wordt een regel uit het gedicht Pas-

sage van Gerrit Achterberg genoemd 

en de laatste twee regels vertellen iets 

over de tramtunnel. Ik zou me kunnen 

voorstellen dat u dat gedicht zelf nu 

ook wel eens wilt zien, welnu, ga naar 

facebook.com/deoudhagenaar2015 en 

daar staat het.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl
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Motoren voor de deur van Florencia

In de jaren zestig en zeventig was de ijssalon Florencia een vaste ontmoe-

tingsplaats voor motorrijders, waaronder ondergetekende. Op een zomeravond 

stonden daar zo’n twintig motoren voor de deur te pronken. Veel Hagenaars 

kwamen daar de motoren bewonderen. Een van de regelmatig bezoekende mo-

torrijders was Marcel de Jong, die met zijn zelfgebouwde Triumph Metisse de 

show stal. Deze motorrijders van weleer zijn in de loop der tijd elkaar uit het 

oog verloren. Welke (ex-)motorrijders uit die tijd hebben hier nog herinnerin-

gen aan en in het bijzonder: wie weet wat er geworden is van Marcel de Jong?

Frans Meijer

c.bohms@zonnet.nl

06-48568789

Kunstschilder ge-

zocht

Wij zoeken de kunst-

schilder van dit schilde-

rij, uitzicht op de oude 

kerk van Scheveningen. 

Volgens onze gegevens 

rond 1920.

De vraag is of de afbeel-

ding juist is, toen met die 

huisjes. De onderteke-

ning is J.J. de Mit. Ik kan 

die naam nergens vinden.

Kunt u ons helpen om 

meer te weten te komen 

over dit olieverfschil-

derij?

Jos Otterloo

info@otterloo.nl

06-22895358

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

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

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

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

est  e t  e e  e s he
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

Postadres

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06-23700323

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl



afdeling. De heer Van der Zwet was 

mijn chef en de heer Van Wijk onze 

inkoper. Ik kwam bij juffrouw Star-

reveld op de poppenafdeling te staan.

In die tijd waren er nog aparte stands 

met een eigen kassa met personeel. 

Bijvoorbeeld de treinenhoek met Fred 

Bruin en mevrouw Koster. De poppen-

hoek met juffrouw Starreveld (eerste 

verkoopster) en mevrouw Brink. Het 

gr t s ee g e  s e ters  fietse  
biljard- en voetbaltafels), daar heb ik 

 g hee  t fietse  e  erge j e 
in elkaar gezet met Joop Groot. Al snel 

leerde ik de kneepjes van het vak ken-

nen. Ook door een interne opleiding 

onder leiding van de heer Speet.

We werkten met een leuk team. 

Diverse namen zijn mij bijgebleven: 

Monique, Hermien, Coby M., Coby 

van der P., Hans, Fred, Tini, mevrouw 

Koster, mevrouw Brink, Christine, 

mevrouw Harmsen, Trudy (Truus), 

Joke, Carla, Sonja, Marian, Marco, de 

heer Vleugels, Bert, Connie, Ron en 

Ria. Met Ria ben ik nog steeds goed 

bevriend. We zien elkaar regelmatig, 

met de mannen erbij. Met Monique 

heb ik nog steeds ‘kerstkaartcontact’. 

En met de schoondochter en zoon 

van Tini (zij wonen en werken in het 

buitenland) heb ik nog mail- en kaart-

contact. Toch waardevol. Je ziet, het 

kan zo ineens anders lopen. Namen 

van chefs uit mijn tijd: de heer Van der 

Zwet, L. Maas, L. Eble, A. Rovers, 

Gefkens, Van Dijk en Victor Nickol-

son. Victor Nickolson heb ik hier in 

Zoetermeer nog wel eens gesproken. 

Hij was jaren hier bij V&D werkzaam 

als locatiemanager, heb ik begrepen. 

Ik realiseerde me ineens dat ik heb nu 

ook niet meer zie. Jammer. Gelukkig 

heb ik nog steeds de LP die hij in die 

tijd gemaakt heeft. Goede stem! Leuke 

hobby.

Tijdens de Sinterklaas en Kerstperi-

odes werd de speelgoedafdeling wel 

drie keer zo groot. Dan kwam een 

grote groep parttimers ons assisteren. 

Een hele groep ‘vaste’ dames, die je 

ieder jaar weer terug zag. Dat was no-

dig ook. Alle stands moesten bemand 

worden. Niets geen zelfbediening. 

Iedere afdeling (soort speelgoed) had 

een eigen stand met kassa en meestal 

twee verkoop(st)ers. Bijvoorbeeld 

Lego, Playmobil, Tonka, Fischerprice, 

treinen, spellen, puzzels, auto’s, 

poppen, knutselspulletjes en ga zo 

maar door. Dat kun je je nu niet meer 

voorstellen. De ‘timmerlui’ kwamen 

die stands opzetten, zodat wij daarna 

de vakken konden indelen en vullen. 

Alles volgens tekening. Veel, maar 

leuk werk.

Ik denk met plezier terug aan die 

drukke maar gezellige periode. En 

lange dagen waren het. Van 8.30 tot 

21.00 uur. Een week lang tijdens de 

Sint- en Kerstavondverkoopperiode. 

Later mocht dit wettelijk niet meer en 

werden de werkdagen: van 8.30 tot 

18.00 uur of van 13.00 tot 21.00 uur.

In de personeelskantine werden we 

‘gevoederd’. Op de vierde etage be-

vond zich die toen. Een lopend buffet 

met van alles en nog wat. Warm, koud, 

gezond, maar ook vet. Je kon alles 

voor een zacht prijsje kopen. Heerlijke 

soep. Kroket, bal. Soms gebakken vis, 

haring. Diverse broodsoorten. Zoet 

en hartig beleg. Ga zo maar door. 

Niets om over te klagen. En tijdens 

de lange avondverkoopdagen konden 

we een warme maaltijd krijgen. 

Prima verzorgt en zeer te eten. Ook 

voor een schappelijk prijsje. Ook met 

collega’s op andere afdelingen op de 

tweede etage hadden we goed contact. 

Bijvoorbeeld met Ron en Connie van 

de kindermode. Regelmatig ben ik 

‘bijgesprongen’ op de dierenafdeling 

bij de heer Slings, of bij het ‘witgoed’: 

st u gers  h e  fie et r -

ten, enzovoorts, bij Peter Modderman 

(eerste verkoper), Peter Groeneheiden, 

Fred van Engelen en de heer Water-

reus. Zo maar weer wat namen.

Tegenover de speelgoedafdeling, 

naast de roltrap, bevond zich de Pixi-

foto. Daar konden foto’s van (kleine) 

kinderen gemaakt worden. Ik heb ook 

nog een serie foto’s van mijn zoon, 

gemaakt eind 1985. Op de vijfde etage 

zat de directie. Wij noemde dit in de 

wandelgangen de ‘gouden gang’. Daar 

heerste rust en status. Heel af en toe 

moest ik daar iets brengen. Verder 

kwam je daar niet. Ook hadden wij bo-

ven de bedrijfsarts met assistente zit-

ten. Daar ben ik ook wel eens geweest. 

Altijd handig als je jezelf verwondt 

tijdens het werken.

Als het mooi weer was, gingen we met 

een paar collega’s wel eens op ‘het 

dak’ (een groot plat bij de telefonistes) 

ons brood op eten. Stiekem, want dit 

was volgens mij niet echt toegestaan. 

Je had daar een mooi uitzicht over 

Den Haag.

In mei 1985 ben ik daar weg gegaan. 

Ik werd moeder. Weer een nieuwe en 

leuke fase. Ik heb altijd gezegd dat 

ik op tijd weg gegaan ben bij V&D. 

In die tijd waren er al veel verande-

ringen. Minder personeel. Zowat alle 

vakken werden zelfbediening. Ook 

zetten eerst de timmerlui al de stands 

voor ons in elkaar. Een jaar later 

brachten ze de karren met planken en 

glasplaten alleen nog maar boven. Wij 

moesten zelf de stands in elkaar zet-

ten. Vond ik op zich niet erg. Weer een 

jaar later moesten we zelfs alles boven 

in de werkplaats ophalen. En dan geen 

broek aan mogen. Nou, dus echt wel! 

Het had me in al die jaren al heel wat 

panty’s gekost, dus die broek trok ik 

toch aan op een gegeven moment. Be-

drijfskleding was toen nog niet aan de 

orde. Je had allemaal gewoon je eigen 

kleding aan. Voorschriften: dames in 

rok of jurk, de heren met colbert en 

stropdas.

Els Rijksen-van der Burgh

06-19598572

Mijn tijd bij Vroom & Dreesmann
V&D is niet meer. Het doet 

mij meer dan ik had gedacht. 

Ook al ben ik al 31 jaar daar 

niet meer werkzaam.

Vanuit mijn middelbare school, (win-

kel-)opleiding, heb ik één keer in de 

week op vrijdagmiddag, bij (toen nog) 

Vroom & Dreesmann stage gelopen. 

Op de speelgoedafdeling op de tweede 

etage aan het Spui 3 in Den Haag. In 

september 1975, na het behalen van 

mijn diploma, ben ik voor ‘vast’ aan-

genomen. Wederom op de speelgoed-
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In mijn kast heb ik een plastic tas met 

foto’s van vroeger, een hele oude tas 

van V&D. Ik denk dat de tas uit 1965 

komt, hij is nog steeds intact en voor-

zien van het logo van die tijd. Mijn 

moeder had de tas ooit meegekregen 

toen ze een aantal stoffen had gekocht, 

waaronder een badstof 

lap waarvan ze voor mij 

een zonnejurk maakte. De 

moeder van mijn vriendin 

Els kocht dezelfde stof, 

in een andere kleur. En 

toen Els en ik in 1967 met 

vakantie gingen naar Mal-

lorca, droegen we dezelfde 

jurk van de V&D-stof! De 

tas is jarenlang met alle verhuizingen 

meegegaan, en steeds verder gevuld 

met allerlei oude foto’s. Ook toen mijn 

moeder overleed nam ik al haar foto’s 

mee en deze gingen ook weer in de 

V&D-tas. Ik doe hem nu zeker nooit 

meer weg!

Een andere herinnering aan V&D 

is dat ik daar als vakantiekracht heb 

gewerkt in de jaren 1965 en 1966. De 

eerste keer op de afdeling pannen. Erg 

grappig want ik had van mijn leven 

nog nooit een pan in mijn handen 

gehad en wist er echt helemaal niets 

van. Drie weken zwoegen, de hele dag 

staan en de tijd duurde heel lang. Als 

ik thuiskwam moest mijn moeder een 

voetenbadje voor me maken en had 

ik vreselijke rugpijn. Niets gewend 

was ik...

Het volgende jaar werkte ik 

er weer drie weken, nu op de 

afdeling hoeden en petten en 

een week op de inpakafde-

ling. Ook hiervan had ik echt 

geen kaas gegeten, lastig dat 

inpakken en het moest ook 

nog snel gebeuren. Ik kan 

nog steeds niet goed inpakken en gooi 

meestal een papiertje eromheen met 

heel veel plakband!

De personeelsleden moesten het 

gebouw in via de deur aan het Spui, 

een hele mooie ijzeren deur die er 

nog steeds is. Dan moest er worden 

ingeklokt, hoe laat je binnenkwam 

en hoe laat je weer wegging. Tijdens 

de pauzes was er een apart restaurant 

voor de medewerkers en eentje voor 

de leidinggevenden. Er was een strikte 

scheiding tussen het werkvolk en de 

directie. Het leuke was dat je er ook 

andere jonge mensen leerde kennen, 

waaronder Rolf. Hij heeft nog eens 

een serenade gebracht onder mijn huis 

met zijn gitaar! Helaas is het niets 

geworden...

   e r e e e  reeg  
zo’n 100 gulden, een schijntje voor 

al dat werk! Maar wel goed voor 

mijn spaarpot, want ik wilde zoals 

alle meisjes in die tijd een Mobylettte 

kopen. Dat lukte uiteindelijk in 1966, 

toen in 18 werd en mijn diploma van 

de MMS had gehaald, mede door een 

gift van mijn oma en het salaris van 

V&D!

Na mijn schooltijd ging ik werken als 

typiste, daar leerde 

ik Els kennen. Op 

zaterdag gingen Els 

en ik vaak bij V&D 

fie r e   
de bovenste etage, 

daar was een vier-

kante bar waar alle 

jonge mensen elkaar 

ontmoetten. Vele 

e  fie g ge  er rhee  e  
broodjes kroket. En natuurlijk kwa-

men daar afspraakjes van. Bij de afde-

ling platen gingen we muziek luisteren 

met koptelefoons, alle langspeelplaten 

die in die tijd uitkwamen moesten we 

natuurlijk horen! The Beatles, Rol-

ling Stones, maar ook bluesmuziek 

van John Mayall. Kopen deden we 

natuurlijk niet, behalve de LP van The 

Beatles. Sgt. Peppers Lonely Hearts 

Club Band, die kochten Els en ik sa-

men en daarna kochten we de LP van 

John Mayall, waarna we elke maand 

wisselden. Veel geld hadden we niet.

Een beetje weemoedig word ik van 

de sluiting van V&D. Lange tijd was 

het toch een boegbeeld in de stad en al 

kwam ik er niet vaak meer, ik zal de 

winkel toch missen.

Lonneke Passchier

lonpasschier@hotmail.com

Herinneringen aan V&D
Vorige week kwam het nieuws dat V&D geen doorstart gaat maken. Zo jammer van dit mooie wa-

renhuis, waar ik heel veel herinneringen aan heb. Vooral erg voor alle personeelsleden, waarvan 

veel er al heel lang werken, sommigen wel veertig jaar. Wat moet er met hen gebeuren?

Vakantie Mallorca: jurkjes van V&D.

Tas van V&D.

BOEDEL ONTRUIMING NEDERLAND

- Leeghalen woning in overleg

- verhuur/verkoop klaar maken van de woning

- opslag inboedel

INFO@BOEDELONTRUIMINGNEDERLAND.NL  |   06 23 00 01 06
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studie Welzijn?

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

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT

De Volharding zoekt gemotiveerde stagiaires 

Dan zoeken wij jou! 

Volg jij een

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 
van nieuwe protheses of het corrigeren en 
repareren van uw huidige protheses. Met 
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 
perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage
•  Rechtstreekse vergoeding 
 door uw zorgverzerkeraar
•  Florence leden krijgen
 10% korting op de eigen bijdrage

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

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

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

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

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

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

Leyweg 1150, Den Haag
T: 070 - 321 14 00

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

Samen
5 februari - 20 april 2016

 B B BAAA B BAA

Samen
DAADAINNN

NEDERLANDS

VOLKSBUURT
MUSEUM 

w w w.volksbuur tmuseum.nl

Waterstraat  27,  Utrecht

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.

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.

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

 Paasworkshop
bij vereniging De Volharding

aasworkshop

WWW.DEVOLHARDING.NL

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

KWF Kankerbestrijding 
gelooft in de dag dat 
niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker.
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Er zijn nog mensen te vinden die 

haar persoonlijk hebben gekend. Zelf 

was ik gefascineerd door iemand die 

vertelde dat zij wel eens lifters mee-

nam in haar auto om zodoende meer 

te weten te komen over hetgeen er 

leefde onder het volk. Dat gebeurde 

regelmatig als ze via de Rijksstraat-

weg naar de Wassenaarse Pauw 

ging waar haar behuwd tante prinses 

Marie van Oranje-Nassau-Von Wied 

(1841-1910) woonde. Over Emma is 

jammer genoeg weinig bekend. Wie 

was deze tweede vrouw van koning 

Willem III en hoe keek de bevolking 

tegen haar aan toen ze trouwde?

Waldeck-Pyrmont

De prinses was geboren in Arolson 

de hoofdstad van het niet al te grote 

prinsdom Waldeck-Pyrmont waar 

haar vader de scepter zwaaide. Toen 

Willem III weduwnaar was geworden 

ging de koning naarstig op zoek 

naar een nieuwe gemalin. Na een 

paar maal zijn Koninklijke neus te 

hebben gestoten bij verschillende 

vorstenhuizen, kwam hij in Waldeck 

terecht waar de vorst verschillende 

ongehuwde dochters had. Bovendien 

voerde pa en ma Von Waldeck-

Pyrmont een actief beleid om de 

huwbare dochters onder te brengen 

bij goed gesitueerde vorsten.

Willem III ging voor Paulina, maar 

kwam met de haar drie jaar jongere 

zuster naar Den Haag terug. Ze heette 

Emma, was twintig jaar toen ze in het 

huwelijk trad met haar 61-jarige Ne-

derlandse koning. Veel Hagenaars za-

gen het leeftijdsverschil als te groot. 

Dat paste werkelijk niet bij elkaar! Ze 

was gelijk een vrolijk dartelend kind 

met een grijsbebaarde vader.

Feestavond

De nieuwsgierige Haagse bevolking 

liep massaal uit om het in Arolson 

getrouwde echtpaar bij thuiskomst 

te verwelkomen. In het nog jonge 

gebouw van Kunsten en Wetenschap-

pen werd hen een allerwarmste 

feestavond voorgeschoteld, waarbij 

vertegenwoordigers van de adel en 

gegoede burgerij aanwezig waren.

Na het spelen van het Wilhelmus en 

Wien Neerlands bloed nam dr. Bey-

nen het woord en sprak het bruids-

paar vol lofuitingen toe. De redenaar 

werd diverse malen onderbroken 

met een daverend applaus. Vooral 

toen hij de kersverse koningin Emma 

aansprak over de goede vorderingen 

die zij maakte met het Nederlands 

en de vaderlandse geschiedenis. En 

dr. Beynen kon het weten, want hij 

was degene die haar onderrichtte. 

Hij prees haar sociale kanten en haar 

zorg voor de armen en wezen die ze 

in haar oude vaderland had. Daarop 

zong een kinderkoor haar toe. Die 

avond eindigde precies zoals hij was 

begonnen met een ‘Leve de koning!’ 

en ‘Lang leve de koningin!’ Emma 

sprak: “Het was een schone avond.” 

En daar sloot iedereen zich bij aan.

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.

Ingeburgerde koningin Emma (1858-1934)
In 2013 verscheen in boekvorm het bruisende leven van 

de eerste drie koningen die Nederland heeft gehad. Van de 

koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix is ook het een en 

ander genoegzaam bekend. Wat ontbreekt is nog een officiële 

biografie over Emma, die getypeerd mag worden als de redster 

van de monarchie.

De koning en koningin.

In september 1939, de dag van de 

grootscheepse mobilisatie, verhuisden 

wij van Venlo naar Den Haag. Mijn 

moeder, mijn oudere broer en mijn 

ers tje. j  er  fi er  het 
leger, was geplaatst aan de Hogere 

Krijgsschool aldaar. Paulinastraat 26 

was ons nieuwe adres. Een heerlijk 

huis met een achtertuin. Er was een 

keuken in het souterrain die niet ge-

bruikt werd, omdat er een keuken was 

aangebouwd. In dat souterrain waren 

een keuken, een wijnkelder en een 

stookruimte voor de cv.

Wij speelden daar bij slecht weer en 

hadden veel plezier met onder andere 

de etenslift naar de eetkamer erboven, 

die met touwen werd bediend en 

waarin wij elkaar ophesen.

Wij schaatsten in het Haagse Bos van 

vijver naar vijver onder de brugge-

tjes door. Ik ging naar school in de 

Paulinastraat waar nonnen lesgaven en 

elke dag door weer en wind en winters 

ongenoegen kwamen lopen vanuit 

de Oude Molstraat waar hun klooster 

stond (en nog staat). Voor schooltijd 

speelden wij op het trottoir voor de 

school, touwtje springen vooral!

Twee huizen van ons vandaan woonde 

Mgr. De Gruijter die elke ochtend naar 

de pastorie liep om in de Bezui-

denhoutse kerk de mis te lezen. De 

Monseigneur was blind en wij waren 

geïnstrueerd om op te letten wanneer 

hij er aankwam. Hij telde namelijk de 

passen vanaf zijn huis tot aan de deur 

van de pastorie en dat mochten wij 

niet verstoren. Prachtige anekdote. 

Mijn broer zat op de jongensschool 

in de Mariastraat, achter ons huis 

gelegen. Naast ons woonde de familie 

Van Maanen. Een groot gezin waar 

een lange eettafel altijd gedekt stond 

en oma, inwonend, aan het hoofd van 

de tafel was gezeten.

Op 10 mei in de vroege ochtend 

werden wij opgeschrikt door het oor-

logsgeweld. Iedereen kwam het huis 

uit. Wij stonden met z’n allen buiten. 

Parachutisten landden op het dak van 

het Bosbad, waar wij zwemles kregen 

en onze diploma’s haalden. Ook zagen 

wij Rotterdam branden. Er gebeurde 

van alles: verduistering van de huizen, 

spertijden. Maar als kinderen merkten 

wij daar niet zo veel van. Wij moesten 

van de Duitsers klasgewijs beuken-

nootjes gaan zoeken in het Haagse 

Bos. Omdat ik zo dichtbij woonde, 

bracht ik af en toe een zakje naar huis. 

Mijn moeder maakte daar pindakaas 

van! Een klein zakje leverde ik dan 

nog in.

Ongedesemde brood

Er kwam een verordening van de 

bezetter dat alle Rijksambtenaren die 

niet werkzaam waren in Den Haag 

hun huizen moesten afstaan aan Duitse 

families - ik vermoed dat dit in 1943 

was. Mijn vader verbleef toen in 

krijgsgevangenschap. Er waren huizen 

voor ons beschikbaar in Deventer, 

maar wij hadden het grote geluk dat 

mijn grootvader in Limburg woonde 

en een groot huis bezat waar wij 

welkom waren.

Dat is onze redding geweest, want in 

dat boerenland hadden wij goed eten 

en ontkwamen wij aan het bombar-

dement waarbij de Paulinastraat werd 

verwoest. Mijn moeder stuurde wel 

broden, van dat zure ongedesemde 

Limburgse brood dat wel voedzaam 

was, naar kennissen en buren in het 

Haagse.

Toen ik in 1999 in Zoetermeer kwam 

wonen, ging ik een keer kijken in mijn 

oude buurt. Lopend vanaf het centraal 

station, het vroegere Staatsspoor de 

straten aftellend Wilhelmina, Helena, 

Paulina en het Emmapark daartus-

sen. Maar ik vond de Paulinastraat 

niet. Ook de kerk op de hoek was er 

niet meer en ik miste de monumen-

tale poort naar het Haagse Bos. Ik 

ben toen in de Theresiastraat gaan 

kijken, onze voormalige winkelstraat. 

Daar vond ik nog een oude bekende, 

boekhandel Van Seters, waar wij een 

groot afnemer waren. Er werd in ons 

gezin veel gelezen. Daar legde ik mijn 

vraag voor: “Waar is de Paulinastraat 

gebleven?” Aan de andere kant van 

de Theresiastraat is nog een stukje 

Paulinastraat geheten, met natuurlijk 

nieuwbouw. Jammer, weg jeugdherin-

nering. Ik heb deze zomer een deel 

van de herinneringsroute gelopen, 

maar nergens een foto van mijn oude 

straat aangetroffen. Ik weet niet of 

er nog oud-Hagenaren zijn die deze 

herinnering met een 86-jarige kunnen 

delen.

Mieke Spikermann-Beaumont

Berlageplan 15

2728 EC Zoetermeer

Waar is de Paulinastraat gebleven?
In De Oud-Hagenaar van 22 december vond ik een artikel over 

het Bezuidenhout. Een wijk waar ik de beste jaren van mijn jonge 

jeugd heb doorgebracht. Mag ik in de herinnering terug?

Paulinastraat in het Bezuidenhout.
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Meer weten?

Bel 070 346 95 71 voor een vrijblijvend advies of afspraak

Uitvaartsparen bij 
ons depositofonds

DEPOSITOFONDS

OPEN EEN REKENING 

EN WIJ STORTEN

€ 250,-

is lid van Provoet

PEDICURE PRAKTIJK BRINGINGWELLNES
is gevestigt binnen Hallo Schoonheid aan
het Arnold Spoelplein 75A in Loosduinen.

Wij staan voor u klaar op werkdagen van
09.00 tot 20.00 uur.
Voor een afspraak  belt u  070-4041100.

Pedicure basisbehandeling 
45 minuten   -     Euro 28,50
• Nagelsknippen, nagelsreinigen, eelt en

likdoorns verwijderen en voetencreme.
• Behandeling ingroeiende nagel en 

andere nagel aandoeningen.

Aan het einde van de behandeling sluiten
we af met een heerlijke massage.

Bij inlevering van deze cadeaubon 
een gratis voetencheck.

info@bringingwellness.nl
www.bringingwellness.nl
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PEDICURE PRAKTIJK BRINGINGWELLNESS
is gevestigt binnen Hallo Schoonheid aan
het Arnold Spoelplein 75A in Loosduinen.

Wij staan voor u klaar op werkdagen van
09.00 tot 20.00 uur.
Voor een afspraak belt u 070-4041100.

Pedicure basisbehandeling
45 minuten - Euro 28,50
• Nagelsknippen, nagelsreinigen, eelt en
likdoorns verwijderen en voetencreme.
• Behandeling ingroeiende nagel en
andere nagel aandoeningen.

Aan het einde van de behandeling sluiten
we af met een heerlijke massage.

Bij inlevering van deze advertentie
een gratis voetencheck.

info@bringingwellness.nl
www.bringingwellness.nl

“Wij zijn er
 

 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.

www.yarden.nl/den-haag

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.

Maak een proefrit 
in onze showroom:
De Lierseweg 13

2291 PD Wateringen

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag 

van 09.00 - 17.30 uur, 

Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Naam Dhr. / Mevr.

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail

□ Scootmobielen   □ E-cars   □ Elektrische fi etsen   □ E-scooters 

Zonder postzegel opsturen naar: 

Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

KORTINGEN TOT € 1.300,-!

Kijk voor meer informatie op www.mangomobility.nl of vraag direct 
vrijblijvend het informatiepakket aan via 0800 - 2002 (gratis)!

✂
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Actie geldig t/m 31 maart en zolang de voorraad strekt.

JA, STUUR MIJ HET GRATIS INFORMATIEPAKKET!

NIEUWE COLLECTIE E-BIKES 
NU VERKRIJGBAAR 
� Uitgerust met allernieuwste accutechnologie

� Handgemaakt design

� Verbeterde rij-eigenschappen

� Voorzien van lage instap 

vanaf € 995,-!

€ 1.300,- 
VOORDEEL!

LION 4 
Echte toerscootmobiel
� De Rolls-Royce onder de scootmobielen

� Voorzien van grote kapiteinsstoel

� Rijdt gemakkelijk op oneffen oppervlakten

� Snelheid tot 22 km/u, bereik tot 55 km

van € 6.295,-

voor € 4.995,-

€ 655,- 
VOORDEEL!

LUGGIE 
Ideaal voor op reis
� Lichtste vouwscootmobiel ter wereld

� In drie eenvoudige stappen op te vouwen

� Past met gemak in de kleinste auto 

*Prijs is exclusief armleuningen.

van € 2.350,-

voor € 1.695,-
*

De Lierseweg 13

2291 PD Wateringen

van 09.00 - 17.30 uur, 

Zaterdag van 10.00 - 16.00 uurE-scooters 

JA, STUUR MIJ HET GRATIS INFORMATIEPAKKET!



Samen met zijn ouders is hij toen 

hij tien jaar oud was, in 1933, naar 

Nederland gekomen. Hij volgde een 

opleiding tot technisch tekenaar en 

daarnaast speelde hij bas, in eerste 

instantie nog niet beroepsmatig. 

Overigens was dat niet zijn eerste 

instrument. Aanvankelijk speelde hij 

viool en gitaar maar deze instrumen-

ten heeft hij al snel vervangen door 

een contrabas die hij bij toeval in een 

repetitieruimte zag staan. Hoewel 

hij vooral bekend geworden is als 

dixieland musicus heeft hij daarvoor 

zowel in Hawaï-bandjes gespeeld 

als in combo’s die moderne jazz ten 

gehore brachten, bijvoorbeeld samen 

met Rob Madna. De dixieland muziek 

ontstond in het begin van de vorige 

eeuw in New Orleans en dankt zijn 

naam aan een orkest dat in 1917 een 

plaat opnam, de Original Dixieland 

Jass Band. In 1960 werd de Dutch 

Swing College Band professioneel en 

hoewel Bob al enige tijd bij dit orkest 

speelde, betekende dit dat hij vanaf dat 

moment beroepsmusicus was. Dit is 

hij voor de duidelijkheid niet de rest 

van zijn leven gebleven. Hij wisselde 

het bespelen van de bas af met het uit-

oefenen van het beroep van technisch 

tekenaar en hij heeft later ook wel in 

amateurorkesten gespeeld die vaak 

niet onderdeden voor professionele or-

kesten. We kunnen dan ook stellen dat 

hij een zeer afwisselend leven geleid 

heeft en dit geldt ook voor zijn werk 

als technisch tekenaar. Hij heeft onder 

andere voor het nog steeds bestaande 

ingenieursbureau Tebodin gewerkt 

en dan niet alleen in Nederland, maar 

ook in Brazilië en Ierland. Bob heeft 

ook niet alleen in ons land als bassist 

gewerkt. Van 1964 tot 1966 woonde 

hij samen met zijn vrouw en twee kin-

deren in Australië. Hier speelde hij bij 

de wereldberoemde band van Graeme 

Bell. Hij was inmiddels met Iet Eradus 

getrouwd en ze kregen een dochter 

Gaby en een zoon Ivo. In ons land 

heeft Bob zowel bij de Dutch Swing 

College Band, als bij de New Orleans 

Syncopators, en de Harbour Jazz 

Band gespeeld. Hij heeft op diverse 

adressen in Den Haag, Voorburg en 

Rijswijk gewoond, onder andere op de 

Leyweg en in de Aaltje Noorderwier-

straat. Veel zitvlees had hij niet, dat 

is wel duidelijk. Iet was ook niet de 

enige vrouw waar hij mee getrouwd 

geweest is. Rond 1976-1977 zijn ze 

gescheiden en na enkele jaren is hij 

opnieuw getrouwd en hij werd voor de 

tweede keer vader van een zoon. Ook 

van deze vrouw is hij gescheiden. In 

1993 is hij naar Duitsland vertrok-

ken. Hij ging in Duisburg werken en 

daarnaast formeerde hij samen met 

enkele musici uit ons land, een band, 

The Black and Blue Masters. Inmid-

dels had hij Gisela leren kennen en 

samen met haar is hij in Dortmund 

gaan wonen en hier is hij op 4 februari 

2006 overleden.

Herinneringen

Als mijn geheugen me niet in de steek 

laat was er vroeger in de buurt van de 

Thorbecke HBS in de Derde van den 

Boschstraat een zaaltje De Zon ge-

naamd. Hier trad de Dutch Swing Col-

lege Band weleens op en dan kon ik 

via Bob gratis naar binnen. Ditzelfde 

gebeurde ook bij de Rolzaal in het 

Binnenhof. U begrijpt dat ik hem een 

hele aardige oom vond. Het volgende 

verhaal deed tijdens verjaardagen 

binnen onze familie met regelmaat 

de ronde. Na een optreden ergens in 

ons land kwam Bob diep in de nacht 

midden op een plein dat begroeid was 

met struikgewas ergens in Voorburg 

met zijn auto tot stilstand en hier is hij 

in slaap gevallen. U begrijpt dat hoe 

vaker dit verhaal verteld werd, hoe 

spannender het werd. De titel boven 

dit verhaal heb ik niet zelf verzonnen, 

die kwam ik tegen in een recensie over 

een optreden waar hij aan meegewerkt 

heeft. Ook las ik over zijn manier van 

spelen: “Hij werd befaamd om zijn 

speciale techniek waarbij, voorname-

lijk in soli, de snaar zo werd bespeeld 

dat deze ook de hals aantikte. Veel 

amateurbassisten hebben getracht deze 

stijl te imiteren.” Mocht u met het 

Internet overweg kunnen, via youtube.

com u t u ers h e e fi jes u t 

de hoogtijdagen van de DSC Band be-

kijken en vaak ziet en hoort u Bob van 

Oven dan ook spelen. Een uitstekende 

aanvulling op dit verhaal lijkt me zo!

Vrij gesloten

Hoewel hij Von Oven heette heeft Bob 

toen hij bekendheid kreeg als musicus 

zijn naam veranderd in Van Oven. Als 

muzikant stond hij dus bekend als Bob 

van Oven maar privé bleef hij Von 

Oven heten. Dit zal ongetwijfeld te 

maken hebben met het feit dat Duitse 

namen zo vlak na de Tweede Wereld-

oorlog niet erg geliefd waren. Op zoek 

naar gegevens over hem in verband 

met het schrijven van dit artikel zocht 

ik contact met één van zijn kinderen, 

zijn zoon Ivo. De eerste vrouw van 

Bob, die ik ook gekend heb, is in 

2007 overleden. Door dat Van werd 

ik echter op het verkeerde been gezet. 

Uiteindelijk heb ik zijn mailadres te 

pakken gekregen en hij heeft me het 

nodige over zijn vader verteld. Ivo 

is zelf ook basgitaar en contrabas 

gaan spelen. Als eerbetoon aan zijn 

vader speelt hij met enige regelmaat 

met musici die vroeger ook met zijn 

vader gespeeld hebben. Ik vroeg mij 

af of Ivo dit basspelen van zijn vader 

geleerd heeft, maar dat is niet het 

geval. Er zijn perioden geweest waarin 

hij zijn vader nauwelijks zag en dat 

heeft natuurlijk met de stijl van leven 

van Bob te maken. Daar komt bij dat 

hij vrij gesloten was. Zo praatte hij 

bijvoorbeeld nooit over zijn jeugd in 

Indië.

Pseudoniemen

Bob van Oven lag zowat over de tafel 

van het lachen. Deze zin kwam ik 

tegen in één van de boeken uit de Bob 

Evers serie die Willy van der Heide 

geschreven heeft. De schrijver hier-

van, Willem van Hout (1915-1985), 

gebruikte diverse pseudoniemen en 

Willy van der Heide was daar één van. 

Hij heeft voor deze serie in totaal 32 

boeken geschreven en deel 26 draagt 

de titel Stampij om een schuiftrompet. 

Dit boek is in 1959 verschenen. Het 

gaat hier om een verzonnen verhaal 

over het smokkelen van diamanten. De 

Dutch Swing College Band speelt hier 

een belangrijke rol bij en enkele leden 

van dit orkest uit die tijd worden met 

naam en toenaam genoemd, Bob dus 

ook. De schrijver kende de toenmalige 

leider van de Dutch Swing College 

Band, Peter Schilperoort, goed. Ze 

hebben bij elkaar in de buurt gewoond 

op het Kaageiland en bezochten samen 

vaak het café Westend in de Klimop-

straat in de tijd dat Peter Schilperoort 

hier vlak naast woonde.

e  eurr j e figuur e e   
Hout en dat kunnen we van Bob von 

Oven ook zeggen.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Bob van Oven speelde knappe baspartij!
Rudolf von Oven is op 19 augustus 1923 in Batavia geboren. Hoewel hij Von Oven heette is hij in 

ons land bekend geworden als de bassist van de Dutch Swing College Band onder de naam Van 

Oven. Ik ga u het een en ander over hem vertellen en ook zal ik proberen duidelijk te maken waar-

om von (tijdelijk) van werd. Hij was familie van mij van mijn moeders kant en ik heb hem dan ook, 

zij het lang geleden, enkele malen ontmoet.
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Bob van Oven.

Bob van Oven.

Stampij om een schuiftrompet.
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 Meezingmiddag gemengd koor HagaSonare
    
Wilt u met ons kennismaken door naar ons te komen luisteren of mee te zingen? Kom dan op 
dinsdag 22 maart om 13.00 uur. naar het Wijkgebouw Eltheto, Azaleastraat 2 in Den Haag waar 
we iedere dinsdagmiddag van 13.15 tot 15.30 uur. repeteren. De toegang is gratis en u bent van 
harte welkom!

    Ons koor heeft 65 leden en het repertoire is vooral licht klassiek. Danny Nooteboom is onze 
dirigent. Wij repeteren in een ontspannen en gezellige sfeer. Doet u met ons mee? Meld u zich 
dan aan via onze website: hagasonare.nl. Of bel voor meer informatie: 070-398957.

    Uitleg van de oudste vrijwilliger van Panorama Mesdag
    
Afgelopen week vierde de heer J.M.F.J. Latour uit Den Haag zijn negentigste verjaardag. 
Hiermee is hij één van de oudste vrijwilliger in Den Haag maar ook de oudste vrijwilliger van 
museum Panorama Mesdag. De heer Latour zet zich al vele jaren in als trouwe vrijwilliger bij 
het museum in de Zeestraat. Vorig jaar vierde hij de heropening van het museum mee en het 
Mesdagjaar.

    Regelmatig is de heer Latour te vinden als suppoost in de ‘rode zalen’, de onlangs prachtig 
gerestaureerde tentoonstellingszalen van het museum. Graag geeft hij daar uitleg aan de vele 
bezoekers over de stereofoto’s die deel uitmaken van de tentoonstelling ‘De wereld van Mesdag 
in Stereofotografi e’.

    Wegens succes is deze tentoonstelling nu verlengd tot en met 20 maart. Ook de tentoonstelling 
‘Chansons Grises’, japonnen van Peter George d’Angelino Tap is langer te zien.

    Panorama Mesdag is zeer blij met de inzet van de enthousiaste groep vrijwilligers.

    Lezing over de Grutto
    
De Haagse Vogelbescherming organiseert op maandag 14 maart 2016 een lezing over onze 
nationale vogel: de Grutto. Deze lezing wordt gegeven door Astrid Kant. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang: 5 euro. Locatie: Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 2596 XH in Den Haag.

    Over de Grutto is de laatste jaren veel geschreven. Door zijn prachtige verschijning en opvallen-
de levenswijze wordt hij niet voor niets ‘koning der weidevogels’ genoemd. Maar deze koning 
van het platteland, gaat in een rap tempo achteruit. Het moet mogelijk zijn de achteruitgang van 
de Grutto een halt toe te roepen. In deze lezing komt de Grutto in al zijn facetten aan bod. De 
trek, zijn broedgedrag, zijn kuikens en natuurlijk hun bescherming krijgen de aandacht.

    Dienst aan Zee
    
Zondag 13 maart om 17.00 in de Bethelkerk te Scheveningen. Jurriaan Kokstraat 173, 2586 SG.
Met medewerking van: het bekende Kerckeboschkoor uit Zeist, onder leiding van Jelte van 
Veenhoven. Percussie: Dick le Mair. Sander van Marion bespeelt beide orgels. Korte meditatie 
door Ds. E. Versloot.

     Inloopmiddag voor advies over tablet of pc 
  
SeniorWeb verzorgt één keer per maand een inloopmiddag in de bibliotheek. De volgende 
bijeenkomst is op dinsdag 22 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Voorburg.

    Hebt u een tablet of een pc en is een aantal zaken u nog niet helemaal duidelijk? Of bent u van 
plan een tablet of een pc te kopen en wilt u advies? Kom dan naar de maandelijkse inloopmid-
dag van SeniorWeb. U kunt uw vragen stellen, kennis delen met anderen. En u kunt uitproberen 
hoe een tablet werkt. U kunt zo binnenlopen.

    De overige data van de inloopmiddagen: vrijdag 22 april (locatie Stompwijk, van 14.00 tot 16.00 
uur) en vrijdag 27 mei (locatie Rijswijk van 14.00 tot 16.00 uur).   

 Gezichten van dementie
    
Kunstenaar Herman van Hoogdalem en voormalig nieuwslezer en fi lmer Gijs Wanders laten met de 
expositie Gezichten van dementie zien wat de ziekte met mensen doet, uiterlijk en innerlijk, zowel 
met de patiënten zelf als met hun naaste omgeving. De geschilderde portretten en korte fi lms trekken 
internationale aandacht. Het project is vanaf 11 maart tot en met 3 april te zien in Pulchri Studio in Den 
Haag.

    Gezichten van dementie begon als postuum eerbetoon aan de moeder van Herman van Hoogdalem. 
Zij leed aan Alzheimer. Van Hoogdalem keerde jaren na haar dood terug naar het verzorgingshuis en 
portretteerde met instemming van de families mensen met dementie. Het resultaat zijn aquarellen van 
ruim twee meter hoog. Wanders fi lmde de intieme verhalen erachter. Hij sprak met de partners en 
kinderen. Dat leverde een aantal korte fi lms op.

    Tijdens de wording van het project begon ook de vader van Gijs Wanders te dementeren. Herman 
van Hoogdalen heeft hem onlangs geportretteerd. Wanders fi lmde zijn eigen familie. De persoonlijke 
betrokkenheid van beiden maakt het project krachtig en integer.

    De expositie reist langs meerdere musea, ook in het buitenland, en trekt veel publiek (in Bremen meer 
dan 10.000 bezoekers in twee weken tijd). Het zijn vooral mensen die dementie in hun nabijheid mee-
maken, maar ook zorgprofessionals en kunstliefhebbers. De indringende portretten en verhalen maken 
veel los. Ze ontroeren de bezoekers. Mensen ervaren herkenning en gaan met elkaar in gesprek.

    Van Gezichten van dementie is een gelijknamig boek verschenen (WBooks). Tijdens de opening van 
de expositie in Pulchri zal de vierde druk worden gepresenteerd, uitgebreid met een nieuw hoofdstuk 
over de vader van Gijs Wanders. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan staatssecretaris Martin 
van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die de tentoonstelling opent op 10 maart (alleen voor 
genodigden).

    Alzheimer Nederland heeft het project fi nancieel ondersteund.

    Inloopochtend voor borstkankerpatiënten
    
Op woensdag 9 maart 2016 zal van 9.30 tot 11.30 uur de maandelijkse inloop- en contactochtend wor-
den gehouden voor patiënten die behandeld zijn, of nog steeds behandeld worden wegens borstkanker. 
Patiënten die niet in MCH en Bronovo behandeld zijn of worden kunnen ook de bijeenkomst bijwonen.

    Deskundigen van de Borstkanker Vereniging Nederland begeleiden de maandelijkse bijeenkomsten. 
Het doel van deze ochtend is het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. Inmiddels is gebleken dat 
deze bijeen kom sten als zeer waardevol en zinvol worden ervaren. De patiënten bepalen zelf waarover 
met anderen van gedachten worden gewisseld en met wie er gesproken wordt. Men kan er zo binnen-
lopen zonder afspraak te maken en kan zelf bepalen hoe  lang er deelgenomen wordt aan de bijeen-
komst. Een verpleegkundig consulente mamma care is aanwezig om vragen te beantwoorden.

    Locatie: Vergaderzaal 9e etage MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 in Leidschendam. 
MCH Antoniushove is goed bereikbaar met openbaar vervoer: lijn 2, 6 en 19, en bussen 39, 46 en 47.

    Vierde reu¨nie Bleekneusjes in de Deense Zeemanskerk te Rotterdam
    
Het Rode Kruis en de Deense organisatie Red Barnet (red de kinderen) hebben in 1945 voor gezorgd, 
dat Nederlandse kinderen (de bleekneusjes) naar Denemarken werden uitgezonden. Het was de 
bedoeling, dat zij lichamelijk zouden aansterken en geestelijk alle ellende van de oorlog even zouden 
vergeten. Voor velen van hen werd Denemarken een tweede vaderland.

    Op woensdag 13 april 2016 organiseren de bleekneusjes samen met de Deense Zeemanskerk te Rot-
terdam een bijzondere reu¨nie in de Deense Zeemanskerk te Rotterdam.

    We zoeken daarom de uitgezonden kinderen van toen. De reunie is een kans om herinneringen op te 
halen en kennis te maken met andere “bleekneusjes”.

    Woensdag 13 april, van 11.00 tot 16.00 uur. Kaartverkoop via de Deense Zeemanskerk:  www.kirken.nl . 

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

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
 Postbus 26046,  2502 GA Den Haag

Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.

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

nen. Sommigen zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Per 1 januari 2016 kost een abonnement voor 2016 in Nederland € 50,00

In de EU kost het € 65

In het VERRE buitenland kost het i.v.m. 

de verzendkosten € 80.

Ook voor u is er een 

kadootje (op is op)

Als gever ontvangt u het 

inmiddels bekende boek van 

Casper Postmaa “Napels zien “



Zelf heb ik bijna veertig jaar als 

medewerker van dat ministerie in het 

gebouw gewerkt, dus veel zaken die 

zij onderzochten komen bekend voor.

Ontstaan van het gebouw

Op 2 september 1940 werd het eerste 

gedeelte van het gebouw (de D-vleu-

gel langs de Raamweg) in gebruik 

genomen. Op het terrein waar het ge-

bouw is verrezen lag een terrein van 

de artillerie. Op 17 mei 1939 werd de 

eerste steen gelegd door Pia Plesman, 

de dochter van KLM directeur Albert 

Plesman. Bij veel Europese luchtvaart 

maatschappijen was het gebruikelijk 

om het hoofdkantoor te vestigen bij 

de luchthaven. Plesman wilde dat 

juist niet, hij had de voorkeur om 

dichter bij het politieke netwerk te 

zitten. Bovendien was hij van mening 

dat de “atmosfeer van een vliegterrein 

niet bevorderlijk is voor een rustigen 

arbeid, welke toch op een Hoofd-

kantoor zeer gewenscht is”. Een 

hoofdkantoor was hard nodig omdat 

de in 1919 opgerichte maatschappij 

groeide. Het aantal Europese bestem-

mingen nam toe en vanaf 1924 vloog 

de KLM naar Nederlands Indië. Tien 

jaar later kwamen daar de vluchten 

naar Curaçao bij.

Roosenburg

De architect van het gebouw was de 

schoolkameraad Dirk Roosenburg. 

Deze architect heeft in de nabijheid 

meer gebouwen ontworpen, zoals 

de bekende villa Windekind aan de 

Nieuwe Parklaan. Dit is in 1927-1928 

gebouwd voor de commissaris van 

politie Van ‘t Sant. Van ‘t Sant was 

vertrouweling van Koningin Wilhel-

mina en vertrok samen met haar in 

de eerste oorlogsdagen naar Londen. 

Een ander gebouw van zijn hand is 

j  t r  e er h  e  
nog steeds als architectenbureau in 

gebruik. Zowel het KLM-gebouw als 

beide andere gebouwen bezitten de 

karakteristieke dak overstekken.

Logo

Roosenburg was al eerder betrok-

ken bij de KLM, hij heeft ook het 

logo van de KLM ontworpen. In de 

huidige architectuurwereld komen we 

de kleinzoon van Roosenburg tegen, 

Rem Koolhaas.

In en aan het gebouw zijn diverse 

kunstwerpen aangebracht. De zoon 

Teun van Dirk Roosenburg heeft de 

terracotta vogels boven de huidige 

hoofdingang ontworpen en de tuin-

architectuur is van schoonzus Sophia 

Rosse-Luyt.

Vier vleugels

Roosenburg heeft een gebouw met 

vier vleugels ontworpen. Met de ver-

wachte personeelsgroei zouden steeds 

meer vleugels worden gebouwd. 

Begonnen werd met de vleugel langs 

de Raamweg. Op een betonnen doos 

op de zandgrond is een staalskelet 

gemonteerd. De staalconstructie is ge-

e er  r e fir  e r es bbe 
in Gorinchem. Het dak was niet 

gedekt met pannen, maar met koperen 

platen, volgens Roosenburg duurder, 

maar ook duurzamer.

In het gebouw kwamen verplaatsbare 

scheidingswanden, lang voordat 

de term Het Nieuwe Werken was 

uitgevonden. Hiermee kon ingespeeld 

worden op de veranderende behoeften 

van het gebruik van het gebouw.

Sportzaal

In het kantoorgebouw werden ook 

andere voorzieningen gerealiseerd, 

zoals een kantine voor het personeel, 

winkeltjes (fotograaf, kapper en later 

een bank) dienstwoningen, een garage 

en een sportzaal.

Terrein

Het gebouw is gebouwd langs het 

kanaal van de Koninginnegracht. Dit 

kanaal liep door het duingebied van 

Den Haag naar het vissersdorp Sche-

veningen. Het doel van het kanaal 

was onder andere bedoeld om mensen 

naar het badhuis in Scheveningen 

brengen en de Scheveningers konden 

hun zeevis naar de stad vervoeren. 

Het kanaal is tussen 1825 en 1862 

gegraven.

Zandtransport

Het kanaal werd ook gebruikt voor 

zandtransport. Den Haag, maar ook 

de andere steden breidden uit en voor 

deze stadsuitbreidingen was zand no-

dig. Zand dat in de duinen goedkoop 

voorhanden was en dat kon worden 

verkocht. Vanuit het kanaal werden 

zijkanaaltjes (spranken genaamd) 

gegraven. De latere B-vleugel van 

het KLM-gebouw is over de nog 

bestaande sprank heen gebouwd.

Willem Bastiaan Tholen

Aan de overzijde van het kanaal, daar 

waar nu Madurodam is gesitueerd, 

stond de Kanaalvilla. In deze stads-

villa woonde de Haagse stadsschilder 

Willem Bastiaan Tholen. Er zijn 

schilderijen van hem bekend van de 

Koninginnegracht, maar ook van de 

sprank. Het huis werd ook bewoond 

door de familie Arntzenius. Vader 

r  s gr fier  e ee e -

mer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

is de villa door de Duitsers gesloopt.

Opening van het gebouw

Voordat het gebouw op 2 september 

1940 werd geopend was het nog niet 

afgebouwde gebouw in gebruik als 

interneringsplaats voor personen die 

een gevaar op konden leveren voor 

de Staatsveiligheid. Na de capitulatie 

van Nederland op 14 mei 1940 wer-

den ze vrijgelaten en kon de afbouw 

van het gebouw verder gaan.

Duitse inval

Omdat door de Duitse inval in Ne-

derland geen vliegverkeer meer was 

toegestaan, trok de KLM niet in het 

gebouw, maar werd bij de opening het 

gebouw verhuurd aan de Rijksgebou-

wendienst. Het Ministerie van Sociale 

Zaken was al op 15 augustus in het 

gebouw getrokken. Lang heeft het mi-

nisterie er niet gezeten, in december 

1942 werd het gebouw gevorderd.

De Duitsers wilde het gebouw slopen 

ten behoeve van de aanleg van de 

Atlantikwal. Zo sneuvelden vele 

bomen, werden de Kanaalvilla en 

de Wittebrug gesloopt, maar om 

onduidelijke redenen bleef het KLM-

gebouw gespaard. De Raamweg werd 

voorzien van betonnen versperringen 

(draken tanden) als versperring voor 

tanks.

Bij het (voormalig) gebouw van 

Europol staat nog wel een bunker en 

langs de Raamweg tot aan ‘t Hoen-

straat staat tot op vandaag nog een 

muur. De bunker op de hoek van de 

Waalsdorperweg is opgenomen in het 

gebouw en op het dak van de bunker 

was het restaurant voor Europol 

gevestigd.

Vanaf juni 1944 is het KLM-gebouw 

weer in gebruik, eerst om eenheden 

van de gevreesde Grüne Polizei en 

de Wehrmacht te huisvesten. Na de 

oorlog verbleven de Canadezen er 

enkele maanden. Voor de gesloopte 

Wittebrug is een tijdelijke noodbrug 

gebouwd.

Na enig gesteggel met de Rijksgebou-

wendienst kreeg de KLM in januari 

1946 weer de beschikking over haar 

gebouw en kon de KLM op 1 april 

eindelijk in het gebouw trekken.

De luchtvaart groeide weer en al 

snel werden de uitbreidingsplannen 

voor de andere vleugels uit de kast 

gehaald. Al in december 1947 kon de 

volgende vleugel worden geopend 

en op 24 mei 1949 de beide andere 

vleugels.

Officiële opening in 1949

Albert Plesman heeft er bijna negen 

jaar op moeten wachten totdat zijn 

KLM gebouw kon worden geopend 

en die negen jaar waren niet de 

gemakkelijkste jaren in oorlogstijd. 

Zijn zoon Jan was uitgeweken naar 

Engeland en verongelukte op 1 sep-

te ber  b j t er s s tfire 

Aandacht voor een jubileum: het KLM-gebouw bestaat 75 jaar

B+A-vleugel in aanbouw (1947).

In september 2015 bestond het KLM-gebouw 75 jaar. Reden voor de huidige gebruiker van het 

gebouw, het ministerie van Infrastructuur en Milieu om aandacht te schenken aan dit jubileum. De 

historicus Peter de Leeuw heeft samen met de kamerbewaarder Jan van der Steen op het intra-

net van het ministerie een website gebouwd met informatie over het ontstaan en gebruik van dit 

gebouw. De informatie in dit artikel is aan die website ontleend.

Voorzijde vanaf Nieuw
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piloot. Bij de hoofdingang is een steen 

ingemetseld ter nagedachtenis van Jan 

Leendert Plesman.

De opening van het volledige gebouw 

werd verricht door niet minder dan 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 

Bernhard. De prins metselde de laatste 

steen in. Dit was een bijzondere klin-

ker, deze was in de zeventiende eeuw 

naar Nieuw Amsterdam (New York) 

gebracht en via een schenking van 

president Roosevelt en het museum 

the City of New York in 1946 aan 

prinses Juliana aangeboden. Dit ter 

gelegenheid van de opening van de 

luchtvaart verbinding Amsterdam-

New York, met de opdracht er een 

passende bestemming voor te zoeken.

Inrichting van het gebouw

In het gebouw zijn nog een aantal 

bijzondere elementen uit de Ples-

mantijd te vinden. Toen Plesman in 

1946 het gebouw betrok was er op 

de 4e verdieping (naast de wereldbol 

met vogels aan de buitengevel) een 

kamer voor hem ingericht. Samen met 

de kamer van zijn secretaresse was 

deze voorzien van een eikenhouten 

lambrisering. Deze wandbekleding is 

nog steeds aanwezig, al is het nu een 

normale kamer in het gebouw die door 

de ambtenaren wordt gebruikt.

Deze kamer was ook voorzien van 

een in die tijd nieuw soort luchtbe-

handeling. Op zolder staan machines 

die moesten zorgen voor verse en 

verwarmde lucht in de beide kamers. 

De lucht werd via een buizensysteem 

naar de kamers gebracht. Machines en 

buizen zijn nog aanwezig.

Na het gereedkomen van de nieuwe 

vleugels verhuisde Plesman naar de 

B-vleugel, weer op de 4e verdieping. 

Doordat de hoofdingang verhoogd 

is aangelegd, heet dat nu derde 

verdieping. In zijn kamer huist nu de 

minister.

Het hoofdkantoor van de KLM was 

van allerlei nieuwe snufjes voorzien. 

Achter het gebouw reed de blauwe 

tram naar Scheveningen, onder en 

achter de trambaan was een half 

ondergrondse ruimte ingericht voor 

het st e   fietse   e bte-

naren en was er stallingsruimte voor 

dienstauto’s.

Voor het personeel was er ook een 

sportzaal, met daaronder de garage-

werkplaats. Helaas is deze werkplaats 

en sportzaal afgebroken ten behoeve 

van de uitbreiding van het gebouw 

eind jaren 80 van de vorige eeuw.

Er bestaan foto’s dat deze sportzaal 

ook als werkruimte in gebruik is 

geweest, onder ander voor de benzine 

distributie in 1973.

Op iedere gang bevond zich een mar-

meren balie waar de bodes de interne 

post verzamelden en verdeelden. Daar 

waren ook liftjes aangebracht om de 

post naar andere etages te brengen. 

Toen ik in 1977 in het gebouw kwam 

te werken waren deze balies nog 

aanwezig en bracht in de gang waar ik 

werkte de bode Heer Van der Linden 

de post rond.

Koffiekar

Nu is het gebruikelijk dat er overal 

fie ut te  st .   er  
e fie g r gebr ht r 
e fie r et e r e e e 

jes. e fie er  gere e  
met bonnetjes. Op haar beurt moest 

e fieju r u  e b etjes eer 
afrekenen met haar baas. Dat ging niet 

 jes fie  r  su er t-
jes. ge e   rte fie r  
zonder suiker, was er vaak op de 

terug eg  e fie r b j rees 
van Leeuwen nog wel eens een extra 

je fie te b etse .

Wereldbollen

Voor het personeel was er een be-

drijfskantine, eerst in de zogenaamde 

koepel die aan de eerste vleugel is 

aangebouwd en later op de vijfde 

etage van de B_vleugel. De plaats 

waar deze nog altijd is gevestigd. De 

kantine op de vijfde etage had over 

de volledige lengte een balkon. Gedu-

rende de lunchtijd was het ‘s zomers 

druk op het balkon. De inrichting van 

de kantine is maar beperkt aangepast 

in al die jaren. Door de toename van 

het aantal ambtenaren is het balkon bij 

de zaal getrokken, maar voor de rest... 

De door Eppo Doeve gemaakte wand-

schildering is nog steeds aanwezig. 

De hanglampen die de wereldbollen 

verbeelden en de ontluchting als raket-

motoren zijn nog steeds aanwezig.

Rouwstoet

Op 31 december 1953 overleed Ples-

man en hij werd in zijn eigen gebouw 

bij de hoofdingang opgebaard. De 

rouwstoet vertrok vanuit het KLM-

gebouw. Al in 1954 werd een deel van 

de Raamweg en Badhuisweg omge-

doopt in Plesmanweg. Ook verscheen 

er een standbeeld, gemaakt door Mari 

Andriesen. Tijdens de naspeuringen 

voor dit jubileum is gebleken dat het 

standbeeld niet altijd op dezelfde 

plaats heeft gestaan. Het stond eerst 

aan de overzijde van het Kanaal, daar 

waar nu de tramlus van de tram ligt, 

Waarschijnlijk is het bij de bouw van 

het Hubertusviaduct in 1968 verplaatst 

naar de huidige plaats op de hoek van 

de Hubertusweg. Plesman kijkt nu al-

leen nog maar naar zijn vliegtuigen in 

de lucht, maar op de oorspronkelijke 

plek ook naar zijn gebouw.

Rijksgebouwendienst

Toen in 1970 de KLM verhuisde naar 

het nieuwe hoofdkantoor in Amstel-

veen, werd het KLM gebouw verkocht 

aan de Rijksgebouwendienst en kwam 

het Ministerie van Verkeer en Water-

staat er in.

Fusie

Na de fusie tussen het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat (V&W) en 

delen van het ministerie van Volks-

huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu (VROM) tot het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu (I&M) werd 

die aan de Plesmanweg gehuisvest. 

Op dit moment wordt het jongere 

gebouw van het ministerie van VROM 

aan de Rijnstraat geschikt gemaakt 

voor de huisvesting van de ministeries 

van I&M en Buitenlandse Zaken. Wat 

er dan met het fraaie KLM gebouw 

gaat gebeuren blijft nog even in het 

ongewisse.

Rob van der Burg

r.burg@outlook.com

Aandacht voor een jubileum: het KLM-gebouw bestaat 75 jaar

Luchtfoto (1949).

anaf Nieuwe Parklaan (1954).
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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 één. Dat was een Oekraïense 

jonge moeder, met haar baby in de 

kinderwagen.

Dr Dreeshuis

Na de straatveger, bezoekers en perso-

neel van het Dr Dreeshuis, wat buren 

en strandgangers was ik al gauw bij 

die vijfentwintig. Maar het begon toen 

al eigenlijk steeds interessanter te wor-

den. 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 

ee  e gr fie te r e . e  t j s-

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 gepas-

seerd was, kreeg ik via het Fotomu-

seum 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: honden-

uitlaters, wandelaars, sportievelingen, 

vaders of moeders met kinderen, 

allerlei beroepspersoneel, speciale 

fietse  t h  e se   u r  
sjouwers, straatwerkers, speciale 

groepjes (maximaal tien personen), re-

clame- 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 Nederlan-

ders, 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 enke-

ling blijkt al jaren geleden door mij 

aangesproken te zijn. Dat zie je met 

een andere haarkleur niet.

‘De Postbode Zei Nee’

De titel van mijn fotoboek is gewor-

den: ‘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 pose-

ren. 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 in-

tens laten weten, hoe dat simpele bal-

konfotootje 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 

 t u st ge e  t gr fis he 
verhaal te eindigen met de aloude 

woorden van Hippocrates: ‘Ars Longa 

Vita Brevis.

Hans Rietbergen

jghrietbergen@hotmail.com

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!
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De ‘werkplek’ van Hans Rietbergen.

De eerste expositie in Pulchri: 488 foto’s, tien meter breed.

Pools gezin.

De grootste groep op de foto.

Poolse schilder.
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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

Passieconcert 
‘Passie Verbeeld’  

Nieuw Kamerkoor Delft brengt een bijzonder 

passieconcert; koormuziek met beeldende 

kunst, waarmee het lijdensverhaal van Jezus 

tot leven komt. Het koor zingt passiewer-

ken uit de hele muziekgeschiedenis van de 

renaissance tot de moderne tijd, van Bach tot 

Penderecki. Niet alleen de muziek neemt je 

mee in de soms heftige emoties van het pas-

sieverhaal, maar ook de prachtige schilde-

rijen van (amateur)kunstenaars die speciaal 

voor dit concert zijn gemaakt.

www.nieuwkamerkoordelft.nl

Nieuw Kamerkoor Delft

Locatie: Raamstraatkerk, 
Raamstraat 76, Delft 
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 12,50 / 
Ooievaarspas € 10,00

Lunchconcert Prinses 
Christina Concours  

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christi-

na Concours zijn live te beluisteren tijdens de 

gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in 

Den Haag. Op 15 maart luistert u naar Jurre 

van Egteren (piano), Camilla Genee (viool) en  

Carmen Keijser (piano).

www.christinaconcours.nl

Nieuwe Kerk  

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

Pauzeconcert 
Kloosterkerk 

Gedurende het hele jaar worden in de Kloos-

terkerk in Den Haag pauzeconcerten gege-

ven. Kunstcentrum 

Kloosterkerk wil een 

podium bieden voor 

veelbelovende jonge 

musici. Op 16 maart 

kunt u luisteren 

naar Leonard Kwon 

(blokfluit), Edoardo 

Valorz (clavecimbel), 

Josep Casadella 

(barok fagot)

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Fonds 1818 agenda

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

Movies that Matter Festival  
Het jaarlijkse Movies that Matter 

Festival is hét internationale film- en debatfesti-

val over vrede en recht. 

Filmhuis Den Haag en 

Theater aan het Spui 

bieden tien dagen 

lang podium aan zo’n 

zeventig speelfilms 

en documentaires, 

dagelijkse talkshows, 

muziekoptredens, 

exposities….en echte 

helden! Mensen die hun nek uit-

steken om de wereld beter te maken.

www.moviesthatmatter.nl

Movies that Matter

Locatie: Filmhuis Den Haag en Theater aan 
het Spui, Den Haag
Aanvang:  zie website
Toegang: € 10,00 / € 8,00

Johannes Passion 
Op de avond van Stille Zaterdag 

wordt in de Oosterkerk in Zoetermeer de Johan-

nes Passion van Johann Sebastian Bach uitge-

voerd. De Johannes Passion heeft een geheel 

eigen, dynamisch karakter. Bach bleef tot zijn 

dood werken aan deze passiemuziek, wat doet 

vermoeden dat de ‘Johannes’ hem zeer nauw 

aan het hart lag. 

www.cvecantica.nl

Christelijk Vocaal Esemble Cantica

Locatie: Oosterkerk, Oosterheemplein 320, 
Zoetermeer
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 20,- incl. programmaboekje

MAART

18-26
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Jurre van Egteren

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

18-26
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11

15

19

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht, 

geliked en gedeeld?

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer 

te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en 

vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door 

veranderd is. De Oud-Hagenaar is 

ook heel actief op social media, 

een mooi platform om uw herin-

neringen van vroeger te delen.

MA� HÄUS  
PASSION
J.S. BACH 

OUDE KERK DELFT 

HEILIGE GEESTKERKHOF 25

Kaartverkoop:
Gaech Antiek, Vlaardingsekade 26, Schipluiden

Drogisterij Dio-Vitaal, Dijkshoornseweg 6, Den Hoorn
Muziekkhandel Van Buytene, Binnenwatersloot 16, Del� .

Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, Del� .
Nieuwe Kerk, Markt 80, Del� 
Leden St. Michael en Vivace

www.zangvereniging-sintmichael.nl

Solisten
Hans Christian Hinz – Bas (Christus)

Seil Kim – Tenor (Evangelist)
Titia van Heyst – Sopraan

Martine Straesser – Alt
Leon van Liere – Tenor
Martijn Sanders – Bas 

Koren
Zangverenigingen St. Michaël en Vivace

Kinder/jeugdkoor Young Voices

Orkest St. Michaël
Bas de Vroome – orgel

Ivanka Neeleman - Viola da Gamba

Dirigent -  Koos van Beurden

Entreeprijs € 30,- incl. programma koffi  e/thee

23 
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Roel Loopers

roel.loopers@iinet.net.au

Naar de andere kant van de wereld
Ik ben op 25 oktober 1948 

geboren in het huis achter 

de sigarenwinkel van Nico 

en Annie Loopers op de hoek 

van de Warmoezierstraat en 

het Westeinde in Den Haag. Ik 

had twee oudere zusters, Mar-

ja en Bep, en er kwamen nog 

Anita en ons jongste broertje 

Leo bij.

e re  ht b j het e e hu s 
este e  us ee   e te  
re  ters e  er eegsters e  
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Roel Loopers aan het werk.

Historisch High Street in Fremantle.

Fremantle Festival.
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Bel

070 - 22 10 580
en wordt  gratis 

lid !

Cuisine Chocolade Fondueset in geschenkbox

Deze pasen lekker  kokkerellen met 
chocolade. Heerlijk met vers fruit of 
marshmallows!
Incl: 
• porseleinen  fondue-pot met deksel,
• 4 fonduevorken
• 4 prikkers
• 4 porseleinen schaaltjes
• theelichthouder met theelicht

11,
00

Voor leden

Onze prijs € 13,95

Wandelstok, schokabsorbe-
rend en opvouwbaar.

De schokabsorberende 
eigenschappen van deze 
wandelstok ontstaan door 
een speciaal verbreed en 
zacht handvat. 
• Met verende dop 

om schokken op te 
vangen.

• Inclusief nylon 
opbergtas, zwart met 
rode bies.

• In twee lengtes verkrijgbaar

27, 15
Voor leden

Onze prijs € 33,95

Tempur Zadeldek

Perfect voor lange fi et-
stochten of op de home-
trainer.
Tempur is warmte-
gevoelig en vormt zich 
naar de contouren van 
het lichaam.
• Verkrijgbaar in twee 

maten.

  30,30
Voor leden

Onze prijs € 37,95

Handige waterfl es 0,5 ltr

De afsluitdop van de WaterTracker® drinkfl es 
hee�  een aantal voordelen. Door de ingebouwde 
teller houdt u de dagelijkse vochthuishouding 
op peil, drie maal daags, iedere dag! En door de 
speciale tuitvorm drinkt u makkelijk en zonder 
te morsen. Ideaal voor onderweg. Ook geschikt 
voor warme en ijskoude dranken.

10,00

Voor leden

Onze prijs € 12,50

80,00
Voor leden 

Onze prijs € 99,95

AEG-Voxtel-M800-senioren 
gsm 

Eenvoudig te bedienen 
touchscreen GSM met 
SOS-knop. Met camera 
en radio. Geschikt voor 
elk telefoonkaartje/sim-
kaartje.

Tuin kniezit-bankje

30,35
Onze prijs € 37,95

Voor leden

Dit opvouwbare bankje hee�  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.

Onze winkel is nu ook op zaterdag 

geopend. Van 10.00 - 16.00 uur 

bent u van harte welkom!

Dit gereedschap hee�  een pistool-
griphandvat, dat de pols in en na-
tuurlijke houding houdt. Zorgt voor 
een stevige grip op het gereedschap.
• Ook verkrijgbaar als schepje en 

vork. 

Onze prijs € 17,95
Voor leden 14,35

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

Erf- en schenkingsrecht

Verklaring van erfrecht is

verplicht bij banken

In december is mijn vader overleden. 

We zijn met vijf kinderen en ik doe de 

geldzaken voor hem. Wij hebben een 

en/of rekening bij ING. Alles gaat in 

goede harmonie tussen de kinderen. 

Ik vraag me af of het verplicht is om 

een verklaring van erfrecht nodig te 

hebben. Als wij de geldzaken kunnen 

afhandelen met zijn vijven heb ik 

toch geen notaris nodig? Ook vraagt 

de ING om na het overlijden meteen 

melding te maken van het overlijden. 

Ik heb dit niet gedaan omdat ik een en/

of pas heb. Ik vind als alles in goede 

harmonie gaat en er is nog wat geld 

over dit gewoon door vijf kan worden 

gedeeld en klaar is kees. Of ga ik nu te 

kort door de bocht?

U bent verplicht het overlijden van 

uw vader aan de bank te melden. 

Dat staat in vrijwel alle voorwaar-

den. Vervolgens zal de bank u 

waarschijnlijk om een verklaring 

van erfrecht vragen waarna verdere 

transacties via deze rekening (dus 

 u te e j  e he fi g  u -

nen worden gerealiseerd. Soms kunt 

u volstaan met een uittreksel uit een 

overlijdensakte bij de gemeente. U 

ontkomt vaak niet aan een verklaring 

van erfrecht die nu eenmaal nodig 

is bij een gereguleerde afhandeling 

van een overleden rekeninghouder. 

Waarom zou u zo’n verklaring niet 

door een notaris laten opstellen? Als 

het een eenvoudige kwestie is, zoals 

het bij uw overleden vader lijkt, dan 

bedragen de kosten ook niet veel. In 

dit soort kwesties gaat er niks boven 

een geordende afwikkeling.

Sociale voorzieningen

Net niet in aanmerking

voor huurtoeslag

Mijn echtgenote (68) en ik (75) willen 

gaarne weten of wij in aanmerking ko-

men voor huurtoeslag in 2016. Naast 

onze AOW ontvangen wij op jaarbasis 

aan pensioenen bruto ruim 8000 euro. 

Ons spaargeld bedraagt circa €60.000. 

De kale huur bedraagt ongeveer € 450 

per maand. De servicekosten 100 euro 

per maand.

Op grond van de gegevens die u 

ons stuurde, hebben we voor u 

uitgerekend dat u en uw vrouw niet 

in aanmerking komen voor huur-

toeslag. Uw gezamenlijk vermogen 

ligt namelijk net iets hoger dan het 

maximum van 48.874 euro voor 

twee personen. Was u onder die 

grens gekomen, dan had u volgens 

onze proefberekening circa 95 euro 

huurtoeslag per maand gekregen. 

Mochten de bedragen anders lig-

gen, dan raden we u aan om een 

proefberekening te maken op www.

toeslagen.nl.

Financiële kwesties

Verhuur van garage is

mondeling afgesproken

Ik woon in een appartementencomplex 

(gekocht) met onderin garageplekken. 

Jaren geleden heb ik na een mondelin-

ge afspraak mijn gekochte garageplek 

verhuurd aan een medebewoner. Deze 

betaald mij maandelijks €40. Nu wil 

ik mijn garageplek terug. Wat zijn de 

rechten van de huurder en met welke 

opzegtermijn heb ik te maken?

Indien u een onderhandse en 

mondelinge afspraak heeft - zonder 

nader huurcontract met voorwaarden 

voor beide partijen - dan kunt u ook 

mondeling met onmiddellijke ingang 

het verhuren van de garage opzeg-

gen. Indien de huurder het daarmee 

niet eens is, zal hij een juridische 

procedure tegen u moeten beginnen 

waarin hij aannemelijk moet maken 

dat hij - ondanks het ontbreken van 

nadere voorwaarden - toch recht wil 

houden op het huren van de garage. 

Dat is een zeer onzekere situatie 

voor de huurder. Indien er wel een 

huurcontract is, dan staan daarin 

ongetwijfeld voorwaarden voor 

opzegging van de huur. Indien u het 

wilt spelen volgens het standaard 

huurrecht voor woningen dan kunt 

u een opzegtermijn aanhouden van 

drie maanden plus één maand extra 

voor elk vol jaar dat de huur heeft 

geduurd met een maximum van 

zes maanden. Het beste voor beide 

partijen is echter om te proberen in 

onderling overleg tot beëindiging 

van de huur van de garage te komen.

AOW en pensioen

Geschil over AOW voor een 

eenpersoonshuishouden

April vorig jaar ben ik AOW-ge-

rechtigd geworden. Al zes maanden 

daarvoor heb ik een ingevulde 

vragenlijst aan de Sociale Verzeke-

ringsbank (SVB) gezonden waarop 

ik heb aangegeven een zelfstandige 

huishouden te voeren om de AOW 

voor een alleenstaande te krijgen. Nu 

heeft onlangs na een zeer vervelende 

controle de SVB die uitkering verlaagd 

omdat volgens hen is gebleken dat ik 

een gemeenschappelijke huishouding 

voer met een ander. Hoe bewijs ik dat 

ik geen gemeenschappelijke huishou-

ding voer?

Deze kwestie lijkt ons rijp voor 

het schriftelijk indienen van een 

onderbouwd bezwaarschrift tegen de 

beslissing die het SVB-kantoor heeft 

genomen. Dat moet wel gebeuren 

binnen zes weken nadat de beslis-

sing aan u is toegezonden. Essentieel 

is dat u meestuurt een kopie van uw 

huurcontract en de schriftelijke stuk-

ken waarin u aantoont dat u géén ge-

zamenlijk huishouden voert. Indien 

u al over de termijn van zes weken 

bent gegaan, dan rest u alleen nog 

maar een procedure bij de rechter. 

Wat gebeurde er eigenlijk? Hoe 

kwamen die vliegtuigen daar? Ik 

wist het zo’n beetje maar ik had me 

eigenlijk nooit echt in de details van 

de geschiedenis verdiept. Tot een van 

mijn zusjes vroeg of ik eens iets wilde 

opschrijven over de oorlogsjaren. Ik 

ben tekstschrijver en het schrijven op 

zich mocht dus niet zo’n probleem 

zijn, maar nu precies weergeven wat 

ik als klein kind had gezien en meege-

maakt, kon ik niet zo maar.

Ik herinnerde me die vliegtuigen, lijn 

5 in de Appelstraat, een razzia, de 

NSB-vrouw en haar fanatieke zoon die 

bij die razzia de schuilplaatsen in de 

volkstuintjes aan de overkant van de 

laan aanwezen waarin jonge jongens 

zich schuilhielden.

Ik herinnerde me ook dat we altijd met 

kinderen van allerlei leeftijden speel-

den op de landjes; de open plekken 

tussen de blokken nieuwbouwhuizen. 

Daar deden we tikkertje, blindeman-

netje en stookten we vuurtjes waar we 

brandnetels op stoofden, die we opaten 

alsof we zaten te barbecueën.

Herinneringen ook aan groenteboer 

Nederpelt die met paard en wagen 

over de laan kwam, bakker Hus die ‘s 

middags ook trambestuurder was, de 

Sierkan op de hoek, de visboer die op 

r j g et j  b fiets gs  
en iets onduidelijks riep, de kruidenier 

die in zijn huis de voorkamer als win-

kel had ingericht en natuurlijk mijn 

school op de Mient.

Van de laatste oorlogsjaren wist ik nog 

hoe het rookte in huis als mijn vader 

rommel die hij op straat vond in de 

Majokachel stopte en natuurlijk de 

honger, de gaarkeuken en de smerige 

smaak van bloembollen.

Voor een samenhangend verhaal over 

de periode die mijn jongere zusje niet 

zelf had meegemaakt, ging ik op zoek 

naar de historische feiten en voor ik 

het wist ging ik steeds verder terug in 

de tijd. Zo ontstond een beeld van de 

groei van Den Haag, de aanleg van de 

Vruchtenbuurt en ook van de schade 

die de oorlog aan de stad toebracht.

Het bombarderen van de vliegvelden 

Ockenburgh en Ypenburg was nog 

maar het begin van de verwoestin-

gen die Den Haag troffen. Om de 

Noordzeekust tegen een inval van de 

Geallieerden te verdedigen, bouwden 

de Duitsers een verdedigingswal. Dat 

die dwars door woongebieden liep, 

weerhield ze daar niet van.

Inwoners van Scheveningen waren 

de eersten die uit hun huizen werden 

gezet. Ze moesten hun sleutels 

inleveren en verder maar zien waar ze 

terechtkwamen. Ze kregen nauwe-

lijks tijd om hun spullen bij elkaar te 

pakken. Met haastig gepakte koffers, 

pakken, zakken, kinderwagens en 

karretjes vormden ze binnen een paar 

uur een optocht van vluchtelingen. 

Waar moesten ze naartoe? Familie 

misschien, of vrienden. Ze hadden niet 

de tijd gekregen om iets te regelen. 

Zodra ze weg waren, werden waarde-

volle bezittingen ingepikt en de huizen 

gesloopt.

Na Scheveningen volgden Duinoord 

en het Statenkwartier. In totaal raakten 

door de aanleg van de kustverdediging 

130.000 mensen dakloos. De bewo-

ners van de Vruchtenbuurt woonden 

nu op de grens met het zogeheten 

Sperrgebiet; de kustzone die door ge-

wapende soldaten werd bewaakt tegen 

ongewenste bezoekers.

De duinen stonden vol bunkers en 

er was ons verteld dat er mijnen 

lagen. Zo nu en dan hoorden we een 

t fi g.  hte  e t er ee  
konijntje op een mijn had getrapt. Wie 

zal het zeggen?

Gezien vanuit de Vruchtenbuurt begon 

het Sperrgebiet aan de overkant van de 

Laan van Meerdervoort. De verlaten 

huizen werden later ook gesloopt, 

maar niet door de bezetter. Dat deden 

bewoners uit de omgeving die op 

zoek waren naar brandstof voor de 

verwarming van hun huizen en voor 

het opwarmen van het beetje eten dat 

ze zo nu en dan konden bemachtigen. 

In het donker gingen ze het verboden 

gebied in en namen alles wat brand-

baar was mee. Het hout verdween in 

de Majokachel, het stookwondertje dat 

weinig brandstof nodig had en betrek-

kelijk veel warmte afgaf.

Nederland werd in de oorlogsjaren 

systematisch leeggeroofd. Zelfs 

gedragen kleding moest worden 

ingeleverd voor ‘die dappere soldaten 

aan het front’. Opvallend was wel de 

grote solidariteit die ontstond tussen 

de bewoners van de Vruchtenbuurt. Ze 

deelden wat ze hadden.

Hoewel het niet de bedoeling was, 

kregen mijn notities de omvang van 

een boek. Bij het schrijven hield ik me 

vooral vast aan de historische feiten. 

Die vertaalde ik naar de geschiedenis 

van de familie Heuvelmans, een jong 

gezin dat aan het eind van de oorlog 

zes kinderen telde en nadien er nog 

twee bij kreeg. Een groot gezin? Ja, 

maar niet ongebruikelijk groot, zo’n 

zestig jaar geleden. Er is heel wat 

veranderd!

Bloembollen à la Carte

ISBN 97894021411221

Prijs: 24,95 euro

www.bravenewbooks.nl/anneliengoote

Annelien Goote

anneliengoote@casema.nl

De Vruchtenbuurt
Herinneringen zijn niet altijd compleet. Dat merkte ik bij het 

schrijven van mijn boek ‘Bloembollen à la Carte’. Ik woonde bij 

het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op de Thorbeckelaan 

en zag in de vroege morgen van de vijfde mei de Duitse vlieg-

tuigen boven de duinen hun vijandige lading uitspugen boven 

Ockenburgh. Zo’n zestig jaar droeg ik die beelden in zwart-wit 

mee in mijn herinnering. 
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Ineens schoot het me weer te binnen. 

Ook de gewone melk was toen niet zo 

lekker is als nu. Als ik m’n ogen dicht 

doe zie ik de melkboer in 1949 luid 

bellend door de straat rijden met een 

kar met een melktank erop. Dan liep 

mijn moeder met een geëmailleerde 

melkkoker naar buiten om die door 

de melkboer te laten vullen. Door een 

kijkglas kon je de melk zien lopen.

    Eén keer aan de hendel trekken 

was goed voor een halve liter. Een 

ijskast hadden we niet. De volle melk 

was, zo niet direct dan toch weldra, 

voorzien van een klonterige, lichtgele 

bovenlaag. Reden voor mij om zo min 

mogelijk melk tot me te nemen. Daar 

dacht mijn moeder anders over. Niks 

room eraf. Niks zeefjes. Drinken! 

Melk is goed voor elk! En dan dacht 

ik: ‘Behalve voor Jan, want die piest 

ervan.’

    Een paar jaar later was de melk 

er r jgb r  g e  ter  esse  et 
een dikke hals en aluminium capsules. 

e e  esse  ette e e b er 
gewoon voor je voordeur als je niet 

thuis was. Kom daar nu eens om. In 

sommige gezinnen diende je voor 

gebru   e  es et je ge  ee  
klein en een groot gat in de capsule 

te maken. Het kleine gat was voor de 

lucht, het grote om de melk door te 

schenken. In andere gezinnen volstond 

het om de capsule voor de helft open 

te trekken en na het schenken weer 

terug te vouwen.

    t e  es eeg s u te e  e 
capsule eraf. Dat gebeurde om zeer 

uiteenlopende reden. Je kon er bij-

rbee  e s e   je fi ets ee 
versieren. Ten tijde van carnaval kon 

je de capsules aan draadjes rijgen om 

zodoende caferamen van glinsterende 

gordijnen te voorzien. Maar vooral 

ook kon je de capsules opsparen en in-

leveren ‘voor de kindertjes in Afrika’.

     Schoolmelk 

Rond 1950 kregen de kinderen 

behalve thuis tot overmaat van ramp 

ook nog eens melk op school. Daartoe 

moesten ze iedere maandagochtend 

‘melkgeld’ inleveren. Sommige kinde-

ren kwamen uit armlastige gezinnen. 

Die hadden op maandag geen geld bij 

zich. Dan werden ze vaak vanuit een 

speciaal potje gesubsidieerd. Andere 

kinderen zetten hun ouders met succes 

onder druk met de mededeling dat die 

schoolmelk ‘toch echt wel heel vies 

was’. Die hadden maandag ook geen 

geld bij zich. En kregen dan per onge-

luk soms toch melk uit de subsidiepot.

  Een melkauto voorzag ‘s ochtends 

alle Haagse lagere scholen van 

schoolmelk. In metalen kratjes zaten 

t t g   esjes  ee  htste ter. 
Die kratjes werden dan in de school 

ergens tegen een muur van de gang 

opgestapeld. Als je weekcorvee had 

mocht je om tien uur met een andere 

leerling de klas uit en ging je met een 

potlood gaatjes in de capsules prikken. 

Als dat klaar was haalde je uit een 

kartonnen doos papieren rietjes die je 

door die gaatjes stak. Daarna bracht 

je de kratten naar de klassen. Zodat 

iedereen vlak voor de kleine pauze z’n 

dagelijkse, gezonde portie melk kon 

nuttigen.

     Dikke, gelige roomklodders 

Sommige leerlingen vonden die 

schoolmelk echt lekker. Maar de 

meesten keken toch wat neer op die 

e hebbers e  r e  het  esje tege  
heug en meug snel leeg, omdat ze 

anders in de pauze binnen moesten 

blijven. Maar er waren ook leerlingen, 

waaronder ik, die die melk zelfs niet 

tegen heug en meug naar binnen kre-

gen. Die zaten de hele pauze binnen 

aan hun inmiddels doornatte, dicht-

geplakte, papieren rietje te lurken. De 

wanhopige pogingen om de dikke, 

gelige roomklodders, die bovenop de 

melk dreven door zo’n rietje te krijgen 

waren dan tot mislukking gedoemd. 

De capsule moest eraf en de viezige, 

ontransparante bovenkant van het 

 esje est  e  r e  
gezet, Sorry, dat ik zo in details treed. 

Maar na al die jaren moet het er toch 

even uit.

  s je je  esje eeg h  ht je r 
buiten voor het speelkwartier, dat 

inmiddels was geslonken tot vijf mi-

nuten. Zelf redde ik dat altijd nog net. 

Maar het staat me helder voor de geest 

dat zo’n drie, vier leerlingen zelfs dàt 

niet konden opbrengen. Na een maand 

proberen, gevolgd door ernstig overleg 

op een ouderavond werden die leer-

lingen dan vrijgesteld van het drinken 

van schoolmelk. Wij zagen dat als de 

kroon op hun werk.

    e htste ter  esjes r e s h
melk werden, ik meen in 1955, ver-

vangen door driehoekige kartonnetjes 

die in een ronde krat pasten. Op die 

driehoekige verpakking zat een klein 

stukje tape dat je eraf moest trekken 

om een gaatje tevoorschijn te toveren 

waar je je rietje in kon steken. Dat 

rietje zal wel van plastic zijn geweest. 

Het grote voordeel van die verpak-

king was dat het, als je het leeg op de 

tegels van het schoolplein legde en je 

er keihard met je voet op stampte, een 

enorme knal gaf.

     Blauwe kan 

Ook de verpakking van de melk voor 

thuis onderging in die tijd de ene 

wijziging na de andere. De meeste 

huishoudens waren inmiddels voor-

zien van een ijskast. Zodat de kwaliteit 

 e e    ru t g g. h 
zullen velen een huivering niet kunnen 

onderdrukken bij de herinnering aan 

de melkzak uit de jaren zestig. Die 

dunne, plastic melkzak kon je horizon-

taal opbergen in de ijskast. En als je 

hem wilde gebruiken deed je hem ver-

ticaal in een ovale, blauwe, plastic kan 

en knipte er aan de ene kant een groot 

hoekje af voor het gieten en andere 

kant een klein hoekje voor de lucht.

   Melkdruppels langs de zak 

k?Ik druk me misschien wat formeel 

uit als ik zeg, dat deze verpakking niet 

de meest handige was die we in de 

loop van de tijd voorbij hebben zien 

trekken. Te pas en te onpas knapte die 

zak zomaar ineens uit zichzelf, zodat 

het dweilen geblazen was. En als je de 

kan na het schenken weer recht in het 

deurvak van de ijskast zette, wilde er 

nog wel eens wat melkdruppels langs 

de buitenkant van de zak in de bodem 

van die blauwe kan terecht komen. 

Als de zak melk dan leeg was, was er 

geen mens die er dan over dacht die 

blauwe kan aan de binnenkant schoon 

te maken alvorens er weer een nieuwe 

zak in te zetten. De fantasie schiet nu 

tekort als je je een voorstelling zou 

willen maken van wat er na een jaar 

allemaal op de bodem van de blauwe 

kan lag.

   Kartonnen melkpak 

Al gauw werd de plastic zak dus 

vervangen door het langwerpige kar-

tonnen melkpak met het dakje erop, 

dat je eerst duwend en dan knijpend 

moet uitvouwen om er een schenktuit 

van te maken.

  Thans zit er twee of 2,4 liter lekkere 

melk zonder klonters of gele room 

 re eb re st   esse . eus  
vroeger was echt niet alles beter. De 

schoolmelk en de karnemelk zeker 

niet.

    Nog meer herinneringen aan de melk(-

verpakkingen) van weleer? Mail naar: 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

 Melk is goed voor elk   
  Vorige week dronk ik voor het eerst sinds zestig jaar weer eens een glas karnemelk. Heerlijk! 

Heel anders dan ik me herinnerde van vroeger. Was mijn smaak in de loop der tijd veranderd? Of 

hebben ze de karnemelk intussen lekkerder gemaakt? 

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.

 Blauwe melkkan.   

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars
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achterkant en een heel aparte lijn die 

toch een beetje aan een grotere 600 

deed denken. Bagageruimte voorin, 

met een ‘motorkap’ die tegenwinds 

open klapte en een interieur met 

ruimte voor vier personen, zoals Fiat 

je wilde doen geloven.

Opklapbare stoeltjes

Sterker nog, een goede kennis van 

mij, Huug van Beelen, ja, ook een 

Hagenaar, is er zelfs met vijf per-

sonen mee op vakantie naar Spanje 

gegaan. Maar ja, dat was jaren 60, 

dus wisten wij toen veel van comfort, 

SUV’s en meer van dat ruimtegedoe. 

Een compacte auto dus. Tweedeurs 

natuurlijk met niet verstelbare, maar 

wel opklapbare stoeltjes voor een 

instap naar de achterbank.

120 kilometer per uur

Uiteraard ging ik naar de introduc-

tieshow van Fiat-dealer Swart in de 

Parkstraat in Den Haag. Toch een 

bijzonder en elegant model voor die 

tijd. Hij had 39 pk en had een top-

snelheid van 120 kilometer per uur.

De 850 kostte toen 4945 gulden. 

En ook die kleuren. Ik herinner mij 

nog een lichtblauwe met die banden 

met een smal wit vlak. Een toch wel 

eigentijds dashboard met die Fiat 

tuimelschakelaars voor het licht en 

de ruitenwissers. Alle Fiats hadden 

in die tijd dat paddenstoelachtige 

contactsleuteltje met dat langwerpige 

model voor de deursloten. Met, ik 

heb het al eerder gememoreerd, de 

code van de sleutel er in gegrafeerd 

en die stond ook in het contactslot. 

Bijvoorbeeld E71 en ja, die heb ik 

ook in mijn sleutelcollectie.

Startknop

Bij de handrem een hendel voor de 

choke en de starter. Toen normaal, 

daarna verdwenen, en nu is die start-

knop weer zeer eigentijds en sportief. 

Gekke wereld toch?

Tochtraampjes in de voorportieren 

en voor die tijd veel ruimte. Het 850 

cc motortje deed goed zijn best en 

zoals bij alle Fiats nodigde hij uit tot 

sportief rijgedrag. Op het achterklep-

je zat geen slot. Gewoon een lipje 

dat je omlaag moest drukken en dan 

ging de klep open. Daar zat ook de 

benzinedop. Zou je nu niet meer in je 

hoofd halen zo zonder slot.

Ook op de 850 plakte de fabrikant op 

de achterruit een transparante sticker 

met de letters FIAT in witte let-

terblokken die de meeste eigenaren 

tot mijn verbazing ook nog op de ruit 

lieten zitten. De 850 bleef in produc-

tie tot 1971 en er werden in totaal 

1.780.000 exemplaren geproduceerd.

Sport Coupé

In de loop van die jaren ontwikkelde 

Fiat op basis van de 850 een Coupé 

en een Spider versie. Daar zal ik u 

een volgende keer over vertellen, 

want in 1973 kocht ik mijn eerste 

nieuwe Fiat. Ja, een Fiat 850 Sport 

Coupé. Een beeldschone auto!

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

De Fiat 850
Fiat is altijd erg sterk 

geweest in het ontwerpen 

en produceren van kleine 

auto’s met een geheel 

eigen karakter. De 500 en 

600 zijn daar mooie voor-

beelden van. En ineens 

was daar de 850 in 1964.

Een bijzonder ontwerp. Motor 

achterin, maar een heel korte 

Fiat 850. Foto: Flickr.com/Ronny Light Photography

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

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 plek-

ken 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.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 23 februari vond 

u ook vier Sudoku-opgaves. We kregen veel 

goede antwoorden, maar ook enkele foute. De 

goede oplossing luidde vorige keer: 7-6-1-3. 

De dvd gaat naar de volgende inzenders:

• Arie Boer, te Zoetermeer

• L. Minderhoud, te Voorburg

• Paul de Vries, te Zoetermeer

• Janny Helmich, te De Lier

• Theo Heemskerk, te Monster

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

j  eer e  fiehu s e e r 
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de 

inzending natuurlijk ook uw postadres te 

vermelden!

We moeten uw oplossing van de nieuwe 

puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen 

hebben op: woensdag 16 maart.

Mail

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 5’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

4 8 9 7 6

6 1 2 9

1 4 6 2

9 7 4

7 6 4 8

3 4 1

8 9 2 5

2 3 8 7

7 9 6

7 3 5

6 8 2 4

4 2

2 8 9 5

3 9

9 5 8 6

3 5 6

2 6 1

4 3

2 7 1

1 9

6

4 3

3 2 9 4

7 9 5 3

4 8 7

8 4 5 3

2 7 6

3 7 1 8

7 9 1 2

9

6 5

2 1 9 7

6 1

5

4 7 3 6

8 7 2 3
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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)

ACTIE ACTIE ACTIE

ROLSTOEL  
EXIGO 10

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

SCOOTMOBIEL
CAREMART TRAVEL & ME

• COMPACT MODEL

• OVERZICHTELIJKE DISPLAY

• DEELBAAR EN VERKLEINBAAR

ROLLATOR
MODELITO CLASSIC

• IN HOOGTE VERSTELBAAR

• EENVOUDIG OPKLAPBAAR

• MAXIMAAL GEBRUIKERSGEWICHT: 136 KG

• GEWICHT: 7,2 KG

OOK VOOR HUREN EN LENEN VAN UW HULPMIDDELEN

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

999.-

699.-
249.-

149.-

499.-

199.-

ENORM 
ASSORTIMENT 
SCOOTMOBIELEN
VANAF € 399.-

NU MET EEN ZITKUSSEN 
VOOR € 9,99


