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De Bijenkorf: paleis der levensvreugde
Dit jaar in maart bestaat de
Haagse Bijenkorf negentig
jaar, dit is zeker een artikel
waard voor echte Hagenaars.
Ik heb zelf in de Bijenkorf
(etalage) gewerkt, zo ook
mijn moeder (personeelsafdeling) en mijn oom (expeditie),
waar wij allemaal met vreugde op terugkijken. Leuk om te
lezen over hoe de Bijenkorf in
Den Haag terecht is gekomen.
Of de Bijenkorf-directie er
nu nog zo over denkt weet ik
niet, maar dit verhaal is wel
het vermelden waard.
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Geen Bijenkorf heeft ooit zo op een
paleis geleken als de Haagse. Als
een burcht van glas, steen en rode
baksteen torende hij vroeger uit boven
zijn hele omgeving. In de hoogte is hij
nu geëvenaard, maar opvallend is de
Haagse Bijenkorf nog steeds.
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De Bijenkorf in Den Haag. Foto: Flickr.com/Martin Abegglen (https://www.ﬂickr.com/twicepix/)

Eigenlijk zou de tweede Bijenkorf in
Rotterdam komen. Maar als in 1923 in
Den Haag de Nieuwe Verkeersweg (nu
Grote Marktstraat) wordt doorgebroken, doet zich de gelegenheid voor
die de directeuren Arthur Isaac en Leo
Meyer niet kunnen laten lopen.
Berlage
Een selectiecomité, waar onder andere
H.P. Berlage in zit, geeft de voorkeur
aan een ontwerp van J.F. Staal. Maar
de Bijenkorf-directie wil een minder
koel en strak gebouw, en vindt het het
ontwerp van Piet Kramer (1881-1961)
het mooist; die krijgt dus de opdracht.
Het is de grootste in zijn leven. Na
nauwelijks twee jaar bouwen, waarbij
ongelukken en stakingen het werk nog
vertragen, vindt op 25 maart 1926 de
officiële opening plaats.
Het ‘Paleis der Levensvreugde’,
waar de essayist dr. P.H. Ritter jr. het
noemt, is één groots kunstwerk. Ieder
onderdeel, tot het laatste schroefje toe,
is speciaal ontworpen.
Kramer heeft zelf de interieurs en de
meubels getekend. Brons, marmer

en kostbare houtsoorten zijn erin
verwerkt, en tientallen kunstenaars
hebben met beeldhouwwerk en
gebrandschilderd glas het geheel verfraaid. De pracht van de inrichting, de
glas-in-loodramen en het gepolitoerde
houtsnijwerk doen denken aan een
luxe oceaanschip.
De zalen in de afgeronde hoek
(waardoor het gebouw van buiten iets
van een opdoemend schip heeft) zijn
gereserveerd voor de meest luxueuze
afdelingen. De modesalon op de eerste
etage, de kunstsalon op de tweede, en
op de derde de Oosterse Tapijthal.
Roltrappen
De Haagse Bijenkorf krijgt als eerste
in Nederland roltrappen; zestig centimeter breed en alleen omhoog naar de
tweede etage, maar toch een sensatie.
Dat het gebouw erg duur in onderhoud is, en ook verder niet altijd even
functioneel, is onvermijdelijk. Vanaf
1930 vinden de eerste verbouwingen
plaats. Onder leiding van Kramer zelf
wordt in 1934 de lunchroom opener en

luchtiger gemaakt.
Zijn plan voor uitbreiding van het
filiaal met een hoogbouw van vijftien
verdiepingen (een tachtig meter hoge
toren met bovenin een restaurant) is
dan al door de directie afgewezen.
Het uitzicht van de daktuin - waar
zomers elke middag levende muziek
is te beluisteren - is trouwens ook al
indrukwekkend.
Begin jaren zestig wordt de Haagse
Bijenkorf ingrijpend gemoderniseerd.
De lichthal met zijn opmerkelijke balustrade verdwijnt en veel van de van
het fraaie interieur moet wijken voor
een gestroomlijndere inrichting. Het
is tijd voor meer en bredere roltrappen, voor airconditioning en verdere
uitbreiding van de verkoopruimte.
Weinig gebouwen in Nederland zullen
vaker verbouwd zijn dan de Bijenkorven. De laatste jaren is er weleens met
spijt teruggeblikt op de radicaalste
ingrepen, vooral in de jaren zestig.
Gelukkig staat de buitenkant van het
‘Paleis der Levensvreugde’ nog recht
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Lichthal
Eind 1994 echter begint in Den Haag
een verbouwing die in de Bijenkorfgeschiedenis haar weerga niet kent.
Er komt een nieuwe lichthal, en aan
de achterkant een nieuw dienstengebouw voor de aan- en afvoer van
goederen (die vanwege de drukte in de
binnenstad steeds meer ‘s nachts zal
gebeuren).

Wilt u iedere 2 weken meer
dan 150.000 lezers bereiken?

WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

Licht en overzichtelijkheid worden
nagestreefd bij het vernieuwen van de
inrichting. Bovendien wordt een deel
van de vergane glorie van Kramers’
interieur nauwgezet hersteld, zodat
ook daar weer goed te zien zal zijn
wat dit is: een stuk Amsterdamse
School in het hart van Den Haag.

Geduld en begrip
Door de vele verhalen uit het verleden, welke wij de afgelopen maanden
in toenemende mate zijn gaan
publiceren, hebben velen van u de
pen of deskboard ter hand genomen.
Dit heeft spectaculaire gevolgen. We
kunnen, gelet op onze omvang per
editie van 20 pagina’s per week, deze
verhalen niet allemaal direct plaatsen.
Dat komt in de loop van de komende
tijd wel. Bijvoorbeeld als we een
speciale editie maken met nieuwe
lezersverhalen. Wij vragen uw geduld
en begrip. Wij blijven u oproepen en
vragen om ons verhalen toe te zenden,
zodat we ze ook per onderwerp in
De Oud-Hagenaar kunnen plaatsen.
Binnenkort gaan we samenwerken
met Omroep West. Ook via die weg,
vooral radio, kunnen uw verhalen
(als ze in het format passen) een plek
krijgen.

overeind, compleet met de gevelbeelden van Hildo Krop, John Rädecker
en A. Riemens.

Laat uw belasting(aangifte)
geen “belasting” voor u zijn.
Compleet verzorgd tegen zeer vriendelijke
tarieven (vanaf €65,--).

Adverteren doet u in

Ook huisbezoek tegen toeslag is mogelijk voor meer informatie

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

Een passend afscheid,
een dierbare
herinnering
24/7 bereikbaar:

070 - 346 95 71

Bel. 06 - 23 70 03 23
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Lange betonbaan
In de jaren vijftig ging ik vaak
rolschaatsen op een lange betonbaan.
Deze lag tussen de Bosjes van Pex
en het Stokroosveld. Ik heb mij altijd
afgevraagd wat het doel was van die
baan. Ik fantaseerde dat het een startlandingsbaan voor kleine vliegtuigen
was, om eventueel Duitsers te evacueren uit de nabijgelegen bunker. Kunt u
mij vertellen wat het doel ervan was?
J. Hazebroek
jhazebroek@ziggo.nl
Radio Luxembourg
In aanvulling op mijn artikel over de
kristalontvanger, heb ik nog een leuke
aanvulling van Radio Luxembourg
met historie, jingels en commerciële
juigkreten Dat is zo ongeveer wat Veronica later ook is gaan doen. De site
beschrijft een leuk stukje geschiedenis
en beslist de moeite waard: www.offringa.nl/radioluxembourg.htm

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!

Klaar... Over...
De combinatie uit De Oud-Hagenaar van 26 januari was snel gemaakt. Bij toeval van de week de nostalgie-doos geopend
die mijn moeder bewaarde voor ons... Leuk voor later. Nu is het later en zie ik dit knipsel: Haagsche Courant, 12 juli
1957.
Of ik erbij aanwezig ben geweest? Kan me het niet herinneren. Maar de beloning voor het verkeersbrigadiertje zijn, is
uiteraard geweldig!
Even terug rekenen... Zelf ben ik ook verkeersbrigadiertje geweest. In de zesde klas, schooljaar 1956-1957 van Montessorischool Waalsdorp. Ik heb zelfs nog een oorkonde ontvangen.
Met z’n tweeën op de kruising, Ruychrocklaan met de Van der Woertstraat. Waar veel schoolkinderen van diverse scholen
uit de buurt overstaken om naar school
en huis te gaan. De een riep ‘klaar’...
En de ander ‘over’... Gekleed in witte
jas en een spiegelei in de hand. Geen
b utale auto ij e s of fietse s ie toch
nog proberen er tussendoor te glippen.
Men bleef een heer in het verkeer.
Hier eindigt mijn herinnering aan het
fenomeen verkeersbrigadiertje.
Aaffien Kuijvenhoven-Wolthuis
aaffienkuijvenhoven@gmail.com

Philip
p4a2s@hotmail.com

vanzelfsprekend, alles vanaf tussen de
40 en 50 Volt kan zelfs dodelijk zijn,
dus 127V zeker. Dus dat argument
om op 127V of (in de States) op 110V
te gaan zitten is niet juist. Ik heb net
vakantie gevierd in Cuba, dat nog de
USA-spanning van 110V kende, maar
nu steeds verder richting 220V gaat,
zij het met Amerikaans stekkermateriaal. In de hotels zitten daarom 220V
stickers op hun Amerikaanse sleufstopcontacten. Over die apparaten die
je noemde: er zaten aan het einde van
dat ‘Haagsche omschakeltrajekt’ ook
stee s mee ele t ische offiemolens
tussen van Moulinex, een nieuwe luxe
na het jarenlang met zo’n vierkante
molen tussen je knieën te zitten of
een aan de muur hangend apparaat als
een soort orgeldraaier te bedienen. Na
onze verhuizing naar de Apeldoornselaan bracht een kennis van ons vanuit
de sloop wel eens 127Volts Moulinexjes mee, waar de GEB na inname de
veldwikkeling van had doorgetikt.

‘Haagsche omschakeltrajekt’
Zelf heb ik die omschakeling op het
adres in de Weimarstraat 149 nog
meegemaakt. Als kind had ik daar
met een schaartje kortsluiting op
die 127V gemaakt. De zogenoemde
‘gemeentestop’ vloog er ook uit, zelf
bleef ik ongedeerd. Dat laatste is niet

Ik had veel wikkeldraad thuis liggen
van oude met een spoel magnetisch
versterkte luidsprekers, die vond je
toen nog, en daarmee repareerde ik
die veldwikkelingen weer. Mensen die
nog geen offiemolen ha en on i
voor een laag bedrag zo’n werkend
apparaat leveren, dat opnieuw bij hun

Hans de Haas
t.b.v@ziggo.nl

Colofon

RSC Animo Rijswijk
Graag wil ik een oproep aan oud
handbalclubleden van RSC Animo
Rijswijk. Ik ben zelf jaren lang lid
geweest van deze handbalvereniging
en heb een tijd geleden gelezen dat
Animo is opgeheven. Animo was een
begrip in de omgeving van de omgeving Rijswijk en Den Haag. Het was
ook een echte familieclub. Nu blijkt er
ook een Facebook-pagina te zijn waar
alle herinneringen en foto’s geplaats
worden. Ik roep oud-leden op om ook
deel nemen aan deze Facebook-pagina
en veel oude foto’s en herinneringen
met elkaar te delen. Vooral veel oude
foto’s zijn welkom. Wil je niet op
Facebook, stuur dan foto’s aan mij,
dan zet ik ze er wel op.
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omschakeling naar 220V kon worden
geruild voor een nieuw exemplaar. Op
het randje van bedrog moet ik zeggen,
maar dan had de GEB maar de rotor
ervan moeten doortikken, dan was
dit niet mogelijk geweest. Het waren
arme tijden voor me, ik repareerde
toen ook radio’s en later zelfs tv’s als
bijverdienste...
Don van Riet
don.vanriet@xs4all.nl
Reacties op ‘Achter het huis’
Ik wil jullie laten weten dat er veel
reacties zijn gekomen naar aanleiding van de publicatie van mijn boek
‘Achter het huis’, over de gebeurtenissen in de Acaciastraat tijdens de

bezettingstijd. Mails van mensen die
er toen hebben gewoond en alles nog
voor zich zien. Vorige week nog een
vrouw die enkele huizen naast mijn
vader woonde en als meisje van zeven
de razzia heeft gezien. Ze herinnert
zich zelfs hoe mijn tante en neefjes
in de vrachtauto werden geladen. Erg
aangrijpend, maar ook erg goed dat
dit mede dankzij jullie publicatie is
gebeurd. Via Boekhandel Van Stockum (Spui) hebben mensen het boekje
gekocht. Ik heb nieuwe gebracht. Ook
rechtstreeks hebben mensen via mijn
mail besteld. Zo kan en moet juist in
deze tijd van angst en vluchtelingen
dit verhaal aan de jongere generatie
worden doorverteld. Ik wil graag alle
lezers van De Oud-Hagenaar bedanken

voor hun reacties, betrokkenheid en
belangstelling.
Ronald da Costa
r.dacosta@ziggo.nl
Christelijke Kweekschool
Oud-leerlingen van de Christelijke
Kweekschool Den Haag aan de Galvanistraat en Hortensiastraat: ik ben Anneke Groot. Ineke Wit en ik willen een
reünie organiseren (examenjaar 1962)
op 18 juni, als dat uitkomt. Op welke
locatie, weten wij nog niet. Eerst maar
zoveel mogelijk mensen traceren.
Weet natuurlijk niet wie er nog of weer
in Den Haag of Scheveningen wonen.
Sommigen hebben al bericht gehad.
Deze oproep is voor: Piet Hartog,
Krijn van der Plas, Matthijs ter Laak,
Ank van Mansum, Irene Schrijvershof,
Jelly ... (excuus!) en Gerda Minnema.
Geef het door! Zo snel als mogelijk.
Mail mij ook snel, als dat kan. Ook
graag een reactie als je niet kunt.
Anneke Groot
annekegroot@planet.nl
Koningin Emma
In de rubriek Vroegâh stond een interessant artikel over Koningin Emma.
Daarin onder meer dat jammer genoeg
weinig over haar bekend is. Maar wie
het boek Vertel dit toch aan niemand
leest, krijgt een aardige inkijk in het
leven aan het hof en haar bewoonster.
Het is een briefwisseling van de toen
nog jonge hofdame aan haar moeder;
de inhoud van die brieven moest strikt
geheim blijven, vandaar de titel van dit
boek - dat nog steeds verkrijgbaar is.
Bertram Versluis
indover@ziggo.nl

Groengele mandjes
U kent ze wel. De groengele mandjes waarin eens in de veertien dagen de nieuwe krant in gelegd wordt. Na acht jaar
constateren we dat een aantal mandjes verdwenen is. Of het witte bordje dat de krant gratis meegenomen kan worden is
verdwenen. Met behulp van Ton Willemsen zijn we bezig alles weer up-to-date te maken. U als trouwe lezer kunt ons
daarbij helpen. Wat vragen we van u? Kijk eens naar de mandjes bij u in de buurt en meld wat er mis aan is. Of als u
denkt dat er een winkel of instelling is waar veel mensen komen, maar nog geen mandje staat dat als een mooi verspreidpunt kan dienen, geef dat dan ook op. Laten we samen de krant nog meer lezers bezorgen. Mensen die de ziekenhuizen
Westeinde en Anthoniushove bezoeken, worden gevraagd of zij weten waar de mandjes gebleven zijn. Als u ons toch wilt
helpen, zodat er elke veertien dagen een nog dikkere krant met nog meer verhalen kan verschijnen, denk dan ook eens
om in uw omgeving te vragen of men niet wil adverteren. U kunt ons bereiken op 070-2210584.
Constant Martini (uitgever)
martini@deoud-hagenaar.email

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

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

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Herman Hissink: een markante Hagenaar
Van de markante Hagenaar
drs. H.J.A. (Herman) Hissink
verscheen bij uitgeverij Van
Oorschot postuum het boek
Natuurlijk bestaat God, Dagboeken en brieven.
Herman Hissink leefde bijna een eeuw
. lles in at lange leven
ee hij met ha tstocht. ls jongetje
van vijf stortte hij zich in het Rijswijkse Bos op de voorjaarsbloemen.
In de achtertuin van zijn ouders, die
grensde aan de Binckhorst, toen nog
weiland met boerderijen, had hij al op
z’n tiende een reusachtig terrarium. In
e ja en
fietste hij oo e ennen, in de jaren ‘30 door de Zwitserse
en Oostenrijkse bergen. Vlak voor de
wereldoorlog uitbrak wrong hij zich
in München in de uitpuilende laatste
trein. ‘Zo jongen,’ zei de stationschef
in Nijmegen, ‘net voor de bui binnen.
Hoe was het daar nou?’
Tijdens de wereldoorlog was Hissink
betrokken bij verzetswerk in het Laakkwartier - zijn vader was koster van
de Laakkapel. In de gewelven onder
de kerk werd door zijn groep het ondergrondse blad De Fakkel gestencild.
Tegelijk studeerde hij Nederlands en
Deens, voorlopig zonder examen te
kunnen doen, want hij had natuurlijk
geweigerd de loyaliteitsverklaring
te tekenen. Met zijn studieboeken
zocht hij bij Meijendel de stilte van de
Kijfhoek op.
In 1944 werd hij, nog voordat hij cum
laude was afgestudeerd, leraar Nederlands aan het ‘s Gravenhaags Christelijk Gymnasium, op de hoek van
Sweelinckstraat en Groot Hertoginnelaan, dat na de verhuizing naar de
Johan de Wittlaan vanaf 1965 Sorghvliet heet. Daar is hij tot 1987 een van
de markantste leraren geweest. Met
zijn ‘natuurleerlingen’ trok hij naar de
natuu ese vaten on en aag. ls
inspirerende kracht van zijn ‘milieuleerlingen’ kwam hij in de jaren ‘70
in botsing met de schoolleiding door
protesten tegen het autogebruik. Zij
veranderden een schoolparkeerplaats
in een wilde tuin die met bloemen en

planten uit heel Europa steeds groter
we en ten slotte officiëel e naam
Hissinkhof kreeg. Nog sterker zette
Hissink zijn stempel als toneelregisseur. Tientallen stukken, van Euripides
tot nouilh b acht hij op e plan en.
Bij zijn afscheid speelden in een
stampvolle aula driehonderd oudspelers teksten uit zijn stukken na.
En dat was nóg niet alles. Even
indrukwekkend als zijn toneelwerk
waren zijn reizen. Onmiddellijk na
e oo log fietste hij alwee oo
an inavië. ee lingen hoo en
zijn verhalen en wilden mee. Een
uitzonderlijke traditie ontstond. Overal
in West-Europa zocht hij de ongerepte
natuur en vooral in Griekenland, vanaf
de tijd dat daar nog nauwelijks toeristen kwamen. Op houten treinbanken
in uu naa thene en an ove e
e ba melij e wegen op e fiets naa
elfi of l mpia ampe en vla bij
de tempels. Veertig Griekse reizen
volgden, vaak zomerlange trektochten
over de oude dorpspaden in de Griekse
bergen, met ezels voor de bagage. In
de loop van de jaren benaderde het
aantal meereizigers de honderd, waarvan een hechte groep vrienden hem
trouw bleef tot zijn dood.
Griekse reizen
Nadat Hissink op zijn 72e zijn
schoolca i e met een pacifistische

waarin hij zijn dagelijkse ervaringen
beschrijft: het verduisterde Den Haag,
de nachthemel vol bommenwerpers,
de sloop van het Haagse Bos, groentetochten naar Pijnacker, opwinding bij
de eerste overgierende V1. Meteen na
het bombardement op het Bezuiden-

De hoek van Sweelinckstraat en Groot Hertoginnelaan.

Gijsbrecht van Vondel had afgesloten, zeven avonden lang, zat hij niet
bij de pakken neer. Hij bleef reizen,
wandelen en torens beklimmen ‘om
het dwaze rumoer van de wereld
te ontstijgen’. Hij hield lezingen,
ove e e lan se poë ie ove ijn
biologische en theologische lectuur,
over Griekse reizen en kloosters. Vaak
met zijn eigen prachtige dia’s, want
vanaf zijn jeugd was hij ook nog een
gedreven fotograaf. Zijn platen van
Raaphorst werden al vertoond aan
koningin-moeder Emma. Nog rond
zijn 90e reden vrienden hem naar zijn
geliefde stille plekken bij kerkjes in
Friesland, Groningen of Zeeland.
Na zijn dood bleek dat Hissink
duizenden bladzijden dagboeken en
brieven had nagelaten. Heel bijzonder
was zijn oorlogsdagboek 1943-45,

hout rijdt hij ‘s middags de brandende
wijk in, tussen instortende huizen
en e en ijn fiets ove puinhopen
zeulend, soms terugdeinzend voor hete
rookgordijnen, terwijl de brandweer
vergeefs met lekke brandslangen blust.
Hoewel grotendeels pas na zijn

pensionering geschreven, beslaan de
dagboeken en brieven heel zijn leven,
want Hissink roept vaak levendige
herinneringen op: hoe hij als jongetje
met zijn moeder op het Scheveningse
strand deftige Hagenaars in een koets
naar de branding ziet rijden, of
teruglopend uit Meijendel over de
Leidsestraatweg schijnwerperlicht
langs de bomen ziet glijden dat de
komst van een zeldzame auto aankondigt. De natuur is bij alles de groene
aa . e in ust iële ve nietiging van
het landschap van zijn jeugd maakt
hem woedend en bijna wanhopig.
Hissinks leerling Gerard Koolschijn,
oud-rector van gymnasium Sorghvliet,
maakte de selectie. De titel Natuurlijk
bestaat God is polemisch bedoeld.
Hissink schrijft geen rationeel betoog
om een Godsbewijs te leveren. Geen
spoor van verstikkende dogmatische
theologie. Verstikkend is voor hem
eerder het dogma van economische
groei, het kortzichtige materialisme
dat de aarde tot een woestenij maakt,
de overdreven nadruk op seksualiteit.
‘God’ is voor hem het onverklaarde,
het wonderbaarlijke in heelal, natuur
en menselijk bewustzijn. Fel verzet hij

zich tegen het idee dat met de ‘Grote
Knal’ een afdoende verklaring voor
ons bestaan is gegeven. Tegen het
idee van de maakbaarheid. Mensen
maken niet, ze maken kapot. In een
lange dualistische traditie zoekt hij in
de onmiskenbare evolutie naar sporen
van een plan. Mozart kon geen toeval
zijn. De kerk, waar metafysica heeft
plaatsgemaakt voor een krachteloos
humanisme, zou een slechte beheerder
zijn van de revolutionaire boodschap
van Jezus. Die eiste op korte termijn
een radicale omwenteling. In zijn
spoor gelooft Hissink dat alleen een
snelle evolutionaire mutatie van Homo
Sapiens die een eind maakt aan agressieve zelfhandhaving kan voorkomen
dat de mensheid zichzelf en zijn
aardbol vernietigt.
Natuurlijk bestaat God besluit met
een Epiloog die de schaarse woorden
weergeeft die een onafgebroken reeks
bezoekers in het verpleeghuis nog
hoorde van hun verdwijnende oude
vriend.
Gerard Koolschijn
koolschijn-cho@kpnplanet.nl

Salon van Hans Spit
De Salon van Hans Spit organiseert in samenwerking met het Letterkundig Museum een middag
met Gerard Koolschijn over de markante Hagenaar Herman Hissink.
atum on ag ap il. ocatie het ette un ig useum ins illem le an e hof ingang onin lij e ibliothee
comple . chte het cent aal station e t ap op en echtsaf of neem e lift.
Spreker: Gerard Koolschijn (schrijver, classicus en vertaler).
anvang . uu het museum is g atis voo be oe e s van e salon vanaf . uu . in e salon om . uu . in e
middag om 16.30 uur.
nt ee eu o inclusief opje offie en an je na a oop.
Reserveren: spit.hans@gmail.com of telefoon 06-81309892 of via het Letterkundig Museum op letterkundigmuseum.nl.
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Nieuw!!
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Verhuizen?
Speciale service voor senioren

Een team van
prothesespecialisten

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
BTR Reizen
Vakanties Voordeel van
Nederland
5 dg. All Inclusive Hotels in
9,9,- p.p.
of Duitsland va. slechts € 19

zen

hui

nm

egi

Wij

b
aan

er
ei v

g

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
Begin mei: Valkenboskade 466
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

ive Hotel
5 dg. Busreis All Inclus
9,- p.p.
€ 299,Gaasterland va. slechts
Hotel
Ultra All Inclusive vakanties
g
de Elderschans 40% Kortin

oiste rivieren
Cruises over werelds mo
0,- p.p. Korting
tot wel € 400,-

ereizen, laatste
Voor alle vakanti
tis folders
aanbiedingen, gra
l of Mail
Be
:
en
ng
en reserveri

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
Al 10 jaar ervaring!

De Volharding zoekt gemotiveerde stagiaires

Volg jij een studie
in de Zorg?
Dan zoeken wij jou!

NU 50% KORTING voor bedrijven.
Belastingaangifte vanaf € 25,-.
Hulp bij aanvragen PGB en
andere vergoedingen.
www.sairam.nl - tel. 070 215 8800

ZUIDERZEEMUSEUM
ENKHUIZEN

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

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT

Mogen wij ons even voorstellen
Mogen wij
? ons even voorstellen ?
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Miedema & zn. is een ouderwets
Miedema vertrouwd
& zn. is eenHollands
ouderwets
bedrijf
vertrouwd Hollands bedrijf
Leerspecialist
Leerspecialist
waarbij kwaliteit, service
waarbij
en persoonlijk
kwaliteit,contact
servicenog
en persoonlijk
echt boven-contact nog echt bovenAntiekrestauratie
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
Interieuradviseurs
aan staan !! Voor al uw aan
stoffeerwerk,
staan !! Voor
leer-,
alantiekrestauratie
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie

G
RTIN
O
K
65+

G
RTIN
O
K
65+

en uinterieuradviezen
in onze winkels aan
benthet
u in
beste
onze
adres.
winkels aan het beste adres.
IEDEMA & zn. IEDEMA & zn. en interieuradviezen bent

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

erk
Stoffeerwerk
Leerbewerking
Leerbewerking
hikken over een groteWij
collectie
beschikken
meubelstoffen
over een waarmee
grote collectie
wij almeubelstoffen
uw eetkamerstoelen,
waarmee
oorfauteuils,
wij al uw eetkamerstoelen,
Wij bekleden
oorfauteuils,
al uw zitmeubels
Wij
met
bekleden
de bestealkwaliteiten
uw zitmeubels
leder.met
Tevens
de beste
kunnen
kwaliteiten
wij diverse
leder.
leer
Tevens
reparaties
kunnen wij diverse leer reparaties
en en sofa’s herstofferen.
bankstellen
Zowel en
klassiek
sofa’sals
herstofferen.
modern. Wij
Zowel
zijn klassiek
onder andere
als modern.
gespecialiseerd
Wij zijn onder andere
verrichten,
gespecialiseerd
o.a stiknaden, uitgerekt
verrichten,
leer innemen,
o.a stiknaden,
gedeeltelijk
uitgerekt
vernieuwen
leer innemen,
van leren
gedeeltelijk
bankenvernieuwen
of stoelen. van leren banken of stoelen.
de merken o.a. ARTIFORT,
in bekende
LEOLUX,
merkenGELDERLAND,
o.a. ARTIFORT, ROLF
LEOLUX,
BENZ,
GELDERLAND,
GISPEN, PANDER
ROLFenBENZ, GISPEN,
Wij leveren
PANDER
de originele
en huiden
Wijvan
leveren
alle bekende
de originele
merken.
huiden
Wijvan
zijnalle
gespecialiseerd
bekende merken.
in hetWij
repareren
zijn gespecialiseerd in het repareren
WIJK meubelen. OISTERWIJK meubelen.
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD
meubelen.
en herstofferen
van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

tiewerk
Restauratiewerk
48 uur service
48 uur service
ureren antieke kasten,
Wijkabinetten,
restaurerenbureaus
antiekeen
kasten,
tafels.kabinetten,
Ook kunnen
bureaus
wij antieke
en tafels.
meubels
Ookvoorzien
kunnen wij antieke
meubelsbanken
voorzien
Doorgezakte
of fauteuils,
Doorgezakte
kussens veerloos,
banken of
leeg
fauteuils,
of uitgezakt?
kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
we was en/of politoerlagen.
van nieuwe
Heeftwas
u stoelen
en/of politoerlagen.
met biezen of Heeft
rietenuzittingen
stoelen met
die versleten
biezen of of
rieten zittingen die
Wijversleten
proberenofu binnen 48 uurWij
te verhelpen
proberen uvan
binnen
uw klachten
48 uur tedoor
verhelpen
middelvan
vanuw
de vullingen
klachten door
aan uw
middel van de vullingen aan uw
gd zijn, dan kunnen beschadigd
wij deze voor
zijn,
u vernieuwen.
dan kunnenTevens
wij deze
verwijderen
voor u vernieuwen.
wij houtworm
Tevens
enverwijderen
logen
wij houding
houtworm
entelogen
aan
passen, en u zo
houding
te voorzien
aan te
van
passen,
een perfect
en u zozitcomfort.
te voorzien van een perfect zitcomfort.
meubels.
wij al uw meubels.

Bel voor
meer informatie
Goejanverwelledijk
48a
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk
48a Veldweg
22 135
22
Kleiweg 135
Kleiweg
DamVeldweg
22
Gouda
Bussum
Bussum
Rotterdam
Rotterdam
Schiedam
Tel: Tel:
035 010
- 6912905
Tel:
599220
Tel: -035
- 6912905
Tel:0182
010 ––2188876
– 2188876 Tel: 010
2734727

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

Gebr.’s van

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft te
sterven aan kanker.
Samen kunnen we deze
dag dichterbij brengen.
Kijk wat jij kunt doen op
kwf.nl.
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Gebouw Kunsten en Wetenschappen in brand
In december 1964 werd Den Haag een historisch gebouw
armer. Het culturele uitgaanscentrum, zoals het Gebouw van
Kunsten en Wetenschappen ook wel werd genoemd, brandde
in enkele uren geheel af. Vele tienduizenden Hagenaars keken
machteloos toe en namen op deze wijze afscheid van het
gebouw. Ongetwijfeld zijn er vele lezers, die zich deze alles
verwoestende brand nog herinneren.
Op een koude winteravond rond
ruim zeven uur kwam bij L. den
Dulk van de Haagse brandweer de
melding binnen: ‘K. en W. staat in
lichterlaaie!’ Dat was fors schrikken.
Enkele bluswagen gingen meteen
naar de plek des onheils.
Spoedig stonden de alarmtelefoons
bij politie en brandweer roodgloeiend. Door de hele stad waren weldra
sirenes te horen. Politie, brandweer
en ambulances reden zo snel ze
konden naar de Zwarteweg, waar
het zo trotse gebouw van Kunsten
en Wetenschappen door de vlammen
dreigde te worden verzwolgen.
Kwartiermakers
De eerste groep brandweerlieden
die het gebouw binnenging, kwam
al gauw tot de conclusie dat het
een verloren zaak zou worden. De

vlammen waren volop bezig hun
terrein te vergroten gevoed door het
vele brandbare materiaal. “De foyer
was reeds een grote vlammenzee”,
concludeerde onderbrandmeester
J. Taal die tot de kwartiermakers
hoorde. Weldra moesten ze het pand
ontvluchten, omdat het brandende
plafond dreigde in te storten. Brandweerlieden rolden slangen uit. Een
grote waterpomp haalde water uit de
nabij gelegen vaart.
De brand liet talrijke ruiten van
omliggende panden springen.
Brandweerlieden, ofschoon in groten
getale aanwezig, konden alleen maar
belendende panden nat houden en het
gebouw op een controleerbare manier
af laten branden.
Spektakel
Ondertussen had de politie zijn

handen vol om het publiek op afstand
te houden. Goed zicht was er aan de
overzijde van het water, doch door
de hitte en de vonkenregen werd het
daar ook gevaarlijk.
De hevige brand met zijn hoog
oplaaiende vlammen was tot vele
kilometers in de omtrek te zien. De
vele toeschouwers keken beteuterd
naar de laatste tragedie die werd opgevoerd met dit maal het roemruchte
gebouw zelve in de hoofdrol. Onder
de toeschouwers bevonden zich ook
premier Marijnen en burgemeester
Kofschoten.
Reinder Zwolsman
Ook aanwezig was zakenman Reinder Zwolsman (1912-1988), de eigenaar van het gebouw. Het Kunsten
en Wetenschappengebouw was de
laatste jaren sterk in verval geraakt en
bouwlieden hadden de laatste handen
gelegd aan de spoedige oplevering
van het monumentale pand. Rond de
Kerst moest het gebouw gereed zijn
voor de feestelijke première van de
Snip en Snaprevue. “De requisieten
en overige theaterbenodigdheden
waren al in het gebouw”, liet Willy

Gebouw Kunsten en Wetenschappen.

Walden die bewuste avond met een
snikkende stem weten. De toekomst
was onzeker.
Schade
Nog dezelfde avond begon het
onderzoek naar de brand. Volgens de
verklaring van conciërge Valentijn
had hij om kwart over zes zijn laatste
ronde gelopen en niets gezien of geroken. Het was hem bekend dat electriciens op de vliering bezig waren
geweest met de electrische leiding,
doch bij zijn laatste ronde was hij

niet meer op de vliering geweest. Het
gebouw was voor zes miljoen gulden
verzekerd en ofschoon dat aanvankelijk te laag leek, bleek uiteindelijk dat
de sluwe Zwolsman er niet minder op
was geworden.
Om half elf werd het signaal ‘brand
meester’ gegeven. Het nablussen zou
nog het hele weekeinde duren. Meer
dan drie miljoen liter water was er op
het brandende gebouw gespoten en
75 brandweerlieden waren betrokken
bij de bluswerkzaamheden.

Vlucht naar noorden tijdens hongerwinter
Ik ben Nico van Dort, geboren op 6 september 1930 en wonende in Den Haag. In januari 1945 met
een kindertransport via het IKB naar Broek op Langendijk met een vrachtwagen vervoerd naar een
pleeggezin. Maar omdat ik 14 jaar was wilde niemand mij hebben, daar ze wel kleine kinderen wilden hebben. Het gevolg was dat ik elke nacht bij anderen sliep. Soms in een bed, maar ook tussen
de aardappelen en dan was mijn deken een vloerkleed op een zolder. Uiteindelijk ben ik bij de secretaris van het dorp terechtgekomen, waar ik de hele dag hout moest zagen en ‘s avonds in de kamer aan trappers van een fiets moest draaien. Een half uur ongeveer end an werd ik afgelost door
een ander familielid die dan ook een half uur moest draaien. Dit moest dan met de hand gebeuren,
want de fiets stond op zijn kop en het draadje van de dynamo naar de koplamp was verlengd. Je
moest wel hard draaien aan de trappers anders gaf de koplamp minder licht.
Ik kreeg van al dat gedoe heimwee
naar huis en ben daar toe weggegaan
want het eten wat we kregen was
ook niet veel. Ik ben in februari 1945
met mijn koffer daar weggegaan. Ik
ben toen naar de grote weg gelopen
richting Den Haag. Mijn schoenen
bestonden uit linnen bovenkanten en
de zolen waren houten plankjes om
de schoen tijdens het lopen een beetje
te laten buigen. Ik heb na een poosje
gelopen te hebben aan een paar trekkers - dat waren mensen die in de kop
van Noord-Holland wat eten hadden
gehaald - met een handkar waar ze
naar toe gingen. Ze gingen naar Den
Haag en ik heb toen gevraagd of ik
mijn koffer op de handkar mocht leggen en dan zou ik helpen trekken. En
dat was goed.
De eerste dag kwamen we tot

Beverwijk en hebben we de nacht
doorgebracht bij het Rode Kruis.
De volgende dag zijn we weer
verder gegaan. Ik ben toen met ze
meegegaan tot Leiden, want ik kon
niet meer. Ik ben toen naar familie
gegaan. Maar het was Sperrzeit en
je moest voor acht uur binnen zijn.
Maar het was na achten toen ik door
een agent aangehouden werd. En na
mijn verhaal aan hem verteld te hebben, heeft hij mij naar mijn familie
gebracht. Daar aangekomen wilde ik
mijn schoenen uitdoen, maar dat ging
niet meer. Ze hebben mij toen met
schoenen en al in een emmer warm
water gezet om alles een beetje los te
weken. Uiteindelijk lukte dat, maar
mijn voeten waren één rauwe massa.
Ze hebben mijn voeten verzorgd en
ik mocht daar toen een paar dagen
blijven. Toen hebben ze gezorgd dat ik

met een soort huifkar met paard naar
Den Haag kon. Mijn voeten hadden
ze ingezwachteld en met een paar
touwtjes op mijn schoenen gebonden.
Ze reden naar Den Haag Staatsspoor
zoals dat toen heette en ik moest toen
nog een uur lopen voor ik thuis was.
Toen ik eindelijk thuiskwam zei mijn
moeder: “Wat kom je doen, ik heb
niets voor je.” Toen mijn voeten weer
wat genezen waren, zijn ze direct weer
naar het IKB gegaan om me weer weg
te krijgen.
Ik ben misschien een dag of veertien
thuis geweest, toen ik opnieuw weer
weg moest. Ik zou toen met een boot
naar Friesland gaan vanaf de Goudriaankade in Den Haag. Dat was volgens het boek Hongerkind de Holland
IX. Er waren veel te veel kinderen aan
boord en het was er stikdonker. We

gingen vrijdagmiddag aan boord en
kregen ‘s zondags pas wat te eten. De
verzorging was zeer slecht en het eten
was onvoldoende. Gevolg was dat
van alle kinderen aan boord er maar
vier niet ziek waren, waarvan ik er
een was. We moesten de ton waar de
ontlasting van de kinderen inzat leeggooien in het water en allerlei andere
dingetjes doen. De leiders en leidsters
waren niet capabel genoeg om de zaak
in de hand te houden. Het stonk enorm
in het ruim waarin we zaten. Het enige
daglicht dat je zag waren de kieren
van de luiken.
Mijn dochter las het boek Hongerkind
van Mariska van Vondelen en herkende mijn verhaal. Ook ik ben met
hetzelfde transport als haar vader Aad
van Vondelen naar Friesland gebracht.
Via haar heb ik op een gegeven moment contact gekregen met schipper
de Boo en heb hem verteld hoe het leven in het ruim was en gevraagd waar
hij naar toe ging in Bergum. Hij zei
toen dat hij naar Winschoten ging via
Groningen. Ik heb hem toen gevraagd
of ik mee mocht tot Groningen want
daar had ik familie en gezien de ervaringen die ik had met Broek op Langendijk en nu weer op de boot, wilde
ik niet weer naar een pleeggezin. Hij

heeft me toen verstopt in de boot en
hij zou bij terugkomst er werk van
maken in verband met de verzorging
aan boord. Ze hebben mij kennelijk
ook niet gemist in Bergum, want er
waren ook te weinig pleeggezinnen
en de schipper wilde ook niet verder
met al die zieke kinderen. Ik ben toen
in Groningen van boord gegaan en
was de schipper zeer dankbaar voor
wat hij voor mij gedaan had. Ik had
weer een keer in bed geslapen dankzij
hem. Het was een heerlijk bed. Ik heb
toen nog de bevrijding van Groningen
meegemaakt. Na de bevrijding ben ik
met een militair transport weer in Den
Haag aangekomen.
N.M. van Dort
Sara Burgerhart 177
2533 JD, DEN HAAG
Nico van Dort is een van de kinderen
die met het enige georganiseerde
Delftse kindertransport dat tijdens de
hongerwinter naar Friesland per schip
werd getransporteerd om daar te
overleven. De Delftse auteur Mariska
van Vondelen schreef het boek Hongerkind over deze tocht, omdat haar
vader ook een van de kinderen was.
Dit boek is te bestellen via info@
mariska-van-vondelen.nl.
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EXCLUSIEF CONCERT IN ZUIDERSTRANDTHEATER

Zaterdag
9 april, 20.00 uur

Jazzdiva Dianne Reeves
terug in Den Haag!

Zuiderstrandtheater, Den Haag
Zuiderstrandtheater
Houtrustweg 505
2583 WB Den Haag

Tijdens haar overweldigende optreden op North Sea
Jazz Festival afgelopen juli, laveerde Dianne
Reeves ‘moeiteloos van swingende R&B naar
kalme smoothjazz en van rauwe blues naar
geïmproviseerde reggae (Radio 6)’. Dit
was niet haar eerste kennismaking
met het Nederlandse Jazz Festival;
in 2003 en 2005 stond ze er
ook op het podium, toen het
festival nog in Den Haag
plaatsvond.

Nu is meervoudig Grammywinnares Dianne Reeves terug in Den Haag voor een exclusief theaterconcert in het Zuiderstrandtheater met haar
bandleden Peter Martin (piano), Romero
Lubambo (gitaar), Reginald Veal (bas)
en Terreon Gully (drums).
Het belooft een prachtig
jazzspektakel te worden,
mis het niet!
Kaarten bestelt u via ons bespreekbureau op 070 - 88 00 333,
in de hal van de Centrale Bibliotheek (Spui 68) of via

WWW.ZUIDERSTRANDTHEATER.NL/Dianne_Reeves

Hotel schaepkens van st Fyt,
Valkenburg aan de Geul ,
** speciale weekreizen volledig verzorgd

MATTHÄUS
PASSION

Vertrek data : 12 juni, 4 september en 9 oktober
** halen en brengen af Den Haag/Utrecht/Rotterdam
en aan route liggende plaatsen

UUR

** incl. 4x halve dagtocht en VP. En vele extra’s.

OUDE KERK DELFT
HEILIGE GEESTKERKHOF 25

Speciale senioren groepsreizen klaverjas of bridge,
Voor meer info. Tel.043-6012000

Solisten
Hans Christian Hinz – Bas (Christus)
Seil Kim – Tenor (Evangelist)
Titia van Heyst – Sopraan
Martine Straesser – Alt
Leon van Liere – Tenor
Martijn Sanders – Bas

Vraag naar onze speciale aanbiedingen in april & mei!
info@hotelschaepkens.nl - www.hotelschaepkens.nl

Koren

“Wij zijn er
voor u”

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

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.

Entreeprijs € 30,- incl. programma koﬃe/thee
Kaartverkoop:
Gaech Antiek, Vlaardingsekade 26, Schipluiden
Drogisterij Dio-Vitaal, Dijkshoornseweg 6, Den Hoorn
Muziekkhandel Van Buytene, Binnenwatersloot 16, Delft.
Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, Delft.
Nieuwe Kerk, Markt 80, Delft
Leden St. Michael en Vivace
www.zangvereniging-sintmichael.nl

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

Geef eens een Oud-Hagenaar
abonnement cadeau!
Leuk voor alle Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. 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 “
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J.S. BACH

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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DEZE WEEK OP

Je had er een brilleglas voor nodig of, nog beter, de bolle lens van
een ouderwetse zaklantaarn. Zo had je een brandglas en kon je
met hulp van de zon vanalles in de fik steken. Je begon eenvoudig,
met een schoenveter bijvoorbeeld, want die brandde langdurig
en geurde bovendien heerlijk (vonden wij), en via de lont van een
kaars aansteken en de hens steken in een groepje luciferkoppen,
kwam je vanzelf een keer bij het grotere werk terecht, het celluloid. Celluloid was, samen met bakeliet de voorloper van het
plastic, dat pas later algemeen gebruikt werd en wordt.

maandag t/m vrijdag
Celluloid werd onder meer veel
gebruikt in de rijwielindustrie.
Fietssturen waren er doorgaans mee
bekleedt, maar ook jasbeschermers en
kettingkasten. Zeer gewild dus door
rotjongetjes met een brandglas, zoals
ik. Met een venijnig hittestraaltje had
je het zó in de brand en kroop het
vuur als vanzelf een heel stuur over,
daarbij ongetwijfeld de meest giftige
dampen verspreidend, maar ook deze
werden als heerlijk aroma door ons
opgesnoven.
Kleerscheuren
Met dit soort activiteiten moest je wel
e g op je hoe e ijn. eeg een fietseigenaar letterlijk ‘lucht’van je bezigheden dan moest je snel benen maken
wilde je niet halfkreupel thuiskomen.
Het gebeurde meer dan eens dat zo
iemand plotseling het huis uitstormde
en ons achterna zat tot hij ons niet
meer bij kon houden en het hijgend
en scheldend maar opgaf. Eigenlijk
was het natuurlijk ook pure vernieling
wat we deden en dat ondanks het feit
dat wij stuk voor stuk netjes waren
opgevoed en het verschil tussen mijn
en dijn donders goed wisten. Maar we
dachten op zo’n moment heel naief
niet verder dan de lol en de spanning
die dit spelletje ons verschafte. Stratenlang lieten wij zo onze sporen na
en het was achteraf bezien een wonder
dat we er met hooguit wat kleerscheuren vanaf kwamen.
Maar zoals met veel dingen brak wat
later een andere periode aan. Opeens
woei er dan een andere wind. Zonder
onderlinge afspraak of iets dergelijks, was het ineens ‘knikkertijd’
of ‘vliegertijd’ of, voor de meisjes, ‘diabolotijd’. Het ging vanzelf, iedereen
was dan daar weer mee bezig en het
andere speelmateriaal werd tot een
volgende periode opgeborgen, inclusief de brandglazen. Alles had dus zo
z’n eigen tijd. Maar er was ook een
uit on e ing het hu en van een fietsje
bijvoorbeeld was niet aan een periode
gebonden en liep zover ik mij herinner
het jaar door. Geen van ons bezat in
ie tij een fiets te uu at omt nog
wel en het geld groeide niet op de rug
van onze ouders, enz. Een enkeling
was in het rijke bezit van een autoped,

en dan had je nog de spekkopers met
een handige broer of vader en het geluk om het onderstel van een versleten
kinderwagen te bemachtigen, dan had
je met hun medewerking een geweldig
speelattribuut, een vierwielvoertuig,
met als stuur een touw naar de voorwielen. Maar helaas was dat voor mij
niet weggeleg . en fiets hu en was
dus een mooie oplossing. Her en der
in Den Haag waren bedrijfjes die zich
met de verhuur ervan bezighielden en
in onze wijk was dat in een soort loods
in de Rosseelsstraat, een zijstraat van
de van Zeggelenlaan, de laan waar
ik geboren en opgegroeid ben. De
loods stond barstensvol tweewielers
in alle mogelijke uitvoeringen en zo
te zien door de verhuurders met veel
creativiteit uit een berg onderdelen
samengesteld.
Bloedneus
Het was belangrijk om vroegtijdig bij
de loods aanwezig te zijn, om de kans
te vergroten een enigzins normaal
rijwiel te pakken te krijgen. Maar als
dan op een bepaald tijdstip de grote
deur openging, stormde de hele bende
wachtende jeugd naar binnen om maar
zo snel mogelijk beslag te leggen op
de kar van zijn of haar keuze. Maar
ook hier hadden de brutaalsten en
grootsten onder ons de eerste keus,
wat nog wel eens tot een handgemeen
met hier en daar een bloedneus leidde.
Omdat ik brutaal nog groot van stuk
was, restte mij vaak een misbaksel
op twee wielen, waarvan soms het
voorwiel ooit aan een autoped had toebehoord en het achterwiel aan een min
of mee no male fiets at an wee
wel). Remmen deed je met je voeten
op e st aat en van sommige fietsjes
ontbrak de zadelbekleding, zodat je
thuis nog uren later met de afdruk van
zadelveren in je achterwerk zat. Bij
andere creaturen waren op de trappers
grote houten blokken gezet, waardoor
je, als je niet de juiste maat voor de
fiets be at alleen staan e on fietsen.
Al met al moet het een wonderlijk
schouwspel in de wijk zijn geweest,
al die gemankeerde voertuigjes, maar
ach, wij maalden er niet om.
Voor een kwartje kon je een uur lang
fietsen. et gaf je een g oot v ijhei sgevoel en met een
beetje doortrappen
kon je best een
aardig eind weg
komen, al moest
je wel de tijd in de

06.30

Mogge Michiel

Wakker worden met het nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Steenwinkel.

St. Jeroenkerk in Den Haag, 11 juli 1983.

gaten houden. Een horloge hadden we
natuurlijk niet, maar de toren van de
St. Jeroenkerk stak hoog boven de huizen uit en was zo een duidelijk baken
voor ieder. En anders waren het wel de
ouders, die vanachter hun vensters met
handgebaren de ons nog resterende
tijd duidelijk maakten. Het leven was
zo een feestje, ook al was het maar
voor een veel te snel voorbijvliegend
uurtje...
Verjaardag
l fietsen mijme e i vaa ove het
be itten van een eigen fiets. at ou
at gewel ig ijn fietsen o lang en
zo ver als je maar wilde. Maar ik zette
het idee steeds maar weer snel uit mijn
hoofd, de kansen er op waren klein.
Maar toch, wat ik niet meer verwacht had gebeurde op een van mijn
volgende verjaardagen. Mij was de
dagen ervoor al enige bedrijvigheid en
ge uiste in huis opgevallen en i was
daarom extra attent op wat er zoal te
gebeuren stond. En ‘s avonds laat, de
avond voor mijn feestdag, ontdekte ik
toen ik even uit bed ging om te plassen, een object afgedekt met een laken
in de voorkamer, iets met de duidelijke
vo men van een fiets. illen van
spanning liep ik er in donker, zonder
geluid te maken op toe en tilde voorzichtig een punt van het laken op. En
jawel... aa ston een fiets sloop
ik weer naar bed, maar ik kon die
nacht verder geen oog meer dichtdoen
en het duurde vreselijk lang voor mijn
moeder me riep om eens gauw in de
voorkamer te komen kijken Eenmaal
het laken er af, ik wist het dus al stond
aa in volle glo ie een fiets. wa t
met een felgroen zadeldek.
e fiets blee late twee ehan s te
zijn, maar dat kon mij niet schelen.
Door mijn broer technisch in orde gemaakt, door de buurman keurig zwart
gelakt en door mijn moeder van een
zeegroen alpino-zadeldek voorzien.
Maar ik was uitzinnig van blijdschap
en moest er dan ook meteen twee trappen mee af richting wijde wereld. De
blijheid van toén, een vreugde zoals
die door mij nooit meer is geëvenaard.
Wim Hoogerdijk
whopictures@hotmail.com

10.00 Debby en haar Mannen (ook op TV West)
Debby Roukens presenteert iedere dag een programma vol gezelligheid,
gasten en (live) muziek. Samen met Fred Zuiderwijk, Gregor Bak, René van
Kooten, Pierre Wind en andere bekende regiogenoten.

13.00

Patrick in de Middag

Een gezellige middag met muziek en shownieuws, door Patrick van Houten.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Tjeerd Spoor brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

19.00

Rudo op de de Radio

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00

dagelijks wisselend programma

Kijk op Omroepwest.nl/radiogids voor een volledig overzicht van de programmering, inclusief die van het weekend.

maandag t/m vrijdag
07.00

TV West Ochtendnieuws

Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal

09.00

Debby en haar Mannen

Kijk live mee met de radiouitzending.

17.00

maandag: TV West Sport Een overzicht van het sport
weekend, waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles.

dinsdag: Team West Opsporingsprogramma, met Kirsten
van Dissel.

woensdag: Gewoon zo dus Manuel Venderbos ontmoet
mensen met een beperking én hun mogelijkheden.

donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte lijn
door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.
vrijdag: Trots! Johan Overdevest biedt kijkers de kans hun
trots uit te spreken aan hun geliefden en vrienden.

17.30

TV West Nieuws

Het nieuws uit de regio

17.45

Verkeersjournaal

Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar de komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwachten zijn.
Van 18.00 uur tot 07.00 uur: herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief die van het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

In gesprek over uw leven met uw (klein)kinderen
Wat weten uw (klein)kinderen eigenlijk over uw leven? Of wat weet u over uw (groot)ouders?
Martine Sollie vertelt op dinsdag 5 april bij de Bibliotheek aan de Vliet in Rijswijk waarom het
belangrijk is om hierbij stil te staan. En hoe een ‘fotobiografie’ u hierbij kan helpen.
“Mijn oma was in mijn ogen altijd een statige, serieuze en wat stille vrouw,” vertelt Martine
Sollie op haar website. “Zij maakte niet veel grapjes en ze was geen suikeroma. Ik praatte niet
veel met haar en ik wist eigenlijk weinig van haar af.” Pas na het overlijden van haar oma op
95-jarige leeftijd hoorde Martine via familieleden meer over haar leven. “Vrijwel direct daarna
dacht ik; had ik dit geweten toen zij nog leefde, dan had ik anders naar haar gekeken. Dan had ik
haar beter begrepen en wellicht een andere relatie met haar gehad. Ik heb er spijt van dat ik bij
leven niet meer aan haar gevraagd heb en daar niet meer tijd in heb gestoken.”

Verhalen vastleggen
Deze ervaring inspireerde Martine Sollie tot het vastleggen van de verhalen van andere oudere
mensen. Om ervoor te zorgen dat zij wél nog tijdens hun leven in gesprek kunnen gaan met
kinderen en kleinkinderen. En ook om hen zelf terug te laten blikken op hun leven. Fotobiografie, noemt Martine deze vorm van levensverhalen vastleggen. Zij maakt compacte multimedia
biografieën, waarin de schoonheid van het leven wordt vastgelegd. “Het bevat audio- en
videofragmenten. Er worden prachtige foto’s gemaakt, en ik beschrijf het levensverhaal aan de
hand van een interview. Ook eventuele oude foto’s worden erin verwerkt ter ondersteuning van
het levensverhaal.”
U kunt een fotobiografie van uzelf laten maken, maar het is ook een prachtig cadeau voor
(groot)ouders bij bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum en pensioen. Wilt u een voorbeeld zien?
Kijk dan op www.fotobiografie.nl.

Meer weten? Kom naar de bijeenkomst bij de bibliotheek
Op dinsdag 5 april a.s. (15.00-17.00 uur) is Martine Sollie te gast bij de Bibliotheek aan de
Vliet in Rijswijk. Zij vertelt dan meer over de fotobiografie en nodigt u uit om die middag over
uw leven te praten en na te denken. De bijeenkomst is gratis. Verzeker uzelf van een plaats via
www.bibliotheekaandevliet.nl of aan de balie in de bibliotheek.

Nieuwe praktijk voor fysiotherapie in ‘s-Gravenzande
Sinds eind vorig jaar heeft fysiotherapeut Sophie Stam op het Juliana Sportpark in ‘s-Gravenzande een gloednieuwe praktijk voor fysiotherapie geopend. Sophie Stam twijfelde geen
moment toen er een mogelijkheid voorbij kwam om een praktijk te starten in het gebouw van FC
‘s-Gravenzande. “Voordat ik deze stap nam, werkte ik bij verschillende praktijken in het Westland. Een droom is in vervulling gegaan met deze nieuwe eigen praktijk. Ik ben er ontzettend blij
mee. We hebben de ruimte flink verbouwd. Er zijn 3 behandelkamers gerealiseerd, waaronder
een oefenruimte met de nieuwste apparatuur”, vertelt de fysiotherapeut enthousiast.
Als echte Westlandse zit Sophie goed op haar plek. En met de komst van de nieuwe medewerker, fysiotherapeut Vivianne Koene, kan de frisse praktijk nóg meer mensen behandelen.
“Bij onze praktijk staat laagdrempeligheid voorop. Iedereen is welkom en de praktijk is altijd
te bereiken. Ook worden er flexibele openingstijden gehanteerd, zodat er voor iedereen een
mogelijkheid is om langs te komen”, aldus de eigenaresse.
Fysiotherapie Sophie Stam behandelt mensen met uiteenlopende klachten. Denk aan: (sport-)
blessures, revalidatie, schouder- en nekklachten, spanningsklachten, oefentherapie, knieproblematiek zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.
Voor advies of een afspraak, kunt u bellen naar: 06-53705690. Fysiotherapie Sophie Stam:
Koningin Julianweg 154, 2691 GH in ‘s-Gravenzande. Mail: info@fysiosophiestam.nl. Website:
fysiosophiestam.nl.

Scholieren Maerlant debatteren op Kinderrechten Debattoernooi
Scholieren van het Maerlant Lyceum Den Haag debatteren op 2 april tijdens het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi in het Stedelijk Gymnasium in Arnhem. Met circa 300 deelnemers is dit
het grootste debattoernooi voor jonge middelbare scholieren in Nederland. De winnende teams
mogen op 16 september in debat met Tweede Kamerleden in de Ridderzaal in Den Haag tijdens
Kleine Prinsjesdag. Ook wordt op 2 april de nieuwe Koning(in) van de Jeugd uitgeroepen. Dat is
de leerling die het beste kan speechen.
“Tijdens dit debat leren kinderen over hun rechten en oefenen ze met hun recht om hun mening
te uiten”, zegt Sasja Bökkerink, hoofd Kinderrechten van UNICEF Nederland. Ongeveer 60
debatteams van scholen uit heel Nederland nemen deel aan het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. Ze debatteren over onderwerpen die voor kinderen van belang zijn, zoals een verbod
op snoepreclames en de rechten van gevluchte kinderen in Nederland. Een jury bestaande uit
tientallen getrainde vrijwilligers van UNICEF en het Nederlands Debat Instituut kiest de acht
debatteams die door mogen. De winnende teams krijgen debattrainingen aangeboden in voorbereiding op het debat in de Ridderzaal op 16 september.
De 16-jarige Stijn Harder werd vorig jaar gekozen tot Koning van de Jeugd. Hij droeg tijdens
Kleine Prinsjesdag zijn troonrede voor en was het hele jaar bijzonder actief om aandacht te
vragen voor de positie van kinderen. Stijn Harder: “Ik merk dat het voor volwassenen wennen
is, maar dat ze de stem van kinderen steeds meer serieus nemen”. Stijn is op 2 april jurylid bij
de verkiezing van de nieuwe Koning(in) van de Jeugd.
Kinderen hebben het recht hun mening te geven, dat is vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag.
Het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi wordt elk jaar georganiseerd, in samenwerking met
het Nederlands Debat Instituut. Het doel is kinderen bewust te maken van hun recht op participatie en te leren over kinderrechten, zodat zij daar beter voor kunnen opkomen.

De Oriënt-Express door het Ciconia Consort
Stap in de Oriënt-Express en beleef de spannende muzikale reis vol nostalgie! Het Ciconia Consort
o.l.v. Dick van Gasteren begint de reis in the British Empire met de prachtige strijkersserenade van
Elgar, waarna het denderen van de trein klinkt in de muziek van Casterède uit ‘La France’. Met de symfonie in Weense sferen van Hans Rott, die tijdens een treinreis een pistool op een medereiziger richtte
om hem te verhinderen een sigaar aan te steken, omdat Brahms de wagon zou hebben volgestopt met
dynamiet, lijkt de reis een heuse detective te worden. De treinreis wordt vervolgd met het divertimento
van Weiner, dat het Hongaarse deel van de Donaumonarchie vertegenwoordigt en komt aan op de
eindbestemming Constantinopel in het Ottomaanse rijk met een bijzondere compositie en Nederlandse
première van de 32ste sultan Abdülaziz Han. Van hem zal het Ciconia Consort het zoete ‘Gondol Sarkisi’ ten gehore brengen. De reis wordt voltooid in het maanlicht aan de Bosporus.
Guus Veenendaal, historicus en specialist op het gebied van de geschiedenis der Nederlandse spoorwegen, zal het verhaal vertellen van de legendarische treinreis, over het type mensen, bohémiens en
artiesten, die deze reis maakten en de geheimzinnige sfeer rondom de treinreis in de 19e eeuw en
begin 20ste eeuw.
‘De Oriënt-Express’ klinkt op zondag 3 april in de Nieuwe Kerk, Spui 175 in Den Haag, aanvang 14:30
uur. Concert met educatieve kinderopvang (4-10 jr). Meer informatie op ciconiaconsort.nl. Prijzen:
28/25,50/10/2,50 euro. Kaarten zijn te bestellen via zuiderstrandtheater.nl of 070 88 00 333.

Op 1e en 2e Paasdag Gilde stadswandeling door de Residentie
Bij de Hofvijver ligt het Hofgebied en het oude dorp Die Haghe. Loop meer over het Binnenhof, waar
de graven, stadhouders en Oranjetelgen hun domicilie hadden. De gids leidt u door de nauwe straatjes
van het oude dorp met de middeleeuwse Grote Kerk als middelpunt en het chique Voorhout met de
stadspaleizen. Laat u verrassen door de verhalen over het mooie centrum van Den Haag!
Aanvang: 13.30 uur. Start en einde: VVV (Spui 68). Duur: ongeveer: 1,5 uur. Kosten: 4 euro p.p. + 2,50
euro servicekosten per boeking. Aantal deelnemers: maximaal 15 personen per groep.
Reserveren: online via excursies.denhaag.com, telefonisch (van maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur) via 0900-3403505 (45 cent per minuut) of aan de bali van VVV Den Haag (Spui 68).

Vrijwilligers gevraagd
Voor diverse huiskamers, waar bewoners verblijven met psycho geriatrische problematiek, zijn wij op
zoek naar vrijwilligers ter ondersteuning van de zorgmedewerkers. Denk hierbij aan het voorbereiden
van en het helpen met de maaltijden, het assisteren bij groeps- en individuele activiteiten of een uurtje
aandacht voor een bewoner die dat soms zo hard nodig heeft. Uren en tijden uiteraard in overleg. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Thea Keijzer, tel: 070-8909397 of tkeyzer@cardia.nl.

Over Cardia
Cardia is een christelijke zorgorganisatie in Den Haag en Rijswijk die gelooft in goede zorg met
persoonlijke aandacht voor mens en omgeving. Het aanbod van Cardia bestaat uit wonen met zorg,
verpleeghuiszorg, verzorging, verpleging en huishoudelijke zorg aan huis, ontmoetingscentra voor
beginnend dementerende ouderen, individuele zorg en maatschappelijk werk, personenalarmering,
maaltijdservice, dagrecreatie en dagbesteding.

Platform STAD van start met debat over toekomst van Den Haag
Het onlangs opgerichte Platform STAD organiseert op 29 maart haar eerste debat over de toekomstige
ontwikkeling van Den Haag. Platform STAD is een onafhankelijk Haags platform dat denken, doen en
debat over de ruimtelijke toekomst van Den Haag stimuleert. Op de nieuwe website worden de debatten aangekondigd en verschijnen regelmatig blogs van stadmakers over de ruimtelijke ontwikkeling
van Den Haag. Jooske Baris is de leidende kracht achter Platform STAD. Zij gaat er voor zorgen dat
inwoners, professionals, ondernemers en beleidsmakers samen de stad vormgeven.
Debat: Fiets in de STAD
Het eerste debat van Platform STAD gaat over de toekomst van de fiets in Den Haag. De fiets wordt
steeds populairder. Mensen in Den Haag pakken vaker de fiets en die trend zet door. Fietsen is schoon,
gezond en gemakkelijk, maar heeft wel impact op het gebruik van de ruimte in de stad. Het fietsgebruik
zorgt soms voor overlast en onveilige situaties.
Moeten er in de binnenstad fietsvrije zones worden aangewezen, met ruime fiets(parkeer)plekken aan
de randen ervan? Richten we wegen zo in dat auto’s en fietsen de beschikbare ruimte echt delen? Fietsen in Den Haag kan nog veel beter gefaciliteerd worden. Dat vraagt om investeringen en het optimaal
benutten van de (soms schaarse) ruimte. Durft Den Haag te kiezen voor de fiets?
Debatteer mee met o.a.: Lucas Harms (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid), Johan Diepens (ANWB/
Mobycon), Jac Wolters (bestuurslid Fietsersbond), Herman de Graaff (directeur Biesieklette), Arnoud
Kapaan (voorzitter BIZ City Center), Gerwin van Vulpen (raadslid Haagse Stadspartij), Rene Teule
(afdelingsmanager verkeer Gemeente Den Haag)
Datum: dinsdag 29 maart 2016
Tijd: 17.00 - 19.00 uur (inloop met een broodje of soep vanaf 16.30 uur)
Locatie: Centrale Bibliotheek
Eerste verdieping, Studio B
Spui 68 Den Haag
Organisatie: Platform STAD
Meer informatie en aanmelden: platformstad.nl/fiets-in-de-stad/
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Pesten: na 54 jaar sorry
Los van alle oorlogsellende, vluchtelingenproblemen, pensioendiscussies (wel of niet onzinnig, meestal het laatste), lees je in
de krant ook nog wel eens iets over pesten. Onwillekeurig vraag
je je af: deden wij dat nou vroeger ook? Op school of bij het buitenspelen?
Lang nadenken hoeft niet, want het
antwoord moet zonder ook maar enig
voorbehoud gewoon “ja” zijn. Pesten
en gepest worden, het hoorde er toen
net zo bij als nu. Althans, het hoorde
er niet bij, dat is een foute formulering. Ik kan beter zeggen: “het kwam
ook voor”. Ik heb met beide vormen,
dus zowel passief als actief, ervaring.
Waarbij niet meteen de conclusie mag
worden getrokken, dat “actief pesten”
dus een soort reactie geweest moet
zijn op “passief pesten”. Dat zou in
psychologisch opzicht een voor de
hand liggende gedachte kunnen zijn,
maar het was niet de bedoeling mijzelf
door middel van dit artikel onder het
vergrootglas te leggen.
Meidensport
Gepest werd ik niet vaak, een hele enkele keer. En dat zal best wel te maken
hebben gehad met het goedwillende en
wellicht onderdanige karakter alsmede
het kleine postuur, dat ik als jongetje
had. Ik speelde wel buiten, had vrienden van de straat zogezegd, maar was
nooit de aanvoerder of had nooit het
hoogste woord, laat staan de grootste
bek. En ik speelde vanaf m’n negende
jaar korfbal en dan had je als jochie
sowieso het een en ander uit te leggen.
Want als jongen beoefende je geen
meidensport, zo was het oordeel van
het straatmanagement om je heen. En
wat ik deed om uit te leggen, dat het
wel degelijk een echte sport was, dat
je er verdomd hard bij moest lopen en
dat het best leuk was om met meiden
samen te sporten, succes had ik niet zo
met deze toelichting. Misschien was
ik daarom wel eens slachtoffer van
pesterijtjes, die overigens nooit geleid
hebben tot thuiskomen in tranen.
Behalve die ene keer toen een paar
buurjongens (namen noem ik niet,
maar ik weet ze nog wel!) er een ongeloo ij genoegen in ble en te schep
pen om mij in de brandgang achter ons
huis aan de Zuiderparklaan (tussen de
tuinen van onze huizen en die van de
Doldersestraat) ondersteboven vast te
maken aan een boom, die vanuit een
tuin over de brandgang heen groeide.

et was e finale af on ing van een
middagje indiaantje spelen. Een middagje, dat voor mij ondersteboven
eindigde en voor mijn “vrienden uit de
buu t in een ongeloo ij lachsalvo
want de heren waren onmetelijk trots
op zichzelf en gingen er wel vandoor.
Gelukkig duurde het allemaal niet zo
lang, want een buurman, die op mijn
hulpgeroep afkwam, heeft mij kunnen
bevrijden uit mijn uiterst benarde
positie. En adviseerde mij zo snel
mogelijk wraak te nemen, maar dat
woord kwam in mijn vocabulaire niet
voor. Nog niet trouwens. Het is het
enige incident, dat zich een blijvende
plaats heeft weten te verwerven op
mijn “harde geheugenschijf”. Ik heb
de vrienden uit mijn balboekje verwijderd overigens.
Later tijdens de middelbare school
ontpopte ik mij zelf tot een pester. Zo
maar spontaan, niet het gevolg van een
lange aanloop of bewuste ontwikkeling. En niet structureel, maar tijdelijk.
Ik dacht er niet lang tevoren
over na, het gebeurde
spontaan en het gebeurde
maar met één leraar. Maar
eerst een schets van de
schoolomgeving, het toenmalige Grotius Lyceum, het
huidige Segbroek College.
Ik verbleef er in de jaren
1956-1963, haalde uiteindelijk het diploma HBS-B na 1
keer te hebben gedoubleerd
(4e klas, volgens mijn vader,
omdat ik toen al teveel
tijd aan mijn verkering besteedde en
gelijk had-ie) en 1 keer te zijn gezakt
(volgens mij pure pech, maar volgens
mijn vader wederom als gevolg van
dezelfde oorzaak en misschien had-ie
weer gelijk).
Ik kon aanvankelijk moeilijk wennen
op die school. Niet alleen omdat de
overgang van lagere school (want toen
heette dat nog helemaal geen basisschool) in elk geval groot was (die ene
vertrouwde onderwijzer of onderwijzeres werd in 1 keer vervangen door

Afscheid van rector Hiemstra (in de tijd van Ton van Rijswijk was hij conrector en leraar natuurkunde).

hetgeen zijzelf als wijsheden voor het
zal nog wel zo zijn) te “dealen” met
voetlicht bracht. Ik kreeg er, zo kan
uiterst verschillende docenten: vrienik mij herinneren, de lachers mee op
delijke, strenge, autoritaire, uiterst
mijn hand en zal daar toen best tevredemocratische, hard schreeuwende,
den mee geweest zijn. Zij smeekte me
onduidelijk pratende etc etc. Je had te
haast om ermee op te houden, hetgeen
maken met docenten aan wiens lippen
natuurlijk niet lukte. Als ik daar veel
je hing (geschiedenisleraar Jansen,
later nog wel eens aan terugdacht, zei
biologieleraar Hofker), met docenten
ik tegen mezelf “wat hufterig was je
waar je een zeker ontzag voor had
toen”. Tuurlijk, ik weet heel goed, dat
(Duitse leraar Krenning, Franse leraar
dit incident nooit heeft geleid tot strucvan der Laan - tevens
tureel wangedrag, want zo zat en zit ik
voo malig lege officie
niet in elkaar, maar spijt heb ik er wel
en jurist- gymnasvan. Oké, ik had natuurlijk meteen bij
tiekleraar Barreveld
het behalen van mij diploma publiekeniet te vergeten), met
lijk excuses moeten aanbieden, maar
docenten waar je de
ik heb dat om wat voor reden dan ook
spot mee dreef (nee
niet gedaan. Terwijl het goede mens
geen namen noemen
mij nota bene nog kwam feliciteren
nu, maar sommigen
ook. Daarom alsnog, 54 jaar later:
gaven Aardrijkskunde
sorry, mevrouw Klink, ik had dat
of Nederlands) en met
destijds nooit moeten doen, het was
docenten, die net niet
kinderachtig en stom, excuses daarDe gang in de school (school liep met een boog).
sterk genoeg waren om
voor. Ik heb er ook geen verklaring
je gepest te weerstaan of
voor, het was een eenmalige misstap
nog beter te overrulen. En in dat kader
drie lotgenoten (Jan Constandse, Peter
en derhalve geen voer voor psychololukte het mij, ik meen dat het in het
Brouwer en Hans Lewis) redde ik het
gen. Die kunnen dus hun ingezonden
derde jaar was, een lerares Frans tot
en zelfs zonder die morele steun zag ik
brieven achterwege laten.
verdriet en in elk geval hulpeloos in
ook nog eens kans om verduiveld jong
het rond kijken te bewegen als ze weer
“verkering” te krijgen. Met de bloedeens bezweek onder mijn spottende
mooie Anita van de eerste klas, toen
Ton van Rijswijk
en bijtende woorden als reactie op
ik al weer in de tweede klas zat. Een
avanrijswijk@kpnmail.nl
kortstondige relatie,
die zich beperkte tot
het rondlopen in de
WONINGONTRUIMING OF SENIORENVERHUIZING?
pauzes in de parkjes
Wij nemen u al het werk uit handen!
tussen de huizen
071-580 47 49
aan de Klaverstraat inclusief een
voorzichtig kusje,
meer was het niet.
SENIORENVERHUIZING
WONINGONTRUIMING
Heeft allemaal niks
Bezemschone oplevering van A tot Z
met dat pesten te
Vloeren verwijderen
Verhuisdozen leveren
Schoonmaak- en herstelwerkzaamheden
maken, maar ik
Inpak en
Recycling,
inkoop
en
veiling
van
(de)montageservice
vertel dit even voor
bruikbare goederen
Hulp bij inrichten
de sfeertekening.
Opslag van inboedel
En omdat het mij, al
schrijvend, zo maar
ONTRUIMT
VERHUIST
ONTZORGT
te binnen schoot.
wel 15 docenten), maar ook omdat ik
uit een buurt kwam, waar de welstand
gemiddeld wat lager was dan de wijk,
waar de gemiddelde medeleerling
uit voortkwam. Populair gezegd:
komend uit de Zuiderparkbuurt was
je gewoon wat minder dan wanneer je
uit de vruchtenbuurt of de vogelwijk
kwam. Dat werd niet gezegd, maar
dat voelde je. Maar met de steun van

www.fontein-ontruimingen.nl

De aula van de school.

Je had dus als middelbare scholier
in die tijd (en dat

MEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?
BEL :
MAIL:

071-580 47 49
INFO@FONTEIN-ONTRUIMINGEN.NL
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De Haagse Groothandelsmarkt: aardappelen
Als we ons in de geschiedenis van de Haagse markt verdiepen, dan komen er heel veel herinneringen naar boven. Een lange reeks van jaren was dit het handelscentrum van versproducten voor de
stad. De aloude populaire Haagse naam van de markt was onder de handelaren: ‘De maag van Den
Haag’. Vanaf 1932 tot 1993 was de Haagse Groothandelsmarkt te vinden aan de Marktweg 144,
vlak achter de Hoefkade. Herinneringen ophalen over deze markt zal veel mensen aanspreken,
vooral de oudere generatie Hagenaars en ook allen die hier hun werk hadden. De handel in versproducten is altijd van groot belang geweest voor de stad. Dat belang werd ook onderkend door de
overheid en dan in de eerste plaats door het gemeentebestuur. Dit college zag het belang van een
goed functionerende handelsmarkt ten dienst van de stadbewoners in en gaven daar bestuurlijk
ruime aandacht aan. Dat mag ook blijken uit het feit dat op de koude winterdag van 30 december
1932, de nieuwe groothandelsmarkt werd geopend door de toenmalige burgemeester van ‘s-Gravenhage, mr. dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal.
1932
De opening van het nieuwe groothandelsterrein was een grote verbetering
voor de stad en daarmee ook voor
de aanvoer van versproducten, ten
opzichte van de oude situatie. Hoe dat
georganiseerd was, daarvoor moeten
we in de geschiedenis terugkijken.
Het was in het midden van de negentiende eeuw, zo rond 1850, dat er zich
langzaamaan een handelsplaats in de
stad ontwikkelde, waar de winkelier
zijn waren kon inkopen en daardoor
ontwikkelde zich dan ook het begrip
‘groothandel’. De functie van groothandelaren werd in de loop van de
tijd versterkt door een aantal factoren.
Bijvoorbeeld door de stadsuitbreiding: het aantal inwoners nam sterk
toe. De aanvoer van goederen werd
verbeterd. Paard en wagen, maar
ook over water per trekschuit, vond
vervoer plaats. In die periode werd er
ook al over ‘transporteur’ gesproken,
en dat was een nieuwe vorm van
transporteren. Modernisering van
de tuinbouw in het Westland zorgde
ervoor dat er steeds meer soorten producten geteeld werden. Het bredere
aanbod zorgde voor meer handel. De
praktijk van het handel drijven, vóór
en na het jaar 1900 vond plaats in een
gebied rondom de Noordwal-Veenkade en ook de Prinsegracht. De aan- en
afvoer van de goederen bracht veel
drukte en overlast in de stad, mede
veroorzaakt door de winkeliers met
hun handkar en of paard en wagen.
Ook de dagelijkse vervuiling die al

dat werk meebracht, zorgde ervoor
dat er bij de bewoners van de stad
veel onvrede ontstond over deze gang
van zaken. Van een georganiseerd
marktgebeuren was geen sprake en
het geheel had dagelijks een nogal
wanordelijk verloop. Door al deze
problemen kwam het gemeentebestuur onder druk te staan om hier iets
aan te doen. Een commissie werd
aan het werk gezet (1924) om een
plek te vinden, waar een een nieuwe
groothandelsmarkt kon worden gebouwd en ook aan welke eisen moest
worden voldaan. Het advies was om
de nieuwe aardappelen-, groenteen fruitmarkt te realiseren aan de
Hoefkade. Een terrein van zo’n negen
hectare grond (90.000 vierkante
meter) was daar beschikbaar, met het
voordeel dat die locatie over water
per schip bereikbaar was. In die
dagen werd namelijk het nieuw Laakkanaal gegraven, zodat de aanvoer
van goederen gegarandeerd was. In
een later stadium werd er ook een rail
verbinding aangelegd, zodat er via het
spoor aan- en afvoer mogelijk werd.
1932-1940
In 1930 besloot de gemeenteraad van
‘s-Gravenhage om deze plannen uit te
voeren. Met als resultaat: de opening
van de nieuwe groothandelsmarkt,
eind 1932, zoals boven omschreven.
Een grote verbetering. In de jaren
1933-1940 kwam er een langzame
ontwikkeling op gang om het functioneren van de markt te verbeteren.

Bovendien vond ook de bloemengroothandel een plek op de groothandelsmarkt. De bloemenmarkt startte
op 16 november 1939. Daardoor nam
de markt steeds meer in betekenis toe
voor de stad Den Haag. De bedrijvigheid ontwikkelde zich gunstig. Het
betekende ook dat er al snel bouwkundige aanpassingen plaatsvonden
om o goe en o efficiënt mogelij
te kunnen werken.
1940-1945
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 kwam
voor de voedselvoorziening nog
vrij onverwacht. Men was er niet op
voorbereid. Toch zag de groothandelsmarkt in zijn geheel mogelijkheden om tot ongeveer 1944 een vrij
regelmatige aanvoer van versproducten te onderhouden, waarin de
aanvoer van aardappelen een belangrijke plaats innam. In die dagen van
oorlogsgeweld en bezetting door de
vreemde mogendheid, gebeurde dat
onder andere door toewijzingen en
distributiemaatregelen goederen op de
bon. De handelaren hadden hierin een
belangrijke functie en onder leiding
van de toen dienstdoende directeur
van de dienst Haven en Marktwezen
kon de voedselvoorziening redelijk
op peil blijven. In zijn functie als
directeur had de heer H.E. Nottrot sr.
daarin een groot aandeel. Alle legale
en soms illegale acties werden niet
geschuwd om de bezetter te omzeilen.
Zijn naam wordt met ere genoemd.

Overlegstukken en vergaderverslagen van de gemeente Den Haag met
het bedrijfsleven laten zien dat het
een moeilijke tijd was om de markt
gaande te houden. Noodvoorzieningen, tekorten en verordeningen door
de bezetter geven dat wel aan. De
groothandelaren hadden zich verenigd
en opereerden onder de naam: Groenten Grossiers Combinatie ‘Wederzijds
Belang’ Den Haag. Daarmee hadden
ze een vorm van medezeggenschap
in het verdelen van beschikbare voorraden. Een belangrijk praktisch punt
was ook, dat de bezetter een deel van
het groothandelsterrein had gevorderd om eigen voedselvoorziening te
organiseren.
Na 1945
In het jaar 1946 bediende de groothandelsmarkt intussen een gebied
waar 557.000 mensen woonden.
Het betrof de gemeenten Den Haag,
Rijswijk en Voorburg. De omzet van
versproducten nam in de naoorlogse
jaren sterk toe en het vervoer werd
sterk gemoderniseerd omdat de
vrachtauto op grote schaal zijn intrede
deed. Vervoer over water en per spoor
kwam hierdoor vrijwel tot stilstand.
Schattingen geven aan dat er per
maand 3.760.000 kg goederen werden
verhandeld. In die dagen waren er dan
ook veel groente- en fruitwinkels in
de straten van Den Haag te vinden.
En zij konden niet goed functioneren
zonder de groothandel. De toegenomen activiteiten zorgden ervoor dat
de groothandelaren zich verenigden

om samen één front te vormen rondom de vele vraagstukken die aandacht
vroegen. De samenwerkingsvorm
vanuit de Tweede Wereldoorlog werd
losgelaten en er werd een nieuwe
grossiersvereniging opgericht (1946)
en die droeg de fraaie naam: ‘Ons
Aller Belang’. Aandachtspunten voor
de vereniging waren in die dagen
onder andere: wie is gerechtigd om
op de markt inkopen te doen, vuil en
vuilafvoer, gezamenlijke openingstijen fust emballage financiële a en
verenigingsactiviteiten/reclame,
onderhoud van de gebouwen en het
terrein, overleg met het bedrijfschap
groente en fruit waar vooral aandacht
was voor teeltvolumes van diverse
producten. Sommige zaken waren
punten van overleg met de gemeente
Den Haag, vertegenwoordigd door de
dienst Haven- en Marktwezen. Deze
dienst zorgde ook voor het dagelijks
schoonhouden van het terrein. Zo
maakte de groothandelsmarkt een
goed verzorgde indruk.
1950-1990
Het functioneren van de markt
kenmerkte zich aanvankelijk door
wederopbouw en het zoeken naar
nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Die kwamen er dan ook, want
maatschappelijk kwam er welvaart
en ontstonden er mogelijkheden die
e g oothan el in stimulee en.
De omzet in goederen en ook de
sortering van aangeboden artikelen
breidden in die jaren sterk uit. Ook de
omzet in geld groeide mee en werd
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n, groenten en fruit

van groot belang. Bovendien kreeg de
groothandel met allerlei nieuwe omstandigheden en invloeden te maken
die hun stempel zetten op vernieuwend en wijzigend beleid. Er kwam
een kantine voor het dagelijkse kopje
offie met een b oo je. e agelij se
geldomzet zorgde ervoor dat er zich
een ban filiaal vestig e op het te ein.
Voor administratieve ondersteuning
kwam er een accountantskantoor. Met
dit alles professionaliseerde de markt
zich. In de loop van de jaren kreeg de
groothandelsmarkt met ontwikkelingen te maken die voor voortgaande
verandering en vernieuwing zorgden.
Om dat inzichtelijk te maken, noemen
we de volgende punten.
e levensmi eleng oothan el
vestigde zich voor het eerst op het
marktterrein en dat was een belangrijke toevoeging aan het assortiment.
e g oothan elsma t we veel mee
dan: A.G.F. (Aardappelen, groenten
en fruit).
- In 1949 eindigde de relatie tussen
Nederland en Nederlands-Indië (Indonesië). Veel Indische Nederlanders
repatrieerden naar ons land. Mensen
in overheidsdienst en de KNIL-militairen vonden hun woonbestemming
voo al in en aag. e b achten hun
cultuur maar ook hun eet gewoonten
mee, er ontstonden groothandelaren
die dit segment van de markt gingen
bedienen.
-In de jaren zestig ontwikkelde zich
een modernisering in het winkelbestan . et fenomeen supe ma t
deed zijn intrede met alle gevolgen

van dien voor de eenmanszaak op de
hoe van e st aat. e oopgewoonte
van het publiek veranderde daardoor
en het bleek voor de verdere toekomst
een onomkeerbaar proces. Kleinschalig winkelen werd economisch gezien
steeds moeilijker ten opzichte van het
op u en e g ootwin elbe ijf. e
concurrentie nam sterk toe en voor de
groothandelaar was het moeilijk om
hier goed op in te spelen.
et was op novembe
at
Suriname zich onafhankelijk verlaa e. aa mee was het oloniale
tijdperk van Nederland ten einde.
Veel Surinaamse mensen voelden
zich zodanig aan Nederland verbonden (paspoort), dat ze er voor kozen
om hun (gezins-)leven hier voort te
zetten. Vele duizenden mensen namen
die beslissing en vestigden zich in
Nederland. Ook zij brachten hun cultuu en voe ingsgewoonten mee. et
feit dat Suriname thans reeds veertig
jaar onafhankelijk is, wordt benadrukt
door een tentoonstelling welke juist
nu wordt gehouden in het Museum
Volkenkunde, Steenstraat 1 in Leiden
(Suriname- Nederland 40 jaar later).
- Opnieuw was de komst van al deze
mensen een impuls voor de groothandel om hier op in te spelen, en
at gebeu e oo . e functie van e
groothandelsmarkt bleef hierdoor
belangrijk voor de stad. Men zag kans
om op een goede manier met de gewijzigde omstandigheden om te gaan,
zodat het zaken doen goede voortgang
ha . e han el in buitenlan s p o ucten begon een belangrijke plaats in te

nemen in het totale groothandelsgebeuren.
e
secto ging ich intussen
oo stee s mee specialise en. et
groentensnijbedrijf deed zijn intrede
en daardoor kwamen er artikelen
beschikbaar, welke direct voor gebruik
gereed waren. Panklare producten
dus als teken dat de welvaart van de
bu ge s toenam. aa was v aag naa
en deze trend ontwikkelde zich steeds
verder en daarmee ook de vraag naar
nieuw soo t ve pa ingen. e alou e
papieren zak en kartonnen doos waren
niet meer voldoende. Plastic doosjes
en zakjes in allerlei maten en vormen,
(denk aan het bakje waar een maaltijd
in verpakt wordt) deden hun intrede.
e g oothan el in ve pa ingsmaterialen vestigde zich. Tenslotte kan
hierbij nog vermeld worden dat bij al
ie activiteiten e ci ca be ijven
of groothandelaren actief waren op de
groothandelsmarkt.
1985
et te ein van e ma t was in
gelegen aan e an van e sta en
aag. n
was at wel an e s

door jarenlange stadsontwikkeling lag
het terrein nu midden in de stad.
Een langzaam proces dat laat zien dat
e sta heel g oot gewo en was. e
markt was er aan toe, dat er opnieuw
over algehele vernieuwing en modernise ing we nage acht. e eu e
werd uiteindelijk; herstructurering van
de huidige plaats of verplaatsen naar
een nieuwe locatie om een modern
foo cente op te ichten. it p oces
van nadenken spoorde goed met het
beleid van de gemeente in het kader
van e sta sve nieuwing. et te ein
was namelijk uitstekend geschikt voor
sociale woningbouw. Er kwamen
gesprekken op gang tussen de plaatselij e ove he en van en aag en
Leidschendam met als resultaat dat er
in het Bedrijvenschap Forepark een
terrein geschikt was om een regionaal
foo cente op te sta ten. o we
besloten mede met instemming van
alle betrokken partijen, waaronder de
g oothan ela en. e ve plaatsing van
de groothandelsmarkt werd een feit.
owel e politie bij mon e van m .

P.G.A. Noordanus alsmede de gemeenteraad bij monde van wethouder
. uijvestein van sta sve nieuwing
alsook het bedrijfsleven, zorgden er
voor dat deze plannen werkelijkheid
we en. et was op maa t
at
het splinternieuwe Foodcenter Forepa een te ein van . vie ante
meter, kon worden geopend. Op dat
moment konden de handelaren hun
we op e ou e ma t in en aag
afsluiten en het moderne; aan de eisen
van deze tijd ingerichte foodcenter in
geb ui nemen. an e be ijven
op e ou e ma t gingen e
naa e
nieuwe locatie; het Foodcenter Forepark in het bedrijvengebied, Forepark
in ei schen am. e ge amenlij e
bedrijfsverhuizing zorgde er voor dat
ongeveer de helft van de ondernemers
overgingen tot beëindiging of verkoop
of fusie van hun bedrijf.
e functie van e ou e g oothan elsma t in en aag
was
tot een einde gekomen.
Dick van Geest
06- 22310546
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Eva de Vries

in Den Haag. Op 5 april luistert u naar Eva de
Vries (viool), Rinske van Oosterhout (hoorn) en
Jurre van Egteren (piano).
www.christinaconcours.nl

MRT/APRIL

24/3
/M 2/4

T

De Burgermansbruiloft

De Burgermansbruiloft is een
licht komisch stuk
waarin Bertolt Brecht
de spot drijft met al wat
burgerlijk is. Vrienden
en familie komen bij
elkaar om het bruiloftsfeest te vieren.
De wijn vloeit rijkelijk,
de gasten dansen,
zingen en vertellen bijzondere anekdotes. En
ze leefden nog lang en gelukkig. Of niet? Een
stuk dat u aan het lachen maakt, maar u ook
aan het denken zet.
www.adodvs.nl
Toneelgroep ADODVS

Locatie: Haags Popcentrum, Burgemeester Hovylaan 4 Den Haag
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 10,- / Ooievaarspas € 5,-

Nieuwe Kerk
contact met hem op. De twee raken opnieuw
met elkaar in verbinding en er ontstaat een
bijzondere vriendschap. Door de buitenwereld wordt deze relatie al snel gezien als ongepast en daardoor veroordeeld. Psychiaters
en patiënten tennissen per slot van rekening
niet met elkaar...
www.toneelgroeprood.nl
Toneelgroep Rood

Locatie: De Vakschool voor Schoenmakers,
Crispijnstraat 74 Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 13,50
APRIL

5

MRT/APRIL

31/3
/M 16/4

T

Toneelstuk Erfenis

Op de dag dat psychiater Erik zijn
vader begraaft, neemt oud-patiënt Rafaël

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

6

Pauzeconcert Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in
de Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil een
podium bieden voor veelbelovende jonge musici.
Op 6 april kunt u luisteren naar het Trio Cortado:
Hannah de Witte (fluit), Arthur Klaassens (hobo),
Jasper Grijpink (klarinet).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

9

Concert ‘Jong talent
op het podium’

Jong talent Betuel Ramírez Velasco speelt op
harp werken
van Debussy,
Paradisi en Dussek. Ze weet een
prachtige sfeer
op te roepen met
haar spel. Dit is
het laatste concert in een serie
van vier klassieke
concerten.
www.kunstpost.nl
Kunstpost Mariahoeve

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina Concours zijn live te beluisteren tijdens
de gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk

Locatie: Christus Triomfatorkerk, Juliana van
Stolberglaan 154 Den Haag.
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 7,50, kinderen € 2,50

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht,
geliked en gedeeld?

Mozaïek workshop
bij vereniging De Volharding
Onder leiding van Miranda van Wilgen organiseert vereniging De Volharding
twee mozaïek workshops voor beginners en gevorderden.
U maakt uw eigen mozaïekwerk, bijvoorbeeld een fotolijstje of schaal,
onder het genot van een kopje koffie of thee en een taartje.
WANNEER?

’s middags

Donderdag 21 april

13.30 - 16.00

Donderdag 13 mei

13.30 - 16.00

Alle materialen zijn bij ons op het verenigingsgebouw aanwezig.
Maximaal 16 deelnemers per workshop.
De kosten bedragen € 15,- per persoon, contant mee te nemen.
Adres: Roggeveenstraat 116/ Hoek Prins Hendrikstraat
Aanmelden kan per mail op info@devolharding.nl,
o.v.v. mozaïek workshop of u kunt bellen naar 070 221 05 80.

WWW.DEVOLHARDING.NL

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 herinneringen van vroeger te delen.

Dinsdag 22 maart 2016

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

pagina 13

Allrounder van ADO: Jan van den Oever
Ik wil deze keer aandacht
besteden aan misschien wel
één van de meest ondergewaardeerde spelers die in
de jaren 60-70 bij ADO onder
contract heeft gestaan. De
allrounder die op verschillende posities in het elftal
kon worden ingezet: Jan van
den Oever. Door zijn misschien wel veel te bescheiden houding heeft Jan van
den Oever nooit de erkenning als voetballer gekre-

gen die hij wel verdiende.
Jan van den Oever was misschien
in de ogen van sommige mensen
een technisch minder begaafde
speler, maar waar je heel blij mee
was als hij samen met je in één
team speelde en niet je directe
tegenstander was. Jan was dan ook
voor iedere trainer een geschenk
uit de hemel die zijn opdrachten
in het veld strikt vol passie en met
volle overgave uitvoerde. Als Jan
van zijn trainer Ernst Happel de

opdracht had gekregen om een
bepaalde speler van de tegenpartij
uit te schakelen dan kon die speler
er steevast op rekenen dat hij een
minder prettige dag had. Het maakte voor Jan dan ook niet uit wie de
tegenstander was, hij had dan ook
mooi lak aan reputaties, je was die
wedstrijd dan gewoon het kind van
de rekening. Een karaktervoetballer
die niet te beroerd was om het vuile
werk op te knappen en die liep op
iedere bal en voor iedere bal.
Jan van den Oever geboren op
17-04-1942 te Den Haag speelde in
totaal 9 seizoenen als middenvelder
of verdediger voor ADO.

Elftalfoto seizoen 1964-1965 voor aanvang van de wedstrijd Feyenoord - ADO. Achterste
rij: Jan Villerius, Ton Thie, Jacques Smit , Jan van den Oever, Piet de Zoete en Freek van
der Lee. Voorste rij: Henri Aardse, René Pas, Harry Heijnen, Peter Hoet en Theo van der
Burch.

141 wedstrijden bij ADO
Van 1962 tot 1971 speelde hij 141
wedstrijden in het eerste elftal van
ADO. 96 competitiewedstrijden
(waarin hij zes keer wist te scoren),
negen bekerwedstrijden, drie Europese wedstrijden (waarin hij een
keer raak schoot) en 33 oefenwedstrijden (waarin hij twaalf maal
het doel wist te vinden). In totaal
scoorde Jan van den Oever negentien maal in deze 141 wedstrijden

in het eerste elftal van ADO.
Overzicht voetballoopbaan
1950-1962 RVC (nu onderdeel van
de fusieclub Haaglandia)
1962-1971 ADO
1971-1973 RVC
1973 was ook het jaar dat Jan van
den Oever het trainers B-diploma
behaalde.
1973-1975 Trainer S.J.C. (Noordwijk)
1975-1976 Trainer Scheveningen
1976-1980 Trainer R.K.D.E.O.
(Nootdorp)
1980-1982 Trainer D.H.L. (Delft)
1982-1986 Trainer Vredenburch
1986-1987 Trainer O.D.B.
1987-1989 Trainer Duindorp
1989-1990 Trainer H.M.S.H.
Tijdens zijn voetballoopbaan
speelde Jan van den Oever ook
in diverse vertegenwoordigende
elftallen. Het Haags Jeugdelftal,
Haags amateurelftal, Nederlands amateurelftal, Nederlands
luchtmachtelftal en het Nederlands
militaire elftal. Na het beëindigen
van zijn profcarrière bij ADO
speelde Jan van den Oever nog

twee jaar als speler van RVC voor
het Nederlands amateurelftal. In
1990 is Jan van den Oever met zijn
voetbalactiviteiten gestopt.
Van 1 juli tot 1 september 2016
zal er een foto expositie over de
periode 1955-1970 van ADO te
zien zijn in de bibliotheek in het
stadsdeel kantoor aan de Leyweg in
Den Haag.
Op deze foto-expositie zullen een
paar honderd elftalfoto’s, portretfoto’s en actiefoto’s van verschillende spelers te zien zijn uit deze
periode.

Afscheid van Vroom en Dreesmann
Als wij in de eerste naoorlogse jaren vanuit Rijswijk naar ‘de stad’ gingen, betekende dat meestal
hollen naar de ‘Delftse tram’, arriveren op de Turfmarkt en dan naar het Spui lopen. Het Spui was
voor mij ‘de stad’: er was een bioscoop ASTA met indrukwekkend geüniformeerde portiers die hun
tijd besteedden aan het herhalen van wat je zelf zei. “Twee stalles?” “Twee stalles!” Om vervolgens
het zuur verdiende kaartje in stukken te scheuren. We gingen niet veel naar de bioscoop, we waren
niet al te rijk. Mijn moeder stevende altijd de bioscoop voorbij om naar Vroom en Dreesmann te
gaan. Voor zover ik weet gebruikte ze het woord V&D (nog) niet.
Er was een indrukwekkende poort - nu
zou ik zeggen: Amsterdamse School,
maar dat wist ik niet. Je kwam dan
in een soort passage, waarin planten
bloeiden en van geglazuurde steen een
soort vijvertje was gemaakt, waarin
een fonteintje klaterde en goudvissen
zwommen.
Dan kwam je in de winkel, die groot
was en in mijn beleving deftig met
verkoopsters in het zwart, deftige
mannen in pak en een veelheid van
kleuren en artikelen.
‘Het Warenhuis’
Naast V&D stond nog een ander
gebouw, ‘Het Warenhuis’, dat aanvankelijk na de oorlog nog niet open
was. Het is even open geweest, sloot
al snel waarna het gebouw bij Vroom
en Dreesmann werd getrokken: daarna
werd ‘het Vroom en Dreesmann van
mijn moeder’ veel groter, minder
deftig, maar anderzijds wel indruk-

wekkend.
Het was een uitje: naar de stad gaan
en naar V&D, waar ik me op verheugde. Bij V&D in Den Haag is nog
jaren gesproken over ‘Gebouw Het
Warenhuis’. Die poort is nog steeds te
zien: je kunt de stijl en de allure goed
herkennen, maar ook het verval.
Een enkele keer liepen we nog naar de
Bijenkorf, via een naar pies stinkende
steeg, waar op de hoek een kleine
lunchroom was gevestigd die ‘De
kleine Kroon’ heette en waar een beeld
in de vitrine stond van een man die op
een aambeeld sloeg, waarin een rood
lichtje brandde. Daar leerde ik kroketten kennen. In de Bijenkorf, waar
aanvankelijk de enige roltrap het niet
deed en je óf met een lift met een geuniformeerde bioscoopportierachtige
functionaris naar boven werd gebracht
óf liep langs de prachtige trappen van
glimmend hout en de mooie gebrand-

schilderde ramen. Ik herinner me
ook nog wel eens op een daktuin te
zijn geweest, maar of dat in of na de
oorlog was, weet ik niet meer.
Meestal gingen we, als mijn vader
erbij was, naar Hecks lunchroom
aan het Spui, naast de Kroon, waar
muziek was, waar een gebakjesjuffrouw rondliep en waar mijn moeder
ha gewe t. et ongeloo ij e was
dat ze vertelde dat ze moest betalen
om te kunnen werken. Ze ‘kocht’ dan
een wijk: ze kocht ook de consumpties
bij de buffetchef. Ze moest maar zien
dat ze iets terugverdiende en liep een
klant zonder te betalen weg, dan was
de schade voor haar. Ze leefde dus van
de fooien. Ook die gebaksjuffrouw
met haar wagentje vol ‘taartjes’ moest
haar wijk kopen. Zzp’ers lijkt me,
avant la lettre.
Bepalend
Maar zoals ik schreef: V&D bepaalde

V&D in Den Haag.

het winkelend leven van ons gezin.
Het warenhuis bepaalde het Spui
en was de leidende winkel in de
Spuistraat. Het was het eerste waar
we naar toe gingen en ik genoot van
het vijvertje met de goudvissen en het
fonteintje.
Ik ben er op de zaterdag voor de sluiting geweest om afscheid te nemen.
Ik wilde het nog eens zien: het was
toch een bedrijf dat er mijn hele leven
is geweest, waar we ook in andere
plaatsen terecht konden en, hoewel de
laatste tijd wat volks en oubollig, toch
een rijk voorzien warenhuis was. Het
souterrain was al gesloten, er heerste

een drukke, chaotische sfeer. La Place
zat vol.
Gisteren zag ik met enige weemoed de
bepaald niet fraaie gevel in de Grote
Marktstraat, het mooie hek ernaast en
de Nieuwe Haagse Passage. Terwijl
de Grote Marktstraat mooier wordt,
vertrekt V&D en laat een kale grijze
gevel achter. Enerzijds spijt het me,
is er weer een deel van mijn jeugd
verdwenen, anderzijds hoop ik dat er
iets terugkomt op iets met meer allure,
zeker aan de buitenkant.
Hans Franse
hansfravonk@libero.it
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De Blijmaker helpt mensen die alleen thuis zitten

Wilt u hulp met
boodschappen
doen?
André het
astronautje (3+)

Vraag de
Blijmaker!

Zaterdag 26 maart
Meer weten? De Volharding 070 - 221 05 82 | blijmaker@devolharding.nl

ks.nl

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT

DEPOSITOFONDS

Uitvaartsparen bij
ons depositofonds

ELKE WOENDAG OP

Gewoon zo dus
Bijzondere verhalen over hele gewone mensen…
met een beperking

OPEN EEN REKENING
EN WIJ STORTEN

€ 250,In de serie ‘Gewoon zo dus’ stelt presentator Manuel Venderbos bijzondere
mensen aan de kijker voor. Mensen die door een handicap, een chronische
ziekte of een ongeluk (nog) niet zelfstandig kunnen functioneren in onze
samenleving. De Gemiva-SVG Groep helpt deze mensen om een zo normaal
mogelijk leven te leiden. Lees meer of kijk uitzendingen terug op Omroepwest.nl
of in de gratis Omroep West app.

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

Elke woensdag vanaf 17.00 uur op TV West
(herhaling in de uren daarna)
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West
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Het Bezuidenhoutse leven vóór en tijdens WOII
Het Bezuidenhout is altijd een geliefde wijk geweest om te wonen.
Voorname ambtenaren vonden er hun onderkomen, maar ook goedgeschoolde kantoorklerken. De grote wijk strekt zich uit van het
oude station Staatsspoor tot aan de molen aan de Carel Reinierszkade. Het laatste gedeelte dat gereed kwam heet BezuidenhoutOost. André de Weijert (1935) laat zijn geheugen spreken.

Zijn wiegje stond in de Van Lansbergestraat 116. Wat hij zich van die tijd
kan herinneren, komt rechtstreeks van
zijn ouders vandaan. Vader Cor de
Weijert (1907-1983), die in die tijd
magazijnmeester was bij Louwman
kwam met zijn vrouw Ida Kouwenhoven (1908-2000) in een benedenwoning in het Bezuidenhout terecht.
Er heerste een gemoedelijk sfeertje.
Alles was nieuwbouw en iedereen
deed zijn uiterste best om te wennen

op 146 hun intrek namen. Joop en Fau
de Munninck waren hun boeren en
werden al gauw vrienden die bij elkaar
over de vloer kwamen.
Bewaarschooltje
De kleine André ging met kinderen uit
de buurt naar het bewaarschooltje aan
de Van der Wijckstraat. Een houten
gebouwtje, mogelijk was het een
noodopvang. Voor kinderen was het
een onschuldige tijd. Aan niets merkte

voor de geest halen. Wat het woord
oorlog precies betekende, wist je vanzelf niet. Maar daags na het uitbreken
op 11 mei was een angstig ronkend geluid waar te nemen van een vliegtuig.
Vader en André keken buiten op straat
en zagen een geraakt toestel compleet
met een forse rookpluim neerkomen
in het Haagse Bos. Daags later liep hij
aan de hand van zijn moeder over de
Laan van Nieuw Oost-Indië en zagen
ze vanuit Voorburg de Duitsers komen
marcheren. “Oh jongens, daar komen
ze, zei moeder verschrikt!” Niemand
wist wat er te wachten stond. De eerste
oorlogsjaren veranderde er weinig.
De Duitse soldaten waren vriendelijk
en zaten vaak op terrasje hun soldij
te verbrassen. Ook het leven in het
Bezuidenhout ging gewoon door.
Grote school
In 1941 ging André naar de grote
school in de De Sillestraat. Een
openbare lagere school waar hij in
een gemengde klas terecht kwam met
43 medeleerlingen. Een behoorlijk
grote klas met leuke kinderen, maar
de juffrouw was een draak! De oude
chagrijnige juf Warfemius leek het
altijd op André te hebben voorzien.
Gek dat je zulke mensen nog zo goed
voor je kan zien. Maar ook de rest
van het lokaal staat nog levendig in
André’s verbeelding, zoals de ouwe
zwarte potkachel die in de winter werd
gestookt met cokes.

Vader en zoon André (1935) voor hun portiek in de Merkusstraat (1937).

aan elkaar. De vaak jonge bewoners
gingen beleefd met elkaar om. Een
typisch Haagse wijk met Haagse
zeden. De mannen werkten overdag en
de vrouwen deden braaf het huishouden en voedden de kinderen op. De
buren begroetten elkaar, stelden zich
nog aan elkaar voor en zorgden voor
geen enkele overlast van elkaar. Het
portiek werd keurig netjes om beurten
geschrobd en de straatjes geveegd.
Meestal op zaterdag nadat de trekbel
en het koper aan de voordeur was
gepoetst. Het was het sfeertje van Nederland vóór de oorlog. Op zaterdag
werd nog gewerkt en na een week
hard werken, maakte iedereen zich
op voor de zondag: de dag des Heren
met de daarbij behorende kerkgang.
Iedereen deed het zo en iedereen leek
tevreden. Het gezin De Weijert kende
ook nog dochter Coby, die in 1937 ter
wereld kwam. Al vrij snel werd de Van
Lansbergestraat verruild voor een portiekwoning in de Merkusstraat waar ze

je dat er een oorlog zou uitbreken.
De wereld was niet groter dan de klas
waarin je zat. Juffrouw Buwalda was
de baas. Zij kon beslissen of er buiten
werd gespeeld waar de felbegeerde
zandbak stond. Terwijl de Nutsschool
naar de Merkusstraat verhuisde,
kwam het gezin De Weijert nog voor
de oorlog in de De Moucheronstraat
terecht. Voor de geïnteresseerden: het
huisnummer was 62. Wederom een
benedenwoning, omdat pa en ma het
gesjouw met de kinderwagen toch
wel zat waren. Bovendien stonden
veel huurwoningen leeg en deden
eigenaren hun best om huurders te
paaien. Vaak werd er gratis behangen
of geverfd. Voordeel was in ieder
geval dat ze niet ver van het Haagse
Bos zaten. Dat was een kwestie van de
straat uitlopen.
Het uitbreken van de oorlog hebben ze
ook in dat huis meegemaakt. De toen
5-jarige André kan het zich nog goed

Vanzelfsprekend was er volop kattekwaad en vriendjes waren er te over.
Karel van Ockenburg kan hij zich nog
voor de geest halen. Zijn vader bezat
het offiehuis naast het via uct ove
de Rijksstraatweg. En dat had je nog
Frans de Metz, Hanny van der Haven
en Henk Bijl, zoon van de groenteboer
op het Stuyvesantplein. Middenstanders waren er voldoende in de wijk,
waar op iedere hoek van de straat een
bedrijfspand was te vinden, variërend
van een bakker of slager tot een sigaren- of melkboer. Het klinkt misschien
wat kneuterig, maar het straatbeeld
zag er zo tevreden uit. Aan de overkant van de straat woonde de familie
Hubaty die een bontwinkel had
aan de Herengracht, pal tegen
over de bioscoop Odeon.
Buren
De nieuwbouwwijk trok jonge
stelletjes aan, die al gauw in
de kinderen zaten. Eigenlijk
waren het veel gezinnetjes,
die qua stand en denkbeelden
weinig van elkaar verschilden. Tonny van der Meulen
woonden rechts van hun en dan
had hij nog een zusje Mirjam.
Aan de andere kant hadden ze
als buren de familie Tangelder,
waarvan de vrouw (tante Karin)
uit Denemarken kwam en met
een accent sprak. De kinderen

André met hond en moeder op Van Heutszplein.

speelden joviaal op straat of het nu
verstoppertje was, knikkeren, tollen of
touwtje springen. De jongens deden
aan straatvoetbal met alle gevolgen
van dien als er een bal door de ruiten
ging. Ze kozen dan het hazenpad en de
dader lag op het kerkhof. Ja, dat was
het kattenkwaad van de lieve jeugd
van toen!
Vertier
Ja, ook toen werd er al gescholden op
de baldadige jeugd en dat ze beter opgevoed moesten worden. Maar ja, zo
was het nu eenmaal. En zeker, waren
er altijd wel raddraaiers te vinden die
brutaler waren dan de rest. De durf-als
die als eerste over een bevroren sloot
gingen en het niet uitmaakte op ze een
zeikpoot haalden. Heerlijk ravotten in het bos of langs de boerderij
Mariahoeve. Hutten bouwen en plezier
maken. Het was allemaal zo fantastisch omdat je als kind ook het gevaar
niet zag. Dat gold ook voor het zwemmen in het Bosbad. André was acht
jaar toen hij op les ging. Hartje oorlog
zou je zeggen, deden ze dat toen? Ja,
toch wel, het leven ging gewoon door.
Pas in het laatste oorlogsjaar werd de

zaak grimmig, maar daarvóór was het
allemaal zeer goed te doen, zeker voor
kinderen!
Dekens
Gelukkig vergeet je de erge dingen in
je leven. Zo werkt een geheugen nu
eenmaal. En zeker een kind overziet
niet alle ellende van de oorlog. Maar
later hoorde André, dat de Duitsers
dekens ophaalden. Had je dekens
afgegeven dan kreeg je een bewijs
dat tegen het raam moest worden
geplakt. Bij het gezin De Weijert
was niets tegen het raam geplakt en
op een zondagochtend kwam een
uitse officie v agen waa om e niets
hadden ingeleverd. De kleine André
kwam net uit de zinken teil voor de
kolenhaard en kreeg een deken om:
“Kijk daarom!”, zei zijn moeder tegen
e officie . e uitse beg eep het
volkomen en zei nog even te willen
wachten alvorens te vertrekken omdat
hij geen wantrouwen wilde wekken
dat hij niet zou hebben gezocht. De
buren vertrouwden elkaar niet. Als je
geen dekens inleverde werd je al gauw
getracteerd op een reeks van vragen of
van roddels.
Duidelijk is dat de oorlog door
iedereen verschillend wordt
ervaren. Mensen die heel erge
dingen hebben meegemaakt,
maar ook mensen die als kind
gewoon spelend door de oorlog
zijn gekomen. Gelukkig, dat dát
ook bestaan heeft. Dat niet alles
kommer en kwel was en dat er
gelukkig nog kinderen waren
die hebben kunnen genieten.
Vaak omdat ze niet beseften wat
er allemaal gebeurde. Tot zover
het laatste deel over de jeugd
van André.

André op de Laan van Nieuw Oost-Indië.

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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Bel en bestel 070 - 221 0581

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

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.
Voor leden
• In twee lengtes verkrijgbaar

Voor leden

11, 00

Onze prijs € 13,95

Wandelstok, schokabsorberend en opvouwbaar.

27, 15

Onze prijs € 33,95

Tempur Zadeldek
Perfect voor lange ﬁetstochten of op de hometrainer.
Tempur is warmtegevoelig en vormt zich
naar de contouren van
het lichaam.
•

Wijnset (4-delig)
Deze set bestaat uit:
• Houten ﬂessenhouder voor 6 ﬂessen
• afmeting uitgeklapt: 29,5x29,5 cm
• afmeting ingeklapt: 29,5x29,5,2,5 cm
• 3 wijnaccesoires
Voor leden

Verkrijgbaar in twee
maten.

Voor leden

30,30

Onze prijs € 37,95

8,75

Onze prijs € 10,95

AEG-Voxtel-M800-senioren
gsm
Eenvoudig te bedienen
touchscreen GSM met
SOS-knop. Met camera
en radio. Geschikt voor
elk telefoonkaartje/simkaartje.

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

Onze prijs € 99,95

00

80,

Voor leden

Easy grip harkje
Dit gereedschap heeft een pistoolgriphandvat, dat de pols in en natuurlijke houding houdt. Zorgt voor
een stevige grip op het gereedschap.
• Ook verkrijgbaar als schepje en
vork.

Onze prijs € 17,95
Voor leden

Bel
070 - 22 10 581
en wordt gratis

lid !

14,35

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

Onze prijs € 37,95

Voor leden

30,35
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Zuiderpark: bomen, vijvers en een banaan
Mijn leven begon rond de opening van het Zuiderpark. Het was
1936 toen het park van Berlage bekendheid kreeg als het Zuiderpark. Een stadspark van jewelste!
Het was in eerste instantie een
we ve schaffingsp oject. ot
voetbalde ADO hier, met succes kan
ik wel zeggen!
Vroeger ging mijn oom, een broer van
mijn vader, er heel vaak naartoe op
zondag.
Dat zou mijn vader ook wel gewild
hebben, maar dan op zaterdag. Op
zondag ging hij altijd naar de kerk op
de Zuiderparklaan. Daar viel niet over
te praten!
Hoewel mijn vader op zijn zondagse
wandeling door het Zuiderpark altijd
even stiekem door de bosjes keek
waar de voetbalclub RAVA speelde. Ik
was er bij en verveelde mij stierlijk. Ik
hield niet zo van dat voetballen. Ja, het
was me wat zo net na de oorlog.
We liepen dan terug over het Veluweplein lang de naakte beelden op
hoge sokkels bij de ingang van het
Zuiderpark. Ik durfde toen bijna niet
naar boven te kijken, doodeng die bloterikken. Dat gaat tegenwoordig wel
een beetje anders. Er ligt een vijver
in het park die wel de olifantenvijver
wordt genoemd.
n

was het ci cus a asanie op

be oe in cheveningen. a a oop op
24 augustus was plotseling de olifant
overleden. Het kadaver werd verkocht
aan het Museum voor het Onderwijs.
Die hadden een grote belangstelling
voor het skelet dat werd schoongemaakt en daarna in een vijver van het
Zuiderpark gelegd, zodat de algen
de beenderen konden schooneten.
Zo kreeg in die jaren de vijver zijn
naam! Het skelet is overigens al lang
verdwenen.
Vroeger vonden wij het Zuiderpark erg
groot. Nu weten we dat de rondweg
precies 2.300 meter is.
Ik vind het nog steeds jammer dat het
zomers verlichte gedeelte achter het
zwembad nooit meer zo sprookjesachtig mooi is dan toen in de jaren vijftig.
eet u het nog chitte en e bomen
onder gekleurd licht. Het waren
romantische tijden.
Mijn opa moest vroeger altijd naar
de rozentuin en nestelde zich dan
in het grote prieel midden tussen de
bloeiende bloemen. Het rook daar zo
lekker! Opa vond het het einde.
Met het zandstelen beeldje dat nog
steeds in het midden staat en nu van
brons is, ontworpen in 1945. Een be-

De banaan in het Zuiderpark.

vrijdingskind zou je kunnen zeggen.

vond, is me ontgaan.

Ik had in 1949 een schooltuin vol
met rabarberstelen en kroppen sla.
De komkommers waren ook in grote
getale aanwezig. Eigenlijk een beetje
overdadig. Dr. Herweyer zou zijn
hoofd hebben geschud als eerste baas
over de tuinen. Zijn naam stond met
grote letters op het toegangshek.

Zwemles kregen we op school in het
Zwembad Zuiderpark onder leiding
van meneer Zuyderveldt. Een man met
gezag. Iedereen deed precies wat hij
zei en dat was niet weinig. Daar was
geen speld tussen te krijgen en sorry
hoefde je ook niet te zeggen. Trouwens, dat woord kende men helemaal
niet! Het was nog niet uitgevonden in
ons land.

Ook was daar een lokaal waar je kaas
kon leren maken en kon je zien hoe
de bijen hun best deden om de honing
te verzamelen. Een mooie tijd, ja, dat
was het. Of ik het toen ook zo mooi

Het park is nu geheel anders in deze
tijd: mooi, doorzichtelijk en die grote
banaan zullen we zeker ook nooit

vergeten. Als onze kleinzoon jaren
geleden met ons in de auto over de
oest ij se a e ee an iep hij lui
“Kijk, daar ligt de banaan!” De stoomtreintjes deden en doen het nog altijd
prima. We hebben er veel gebruik van
gemaakt. Ik, als opa, zat dan achter
de kinderen met mijn knieën tegen
mijn kin. Ik voelde me als een Troll in
Noorwegen. Als je alles van het Zuiderpark ingedronken hebt, dan moet
de dorst in mij steeds weer opnieuw
worden gelest!
Peter Willemse
wilbo@casema.nl

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

Fiscale zaken
Bijdrage verzorgingshuis
is deels aftrekbaar
Mijn moeder zit in een verzorgingshuis
en betaalt een eigen bijdrage voor de
verzorging. Is deze aftrekbaar onder
de buitengewone persoonsgebonden
uitgaven?
Nee. De mogelijkheid van aftrek
van zorgkosten en dergelijke is de
afgelopen jaren door zijn complexiteit behoorlijk beperkt. Daar staat
weer tegenover dat sommige andere
specifie e o g osten voo gehanicapten en ch onisch ie en fiscaal
aantrekkelijker zijn geworden. Per
1 januari 2014 is ook de Wtcg (Wet
tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten), waarvan vele
zieke ouderen gebruik maakten,
afgeschaft.
De eigen bijdrage voor de Wet
langdurige zorg (Wlz, voorheen
AWBZ) is mede afhankelijk van het
vermogen van de patiënt. Daarom
kan het aantrekkelijk zijn om door

schenkingen en andere overheveling
van vermogen aan bijvoorbeeld kinderen die eigen bijdrage te verlagen.
Dat is echter vaak een ingewikkelde
kwestie waarvoor wij u verwijzen
naa ive se fiscale naslagwe en.
Het gaat vaak ook om vermogens
boven vrijstellingen in box 3.
Het wordt pas echt interessant als
iemand een vermogen heeft van een
paar ton en hij of zij moet worden
opgenomen in een Wlz-instelling,
bijvoorbeeld een overwaarde in een
huis. Het zal niet zoveel mensen
betreffen want meestal is hiermee
van tevoren al rekening gehouden of
blijft men gewoon thuis wonen met
hulpdiensten.

Erf- en schenkingsrecht
Al of niet verklaring
van erfrecht nodig
Hoe zit het nu precies met de verklaring van erfrecht als mijn moeder overlijdt? Heb ik die perse nodig? Kan ik
die kosten van een notaris ontlopen?
Op een item in een van onze voor-

gaande rubrieken was dit een topic.
Heel veel mensen begrijpen niet
wanneer en waarom zij deze notariskosten moeten maken als er niet al te
veel op de rekening staat van - zoals
in dit geval - de moeder die overlijdt.
Als nabestaanden het zelf allemaal
adequaat en degelijk kunnen regelen
(zonder registratie bij het Centraal
Testamenten Register), moeten ze
dat zeker doen. Maar om aan alle
onzekerheid een eind te maken is
een verklaring van erfrecht soms
aanbevelenswaardig. Een uitvaart
kost sowieso al gauw minstens 5000
euro. Dan stelt 200 euro niks voor.
En inderdaad als er weinig vermogen is (of zelfs schulden) dan kan
ook worden volstaan zonder een verklaring van erfrecht. In de verklaring
van erfrecht verklaart de notaris wie
de erfgenamen zijn. In de verklaring
van executele verklaart de notaris
wie de executeur-testamentair is. Na
ontvangst van de verklaring van erfrecht/executele is de bank bevoegd
om aan de personen, genoemd in de

verklaring van erfrecht/executele, de
gelden van een bankrekening uit te
betalen.
Verklaring van erfrecht is zeker niet
altijd nodig. Bijvoorbeeld als de banken vinden dat er sprake is van een
langstlevende partner (echtgenoot/
echtgenote of geregistreerde partner). En er is geen testament. Vaak
ook niet als het saldo op de rekening
van de overledene niet hoger is dan
100.000 euro. Bij een hoger saldo,
als er meerdere erfgenamen zijn
in een langstlevende situatie of in
complexe gevallen is de verklaring
wel nodig.

AOW en pensioen
Opzoek naar pensioen
van ziekenfonds
Ik heb enkele jaren bij een katholiek
ziekenfonds gewerkt. Er is destijds
naar ik meen pensioenpremie bij mij
ingehouden. Maar ik heb nooit pensioen gehad. Nu hoorde ik op televisie
dat er veel verborgen pensioen is. Weet
u misschien waar ik het kan achter-

halen want bij de verhuizing is alles
weggedaan?
Op de site www.dnb.nl van De
Nederlandsche Bank kunt u
achterhalen wie de opvolger is van
het pensioenfonds indertijd of de
pensioenverzekeraar. U kunt ook
de Informatiedesk bellen: 0800-020
1068 (gratis). U kunt eveneens een
mail sturen naar info@dnb.nl.
Want we nemen aan dat u nog wel
weet bij wie u vroeger hebt gewerkt
en als u premie hebt betaald voor
welke pensioenregeling. U moet er
wel rekening mee houden dat vroeger mensen op hun 25e en vrouwen
vaak zelfs pas op hun 30e werden
opgenomen in een pensioenfonds.
Trouwden zij voor hun 25e of hun
30e dan was eigenlijk alleen het
nabestaandenpensioen verzekerd. In
die tijd (vóór de jaren tachtig) had
dat ook alles te maken omdat van
vrouwen werd verwacht dat zij jong
in het huishouden zouden gaan. Wat
dat betreft zijn de tijden helemaal
veranderd.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Jongens- en meidenvangertje
met Julius Pasgeld

Het werd met verdacht veel enthousiasme gespeeld. Zowel door jongens als door meisjes. Achteraf
bezien was het misschien wel een pure, onschuldige voorloper van de latere jacht op een partner.

Wie had die spelregels toch bedacht?
En wie nam indertijd toch steeds het
initiatief om vangertje te doen op het
schoolplein? Ik in ieder geval niet.
Maar ik deed er natuurlijk wel graag
aan mee. Om onverklaarbare redenen
wist iedere vijfde en zesde klasser
ineens ‘dat het vangertje was’. Hinkelen, touwtje springen, knikkeren,
alles werd gestaakt. Want vangertje
ging voor. Even bleef het onduidelijk
of het jongens- of meisjesvangertje
zou worden, maar al gauw zag je de
jongens achter de meisjes aanrennen
of andersom. En dan was je dus jager
of opgejaagde.
De spelregels waren waarschijnlijk op
ieder schoolplein weer anders. Ik zat
op de Montessorischool in de Abeelstraat. Mevrouw Pasgeld bezocht
een school in ‘s Gravenzande. Maar
de regels bleken, toen we ze onlangs
vergeleken, slechts op ondergeschikte
punten van elkaar af te wijken.
Die regels waren trouwens vanzelfsprekend. Je leerde ze, net zoals die
van het leven zelf, door gewoon
mee te doen. En ze sloten naadloos
aan op ons zojuist ontloken, en nog
nauwelijks herkend gevoel van wulps
verlangen.

Ergens op het schoolplein werd een
bepaald oppervlak, dikwijls in een
hoek of aan een muur gelegen, bestempeld als gevangenis. De bedoeling
was dan, dat twee jongens achter één
meisje aan liepen. Dat meisje diende
zich zo lang mogelijk uit de handen
van de jongens te houden. Maar
het was twee tegen één en met een
bepaalde insluittechniek kreeg je zo’n
meisje vroeg of laat altijd wel te pakken. Sommige meiden lieten zichzelf
zelfs expres vangen.
Als ik nu, half maart, vanuit mijn raam
uitkijk op het plein in mijn Zeeuwse
dorpje zie ik de eenden op dat plein
in het gras ook een soort jongens-enmeidenvangertje doen.
Op weg naar de gevangenis
Als een meisje (we nemen voor het
gemak even de jongens-vangen-demeisjes-variant) gevangen was, werd
ze door één van de twee jongens naar
de gevangenis gebracht. De andere
jongen kon dan weer onbekommerd
met iemand anders verder gaan jagen.
Maar die ene jongen moest ‘zijn’
meisje natuurlijk wel vasthouden
onderweg naar de gevangenis! Aan
haar arm bijvoorbeeld. Want anders
ontsnapte ze.

En als ze eenmaal in de gevangenis
zat, werd die jongen gedegradeerd tot
‘bewaker’. Er waren, zo meen ik me te
herinneren, altijd drie bewakers die er
bij toerbeurt op moesten letten dat de
gevangen meiden niet ontsnapten. De
bewegingsvrijheid van die gevangen
meiden was tamelijk ruim. Ze mochten alles, zolang een van de ‘gevangenen’ tenminste nog met één arm de
muur van de gevangenis aanraakte.
De andere gevangenen konden dan
zo, hand in hand met de gevangene
die de muur raakte, een sliert maken
om zover mogelijk in het strijdgewoel
te geraken. Want dan maakten ze de
meeste kans ‘getikt’ te worden door
een vrije meid. Als dat gebeurde
waren ze weer vrij.
Jongensvangertje ging net andersom.
Maar de regels waren precies hetzelfde. Eén van de voorbodes van de
op handen zijnde emancipatie?
Toch kan ik me vaag nog een gevoel
van superioriteit voor de geest halen
als de meiden mij moesten vangen.
Want jongens waren van nature stoer
en meisjes niet. En ook van de nobele
kunst van het insluiten hadden de
meiden eigenlijk maar weinig kaas
gegeten. Vond ik. Eigenlijk was ik alleen maar benieuwd wèlke meiden het
op me gemunt hadden. Want ergens in
je achterhoofd wist je natuurlijk wel,
dat het eigenlijk alleen maar dáárom
draaide.
Tactiek
Wie wilde je vangen? En door wie
wilde je gevangen worden? Dáár ging
het om. Er waren genoeg jongens en
meisjes die nooit gevangen werden.
Om de doordeenvoudige reden dat
er nooit op ze werd gejaagd. Dat was
natuurlijk wel zielig, maar daar kon je
niet bij stil blijven staan. Want je had
het veel te druk met het jagen op de

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

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

meisjes van je voorkeur. Of met het
ontlopen van de meisjes door wie je
perse niet gevangen wilden worden.
En andersom. (Maar als er een leuk
meisje achter je aanzat liep je natuurlijk niet heel erg hard weg.)
Ook waren er meisjes die geen leven
hadden tijdens het vangen omdat ze
altijd het doelwit van vrijwel iedere
jongen waren. Bij jongens kwam dat
eerlijk gezegd wat minder voor.
En dan nog iets over dat jagen met z’n
tweeën. Dan liep je met twee jongens
achter het meisje aan, dat de voorkeur
van slechts één van die twee jongens
had. Dat sprak je niet van te voren af.
Dat voelde je gewoon aan. Dan hielp
je vriend jou bij het vangen van een
meisje dat jíj leuk vond. Of dan hielp
jij je vriend bij het vangen van een
meisje dat hìj leuk vond. Het sprak
dus vanzelf, dat de ‘helper’ na de
vangst gewoon weer verder ging jagen
op een ander. Terwijl jij, als beloning, ‘jouw’ meisje op weg naar de
gevangenis mocht vasthouden. En dat
viel niet te onderschatten. Ik overdrijf
niet als ik zeg, dat ik, vóórdat ik me
aan het meisjesvangen waagde, nog
nooit enig lichamelijk kontakt met een
meisje heb kunnen veroorloven. Goed.
Het stelde weinig voor. Je hield haar

alleen maar vast bij haar arm. Maar
het was een beginnetje.
En in ieder geval had ik er daarna
zonder meer vrede mee, dat ik gedegradeerd werd tot bewaker als ‘mijn’
meisje eenmaal in de gevangenis zat.
Tekenend voor sommige, later opbloeiende relaties misschien?
Schuldgevoelens
Het jongens- en meidenvangertje kende trouwens geen einde. Het was de
schoolbel die er een eind aanmaakte.
Ik weet nog goed, dat het onderwijzend personeel altijd wat fronsend
toekeek als het gespeeld werd. Alsof
we iets deden dat eigenlijk niet mocht.
Maar wat mocht er dan niet?
Ook tast ik in het duister als het gaat
om de vraag of jongens-en-meidenvangertje nog steeds wordt gespeeld
op de schoolpleinen van vandaag.
Ik zou het graag willen weten. Want
hoe bereid je je anders voor op een
verantwoorde partnerkeuze?
Met LinkedIn?
Wie er meer van weet mag het zeggen:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Morris Mini 850
Ongetwijfeld heeft u, net als ik, een jeugdliefde gehad waar
u zich allerlei details nog van herinnert. Één daarvan is voor
mij Cora die met haar collega Anjo Schouw het secretariaat
vormde van een school aan de Sneeuwklokjesstraat en een
rode Morris Mini 850 had. Eén uit de eerste serie van de jaren
zestig. Mini was in die tijd een revolutionair idee van ontwerper Alec Issigonis. Zijn opdracht was een zo compact mogelijk
model te ontwerpen dat wel optimale ruimte kon bieden aan
vier personen en hun bagage. Een meesterlijke zet was, dat hij
de motor voorin en dwars plaatste, waardoor ruimte ontstond.
de kleine klapstoeltjes zat je scheef
achter het vrij hoog geplaatste stuur.
Links daaronder een hendeltje voor
de richtingaanwijzer met aan het
uiteinde een groen lampje dat meeknipperde. Vanuit de vloer kwam een
vrij lange schakelpook.

Het interieur was ook het toppunt
van eenvoud en ruimte. Het dashboard, wat heet dashboard, was een
smalle plank voor spulletjes, met in
het midden een grote ronde klok met
de snelheidsmeter, benzinemeter en
wat lampjes. Daaronder twee trekknoppen, twee tuimelschakelaars en
in het midden daarvan het contactslot. Dat was het. De twee portieren
hadden geen bekleding, maar wel
een ruime bak, waarin spullen
konden. Een schuifraampje en het
portier opende je door aan een plastic
koordje te trekken en je trok hem
dicht aan die ruime bak. Achterin
had je aan elke kant ook zo’n bak.
Op de vloer zat een rubberen knop
waarmee je deze Mini startte. Op

Morris Mini 850. Foto: Flickr.com (sv1ambo)

‘Cult’ imago
Ook een mooi detail was de achterklep die omlaag klapte. Heel vernuftig, want zo kon je geopend rijden als
je iets groots wilde vervoeren. En het
meest slimme vond ik dat als je dat
deed, ook de kentekenplaat omlaag
klapte, zodat die zichtbaar bleef.
Rijden met de Mini was geen relaxte
aangelegenheid. Alles ging stroef
en redelijk zwaar. Door de bijzon-

dere vering en het feit dat de kleine
wielen op de uiterste hoeken van de
auto stonden, lag hij als een blok op
de weg zonder over te hellen. Je kon
dan ook met deze Mini echt ‘karten’
en hij ging zowat vierkant de bocht
door. Maar dat was dan ook echt
werken.

dat de Mini in de Cooper S versie
gebruikt werd in de Rally de Monte
Carlo, waarin veel prijzen gewonnen
werden door de Mini. Later werd de
Mini ontdekt door meerdere Engelse
celebs, waardoor hij echt een ‘cult’
imago kreeg. Later kocht Cora een
nieuwere versie, een donkerrode, die
wat geciviliseerder uitgevoerd was.
Dus einde waslijntje in de portieren
en zo. Zo slim van BMW om de

Rally de Monte Carlo
Het was dan ook niet verwonderlijk

MINI als retro een nieuw leven in
te blazen. En ja, nog steeds met de
grote klok in het midden van het
dashboard. En het grappige is dat
Anjo al enige jaren werkt bij de
importeur van BMW en MINI in
Rijswijk. Wie had dat toen kunnen
denken.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

De dvd gaat naar de volgende inzenders:
• C. Kranendonk, te Den Haag
• Ruud van Holsteijn, te ‘s-Gravenzande
• Paul de Vries, te Zoetermeer
• Piet Kafoe, te Alphen aan den Rijn
• F.M. Boon, te Delft

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 8 maart vond u wel
de Sudoku’s, maar geen grijze vakjes. Dat was
een foutje: onze excuses. Wel hebben veel
mensen de gehele Sudoku’s opgestuurd, waardoor we alsnog winnaars kunnen aanwijzen.

1
9
2

2
6
5

2
5

8
1

6
7
4
2

8

9
6 8

4 5
9
6

4

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

Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 6’

5

8

9 1
4 7

Mail
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
vijf ee e v offiehuis e oievaa
verloot. Vergeet niet om bij de inzending natuurlijk ook uw postadres te vermelden!

5
1
7
6
8 7

We moeten uw oplossing van de nieuwe
puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen
hebben op: woensdag 30 maart.

1

8 9
2
6
5 2 7

4
8

8

4 1

8

5 6
7 3

9
8

2

1 4

5
4
2 5
1

7
4

7

3

3
6 7
9 3
1

6
8
2

3 8
5
9
7
5
1
6
2
4
7
5
1 7 3
2 5 9
1
3
6
9
8
4
3
2
7
1 5
4
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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)

ALLE OCCASIONS
ACTIEWEEK
SCOOTMOBIELEN 50 - 70%

ZOWEL NIEUW ALS GEBRUIKT

KORTING

NIEUW
VANAF 699,-

ENORM
ASSORTIMENT

GRATIS
THUISBEZORGD

DIRECT
RIJKLAAR

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

ROLLATORS, STA-OPSTOELEN, HOOG-LAAGBEDDEN EN VEEL MEER...

