
  Laat ik vooropstellen dat 

het aantrekkelijke van het 

verzamelen van wat dan ook 

met geen mogelijkheid aan 

niet verzamelaars valt uit te 

leggen. Ik begin er niet eens 

aan. Ter geruststelling: de 

meeste kinderen verzamelen 

en zo’n 30 procent van de 

volwassenen. Voor mij is de 

zoektocht het meest aantrek-

kelijke deel. Wanneer ik een 

bepaald boekje gevonden heb 

nadat ik er soms vele jaren 

naar gezocht heb, is de lol er 

een beetje af. 

  Waar vind je tweedehands boeken? 

Omdat ik vooral boeken verzamel zal 

ik me hiertoe beperken. Dit verzame-

len begon in mijn geval toen ik een 

jaar of twintig was. Er waren enkele 

winkeltjes in Den Haag waar je een re-

delijke kans maakte om iets bijzonders 

te vinden. Ik denk aan winkeltjes rond 

het Oranjeplein zoals Manus van Alles 

en Ran in de Copernicusstraat. Deze 

laatste tweedehands boekwinkel werd 

in mijn tijd beheerd door een man 

op leeftijd. De ouwe Ran zoals hij 

genoemd werd, mocht je of mocht je 

niet en dat liet hij duidelijk merken. 

Om de een of andere reden viel ik in 

de prijzen. Ik hield me toen bezig met 

de studie Nederlands en ik heb dan 

ook heel wat standaardwerken uit onze 

literatuur bij hem kunnen kopen.

    Tegenwoordig gaat dit geheel anders, 

zeker sinds de computer z’n intrede 

deed. Sites als Marktplaats, Catawiki 

en Boekwinkeltjes bevatten een enorm 

aantal boeken om van de buitenlandse 

sites maar te zwijgen. Toch was dit 

wel even wennen. Ik hou liever een 

boek in mijn handen, blader er wat 

in en probeer vervolgens zo’n boek 

voor de helft van de gevraagde prijs 

te kopen. Bestaat die mogelijkheid 

dan niet? Welzeker, denk maar aan de 

boekenmarkt in Den Haag! Gedu-

rende de zomerperiode kunt u op het 

Lange Voorhout op de donderdagen de 

nodige kramen zien staan waar boeken 

aangeboden worden en gedurende de 

winterperiode is dat op het Plein het 

geval. Op zondagen kunt u er trou-

wens ook terecht en naast de boeken-

markt is er ook nog een antiekmarkt.

    Wanneer besluit ik een boek te kopen? 

Er zijn verzamelaars die alleen maar 

tweedehands boeken kopen die er als 

nieuw uitzien. Dat hoeft voor mij niet. 

Uiteraard moet zo’n boek niet al te 

beschadigd zijn, maar juist het feit dat 

je kunt zien dat het betreffende boek 

echt gelezen is, heeft wel iets. Dat 

geldt zeker voor schoolboekjes. Die 

zijn vaak van hand tot hand gegaan 

en dat is te zien ook. Soms koop 

ik een boek waarin gestreept is of 

waarin aantekeningen gemaakt zijn. 

Voor mij is dat een pluspunt, zeker 

bij studieboeken. Wat vond de vorige 

eigenaar belangrijk en wat heeft hij of 

zij toegevoegd? Ook zitten er wel eens 

krantenknipsels in en het is zelfs wel 

eens voorgekomen dat ik een boek dat 

ik al in mijn bezit had gekocht heb 

omdat er interessante krantenknipsels 

inzaten. Een enkele keer probeer ik 

op de prijs af te dingen, maar meestal 

doe ik dat niet. Zeker tegenwoordig 

zijn de gevraagde prijzen meer dan 

redelijk.

    Hier voor mij liggen twee boekjes die 

ik onlangs op de markt gekocht heb en 

waar ik u iets meer over wil vertellen. 

Het eerste is getiteld: Zangzaad voor 

kampeerders deel 2. Dit boekje is in 

1929 verschenen en lang geleden had 

ik het ook al in mijn bezit. Sterker 

nog, het was één van de weinige 

boekjes die ik als kind bezeten heb. 

Het staat vol met liedjes en er staan 

enkele tekeningen in. Waarom 

koop je - of liever ik - zo’n boekje? 

Nostalgie? Hang naar het verleden? 

Ongetwijfeld. Ik vond de tekening op 

de voorkant prachtig en daar komt bij 

dat ik een redelijk fanatieke kam-

peerder ben geweest, maar er is meer. 

Er staat een naam in en ik weet dan 

ook wie de vorige eigenaar was! Het 

tweede is getiteld: Worden en zijn, een 

uitgave van de Centrale van Arbeiders 

-Jeugdverenigingen in Amsterdam. 

Dit boekje is in 1924 verschenen. Ook 

van dit boekje weet ik bij wie het in de 

boekenkast gestaan heeft omdat er een 

ex libris in geplakt is. [ Een ex libris 

is een eigendomsmerk zodat men kan 

zien wie de eigenaar van het boekje 

is. Vaak gaat het dan om kunstzinnige, 

toepasselijke afbeeldingen.

    In het eerste boekje staat de naam 

Irene Vorrink en op de ex libris staat 

de naam Koos Vorrink. Koos Vor-

rink (1891-1955) is vooral bekend 

geworden als de eerste voorzitter van 

de Partij van de Arbeid. Hij werd 

dit in 1946 en in die tijd woonde hij 

in Den Haag op het adres Benoor-

denhoutseweg nummer 264. Zowel 

binnen de Arbeiders Jeugd Centrale 

als binnen de Sociaal Democratische 

Arbeiders Partij heeft hij diverse func-

ties vervuld. Hij was van oorsprong 

schoolmeester. Irene Vorrink (1918-

1996) was één van de twee doch-

ters van Koos en ze is in onze stad 

geboren. Ook zij heeft diverse functies 

binnen de politiek bekleed, zoals lid 

van de Eerste Kamer en Minister van 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

. Ze heeft rechten gestudeerd. Koos 

Zwart (1947-2014) was een zoon van 

Irene. Hij kreeg vooral bekendheid als 

voorlezer van de beursberichten voor 

de richtprijzen van hasj en wiet in het 

radioprogramma In de Rooie Haan.

    Na enig speurwerk werd het mij dui-

delijk hoe de twee genoemde boekjes 

in mijn bezit zijn gekomen. De nala-

tenschap van Koos Vorrink is ten dele 

bij zijn dochter Irene terechtgekomen 

en toen zij overleden is, kwam een 

deel van haar nalatenschap bij haar 

zoon terecht. Een deel hiervan werd in 

mei 2015 op een veiling aangeboden. 

Vervolgens kreeg één van de handela-

ren op de boekenmarkt in Den Haag 

ze in handen en hij bood ze te koop 

aan. Zo ziet u: achter sommige boek-

jes zit een heel verhaal en vaak is het 

uitzoeken van zo’n verhaal nog veel 

boeiender dan het in bezit krijgen van 

het boekje zelf. De echte verzamelaar 

begrijpt precies wat ik bedoel, daar 

twijfel ik niet aan.

     Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl  
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Van ‘t Zand

Bij alle verhalen inzake ADO mis 

ik steeds de drie broers Van ‘t Zand. 

Waarom worden deze nooit in alle ver-

halen genoemd?

Nicolaas Ridder

nicolaasridder@gmail.com

Jan van den Oever

naar aanleiding van uw publicatie over 

Jan van den Oever hebben wij ook een 

stukje geschreven op onze site. Jan is 

nu actief lid van onze biljartvereni-

ging. Ik heb onze leden en de biljarters 

die hem kennen op deze wijze laten 

kennismaken met Jan als voetballer. 

Wellicht zijn oud voetballers ook geïn-

teresseerd in het heden van Jan. Onze 

website is: www.biljartendenhaag.nl 

Dank voor de medewerking en succes 

met deze leuke publicaties.

Ben Thijssen

samondadiehaghe@gmail.com

ADO van de jaren zestig

Met veel genoegen lees ik het artikel 

over ADO van de jaren 60. En dan te 

weten dat ik zelf gespeeld heb tegen 

George van Rosmalen in het toen 

heel bekend staande Internationale 

Pinkstertournooi van RVC aan de 

Schaapweg te Rijswijk. ADO2 won 

toen het toernooi met diverse oud-

eerste elftalspelers, waaronder George 

en Roel Timmer. Met Jan van den 

Oever (toen nog Jan van de Water) heb 

ik zelf nog gespeeld bij RVC 1. Hier-

bij zaten ook veel oud-ADO-spelers, 

onder andere Wim Mangelmans, Lou 

Willems en Bertus Wasmus. Dit was 

nog in de tijd van de bekende Harry 

den Hartog avondwedstrijden van 

vv de Ooievaars. Het elftal van RVC 

zag er toen als volgt uit; M. Corstanje 

(d), L. Martina en M. Neudorfer (a), 

J. v.d. Water, J. Vermeulen en J. de 

Zeeuw (m), L.Willems, W. Mangel-

mans, J.Speelman, P. v.d. Wouw en 

B. Wasmus. Piet van de Wouw is later 

prof geweest bij Hollandsport en J. de 

Zeeuw heeft later nog in de belang-

stelling van ADO gestaan.

Jammer dat RVC ten onder is gegaan 

door hoogmoed. De eigen kweek 

kreeg geen kans meer door het aan-

trekken van ex-profs onder leiding van 

Karel Jansen, de toenmalige trainer 

van RVC.

Ik kijk alweer uit naar de volgende 

ADO’er, een fijn artikel. Mijn dank, 

en ik denk dat er met mij, vele mensen 

genieten van uw artikel.

M.C.J. Neudorfer

c.neudorfer@gmail.com

Op zoek naar Hans Mols

Ik ben op zoek naar Hans Mols, des-

tijds wonende in de Vlierboomstraat 

Den Haag. Ik heb in het bevolkings-

register van de gemeente Den Haag 

gezocht, maar geen familie Mols uit 

de Vlierboomstraat gevonden. Ben jij 

Hans Mols, of kent u hem, dan hoor 

ik het graag van u. Ik ben heel erg 

benieuwd hoe het met hem is.

John Hendrikx

j.hendrikx@gmail.com

St. Jacob-leden gezocht

Wij zijn op zoek naar oud-leden van 

Drumband en Fanfare St. Jacob uit 

Moerwijk, Den Haag. St. Jacob bestaat 

27 mei 2017 60 jaar en dit willen we 

samen met (oud-)leden vieren. St. Ja-

cob heeft meerdere afdelingen gehad. 

In 1957 werd gestart met de drumband 

(showband) en in 1962 ontstond de 

fanfare-afdeling. Later kwamen de 

boerenkapel en het dansorkest. Al deze 

leden worden gezocht voor een reünie. 

Geef daarom je contactgegevens door 

(naam en eventueel meisjesnaam) en 

laat even weten in welke periode en 

welke afdeling(en) je gespeeld hebt. 

Heb je nog contact met oud-leden: laat 

hem of haar ook zijn gegevens doorge-

ven. Mail je gegevens naar: st.jacob.

reunie@gmail.com en noteer ook 

alvast 27 mei 2017 in je agenda.

Renate van der Meer

st.jacob.reunie@gmail.com

Vakantiewerk bij V&D

Grappig toch dat je geheugen ‘aan ‘t 

werk gaat’ door wat je van anderen 

leest, en nu al voor de tweede keer 

door Lonneke Passchier! Ook ik deed 

één keer vakantiewerk bij V&D. Wat 

ik na drie weken verdiende weet ik 

niet meer, ik was vast niet tevreden, 

want het bleef bij die ene keer... Ik 

kwam terecht op de afdeling gordij-

nen, wat een ramp, ik moest gelijk 

gaan ‘rekenen’, en daar was ik al niet 

zo goed in. Het was nog de tijd dat je 

gordijnen zelf maakte (en de voorraad 

lag ‘op rol’ in de winkel), dus bij 

iedere klant moest er druk overlegd 

worden hoeveel banen er nodig waren, 

zonder daarbij in de fout te gaan! Als 

de keuze viel op een stof met figuren, 
kwam er nog een klus bij: het patroon 

van de stof moest bij alle banen 

paralel lopen, anders had je weer een 

probleem... Het kwam erop neer dat 

ik de ‘truc’ ongeveer doorhad tegen 

de tijd dat ik wegging, van hulp van 

- vaste - collega’s kan ik me weinig 

herinneren, eerder had ik gelukkig te 

maken met aardige klanten, die mij als 

‘onhandig meiske’ tijdens het knippen 

aanwijzingen gaven. V&D, vooral een 

begrip op huishoudelijk gebied. Wij 

kochten er ooit ons ‘Arzberg’ servies 

(gedeeltelijk b-keus), maar jammer-

genoeg hield het daarmee op. Als 

kritische (slot)noot: eind jaren zestig, 

begin jaren zeventig vonden wij V&D 

al niet meer zo ‘hip’, en gingen wij 

voor mode en de inrichting van ons 

huis een deurtje verder.

Corrie de Graaf

corriedegraafrijswijk@gmail.com

Ferd Böcker

Wat een verrassing om iets over de 

heer Ferd Böcker te lezen. Mijn ou-

ders zijn tijdens de Tweede Wereld-

oorlog bij zijn familie ingekwartierd 

geweest. Zijn ouders zijn na de oorlog 

zelfs van een van mijn zussen peet-

ouders geworden. Want ook toen is er 

altijd contact met de familie geweest. 

Zijn moeder kwam ook altijd op mijn 

moeders verjaardag langs. Wie kan en 

wil ons aan een telefoon of adres van 

de familie helpen zodat we over die 

tijd eens flink kunnen bijpraten? Bij 
voorbaat dank daarvoor. 

Toni Durville-Amse

tonidurville@kpnmail.nl
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De Bijenkorf

Leuk artikel over de Bijenkorf, zelf heb ik er ook prachtige herinneringen 

aan.

Zie bijlage een mooie foto, de jongste vrouw is mijn moeder met haar 

moeder en schoonmoeder, de auto met het kenteken afkomstig uit Overijssel, 

ik denk dat de foto genomen is vlak na de opening van de Bijenkorf, mijn 

moeder is in 1924 getrouwd.

Zelf woon ik niet meer in Den Haag, ik ben in 2001 verhuisd naar Gronin-

gen, krijg De Oud-Hagenaar regelmatig toegezonden

Jos Kop

Als bijlage een door mij verworven ‘zelf gefabriceerd MONOPOLY-spel’ uit 

de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Als verzamelaar van bordspelen heb 

ik bijgaand HAAGS MONOPOLY-spel aan mijn collectie (nu in het Vlaams 

Spellenarchief) kunnen toevoegen. Helaas weet ik verder niets over de 

oorsprong van dit spel of de personen die dit spel hebben gemaakt. Volgens 

mij kan dit een interessant item zijn (gezien de vastgelegde Haagse situaties) 

voor een artikel. Herkennen lezers dit en kunnen zij meer informatie hierover 

geven? Misschien zijn lezers geïnteresseerd om een (facsimile) uitgave van 

dit spel te kopen als herinnering aan een Den Haag uit het verleden. Ik kan 

bij voldoende voorintekeningen of aanmeldingen wel een uitgave verzorgen.

Fred Horn

wm.fred.horn@kpnmail.nl

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

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-
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ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 
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  Krijn Vrolijk beschrijft zijn 120 jaar 

jonge en nog altijd springlevende club 

in geuren en kleuren, perfect gedocu-

menteerd en afwisselend superserieus 

en heel relaxt. Letterlijk alles in 120 

jaar Quick laat hij de revue passeren. 

Van de oprichting in 1896 tot de 

Quick-kampen en de Quick-cabarets. 

Hoe Quick aan z’n naam kwam en ‘de 

haan’ het symbool van de club werd. 

Van erevoorzitter Willem Goudriaan 

tot legendes als Edu Snethlage, Caius 

Welcker, Pieter Marseille en Paul Jan 

Bakker. Van de Kokkies (die in de 

Quick-keuken wekelijks honderden 

complete maaltijden produceren) tot 

prof van het eerste uur en ex-hoofdre-

dacteur van Voetbal International Joop 

Niezen. Van spelers die meer dan 300 

wedstrijden in het eerste team hebben 

gespeeld (Rob Teeuwisse, Jos Ver-

cauteren, Ton Smits, Albert Spaans, 

Jan ten Hoopen, Edgar Schiferli, Dick 

Vierling, Henk Jan Mol, Henk van Eck 

en Marco Hoogwater) tot de langst 

zittende en meest succesvolle trainer 

Frans Danen.

Hanendaden, kortom, neemt de lezer 

in prettige schrijfstijl mee langs 120 

jaar pure Haagse sportgeschiedenis. 

Het boek is uitgegeven door de in 

Den Haag gevestigde Nederlandse 

Sportboeken Club, telt 186 pagina’s, 

is voorzien van vele historische foto’s, 

kost 17,95 euro en is verkrijgbaar of te 

bestellen via de reguliere boekhandel 

(onder andere Van Stockum, Bruna en 

Primera), online (onder andere Bol.

com) en via de website van Quick 

zelf.

     Chris Willemsen

willemsen.chris@planet.nl 

  Alle foto’s zijn afkomstig van Krijn 

Vrolijk en uit het archief van Quick.   

 Quick kan al heel lang prima voetballen 
  Onlangs verscheen Hanendaden - Herinneringen aan 120 jaar 

Quick (1896-2016), geschreven door Hagenaar Krijn Vrolijk 

(1969). Het boek is een genot om te lezen en laat in schitterende 

verhalen de geschiedenis van een van de oudste nog bestaande 

Nederlandse sportclubs zien. Sinds de oprichting in 1896 gros-

siert Quick zowel bij voetbal als cricket in (lands)kampioen-

schappen, produceert het aan de lopende band professionals 

en internationals, en worden 

prestaties gekoppeld aan sfeer 

en gezelligheid. 
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 Quick alweer voetbalkampioen, ditmaal van de 2e klasse in 1944, met: Ernst Werner, Tonny Wolzak, Cees Pronk, Gé de Grooth, Jan Holtappel, Piet 
Helsdingen, Frans Pino, Arend Schoemaker, Joop Arkema, Dick Kramer en Tonny Smits   

 Quick in 1986 landskampioen cricket. Staand vanaf links: Ab van Lomwel, Ries van Lomwel, Robin van Aller, Reinier van Es (wicketkeeper), Jan Jaap 
Vierling, Friso Groen, Jeroen Coster, Jan Bart Vollebregt, Robert Jan Foortse, Peter van Dixhoorn (leider) en Huub Bakker (scorer). Zittend vanaf links: 

Jan van Es, Jan Peter van Vonderen, Alexander de Geer, Dick Vierling (captain), Nolan Clarke (coach), Buby Pototsky en Peter Mol   

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag
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• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

SENIORENVERHUIZING

WONINGONTRUIMING OF SENIORENVERHUIZING?

Wij nemen u al het werk uit handen!

071-580 47 49

MEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?

BEL : 071-580 47 49

MAIL:  INFO@FONTEIN-ONTRUIMINGEN.NL

VERHUISTONTRUIMT
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ONTZORGT

www.fontein-ontruimingen.nl

Bezemschone oplevering van A tot Z

 Vloeren verwijderen

Schoonmaak- en herstelwerkzaamheden

Recycling, inkoop en veiling van 

bruikbare goederen

       Verhuisdozen leveren

       Inpak en 

(de)montageservice

       Hulp bij inrichten

       Opslag van inboedel

 Een van de oprichters van Quick in 1896, 
Bob Stempels.   

 Cover van het boek Hanendaden - Herinne-
ringen aan 120 jaar Quick (1896-2016).   

 De originele medaille ter gelegenheid van 
het landskampioenschap van Quick in 1908, 

afkomstig van clublegende en 17-voudig 
international Caius Welcker.   

 Jan ten Hoopen, meer dan 
een halve eeuw geleden 
de eerste van vele semi-
profs die de club Quick 

voortbracht.   
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• 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

Wij g
aan begin mei verhuizen

Samen
5 februari - 20 april 2016

 B B BAAA B BAA

Samen
DAADAINNN

NEDERLANDS

VOLKSBUURT
MUSEUM 

w w w.volksbuur tmuseum.nl

Waterstraat  27,  Utrecht

Deze actie vervangt de lopende Florencepas actie 2016 van Bogaard KLiniek.

Informeer altijd naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Bogaard Kliniek is volledig gericht op gebitsreconstructies met

behulp van implantaten, kronen, bruggen en protheses (NVOI erkend)

€ 125,- retour bij 
een klikgebit
bij Bogaard Kliniek op vertoon van uw Florencepas 2016

✓   €125,- per kaakdeel retour (de maximale 

wettelijke eigen bijdrage)

✓   Actie loopt bij inschrijving en start behandeling 

(ook implantologie) tot 1 juli 2016

✓   voorwaarde is dat de implantologie ook door 

Bogaard Kliniek wordt verzorgd

✓   Ook het consult is gratis

✓   houdt rekening met uw eigen risico! Dat komt voor 

uw eigen rekening als het nog niet is besteed in 2016.

✓   controleer altijd de voorwaarden van uw zorgverzekeraar

GRATIS
INTAKE

Kijk op www.bogaardkliniek.nl voor de voorwaarden

Deze actie vervangt de lopende Florencepas actie 2016 van Bogaard KLiniek.

Informeer altijd naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

✓   controleer altijd de voorwaarden van uw zorgverzekeraar

Prins Johan Frisopromenade 32

2284 DB Rijswijk

Winkelcentrum In de Bogaard

T : 070 -22 100 07

I : www.bogaardkliniek.nl

E : balie@bogaardkliniek.nl

Wilt u gebruik maken van deze actie? Stuur dan een e-mail naar:
balie@bogaardkliniek.nl of bel 070-22 100 07

Kijk op www.bogaardkliniek.nl voor de voorwaarden

✓   €125,- per kaakdeel retour (de maximale 

wettelijke eigen bijdrage)

✓   Actie loopt bij inschrijving en start behandeling 

(ook implantologie) tot 1 juli 2016

✓   voorwaarde is dat de implantologie ook door 

Bogaard Kliniek wordt verzorgd

✓   Ook het consult is gratis

✓   houdt rekening met uw eigen risico! Dat komt voor 

uw eigen rekening als het nog niet is besteed in 2016.

✓   controleer altijd de voorwaarden van uw zorgverzekeraar

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.

 

 

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.

 

 

WANNEER? ’s middags

Donderdag 21 april 13.30 - 16.00

Vrijdag 13 mei 13.30 - 16.00

 Mozaiek workshop
bij vereniging De Volharding

WWW.DEVOLHARDING.NL

zondag 1 mei op

In de documentaire ‘De hongertocht van Leentje Huisman’ neemt Leen Huis-
man ons mee terug naar 1944.  Net voor de hongerwinter gaat de dan 13-jarige 
Leentje op zoek naar eten en fietst vanuit Rotterdam in vijf dagen tijd naar Nuis 
in Groningen. In deze documentaire stapt de inmiddels 85-jarige Leen Huisman, 
presentator van het programma ‘De Ouwe Joekel’ op 89.3 Radio West, samen 
met Johan Overdevest op de fiets voor een reconstructie van zijn barre tocht. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West 

De hongertocht van 
Leentje Huisman
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  Met enige regelmaat van de klok 

lijkt het fenomeen ‘corruptie’ bij de 

Haagse politie terug te keren. Ook in 

1908 was dat het geval toen de affaire 

rond Duitse Greet voor het nodige 

tumult zorgde. Wat bleek namelijk: 

hogere superieuren, tot aan de burge-

meester en hoofdcommissaris Hen-

drik Johan Versteeg aan toe, wisten 

van de relatie van hoofdinspecteur 

Van Lelyveld met Duitse Greet! Maar 

dezelfde hoofdcommissaris had ook 

drie van zijn schoonzonen een baan 

als inspecteur bij de politie gegeven. 

Er gonsde zelfs hardnekkige geruch-

ten dat Versteeg ook met Greet in bed 

had gelegen.

    Deze verklaringen waren reeds in 

1905 gedaan door niemand minder 

dan hoofdinspecteur Van Lelyveld! 

Beide prominente agenten leken de 

strijd rond hun Greet met geroddel 

over elkaar uit te vechten. Hierover 

werden zelfs in de Tweede Kamer 

vragen gesteld en door de toenmalig 

minister van Justitie beantwoord als 

dat ‘het onwaarschijnlijk was’. Van 

Lelyveld wilde zijn verklaring niet 

onder ede bevestigen en daarmee leek 

op dat gebied de rust wedergekeerd.

     Onderzoek 

Uiteindelijk kwam er door de 

aanhoudende stroom van geruchten 

een onderzoek naar het functione-

rende Haagse politieapparaat van 

hoofdcommissaris Versteeg. Ook 

de in 1905 gedane verklaringen van 

Lelyveld diende hierbij te worden 

nagegaan. Het onderzoek werd 

verricht door de Haagse procureur-

generaal Bijleveld. Na enkele 

maanden ploeteren verscheen het 

onderzoeksverslag. Merkwaardig 

genoeg kwam het rapport echter niet 

in de openbaarheid! Duidelijk werd 

wel dat het onwenselijk was dat een 

hoofdcommissaris zijn hele gezin op 

hoge posten liet werken. Dit bracht 

nepotisme met zich mee en dat moest 

vermeden worden. Rondom hoofdin-

specteur Van Lelyveld werd duidelijk 

dat hij in 1903 secretaris werd van 

hoofdcommissaris Versteeg.

   Intieme relatie 

Hij diende van de hoofdcommissaris 

zijn relatie met Greet te verbreken. 

Gebleken is dat hij dat niet deed en in 

1905 beschuldigde hij de hoofdcom-

missaris ervan ook tot de intieme 

kring van zijn Greet te behoren. Dit 

zou allemaal niet waar zijn geweest. 

Van Lelyveld werd uiteindelijk 

oneervol ontslagen, nadat hij eerder 

in het jaar door de burgemeester 

disciplinair was gestraft met twee 

maanden verlof. Ook drie andere 

commissarissen hadden niets gedaan 

om hun hoofdcommissaris in be-

scherming te nemen.

  Het leek allemaal op een zaak 

waarbij de één de ander het licht niet 

in de ogen gunde. Jaloezie, ambities, 

promoties allemaal woorden die te 

maken hadden met de vermeende 

corruptie bij de Haagse politie, waar 

burgemeester Emile baron Sweerts 

de Landas Wyborgh aan het hoofd 

stond. De affaire eindigde uiteindelijk 

in de doofpot.

     Politiepost 

Vragen bleven er genoeg hangen rond 

het gedrag van de hoofdcommissaris 

en de burgemeester. Waarom gaf hij 

destijds op eigen initiatief de politie 

opdracht om de politiepost weg te 

halen voor het rendez-voushuis van 

Greet? De politie wilde het huis in 

de gaten houden om te zien wat voor 

hoge heren er allemaal naar bin-

nengingen, maar juist van hogerhand 

werd bevolen deze activiteiten te sta-

ken? Merkwaardig om überhaupt een 

politiepost te plaatsen bij een bordeel. 

Op wiens verzoek was dat? Op last 

van de hoofdcommissaris? Was hij 

jaloers en wilde hij weten wie de 

gasten van Greet waren? Het grote 

waarom werd nimmer opgelost.  

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.

 Kamervragen rond corruptie bij Haagse politie   
  De affaire rond hoerenmadam Duitse Greet deed in 1908 veel 

stof opwaaien over mogelijke corruptie bij de Haagse politie. De 

affaire toont enige gelijkenis met de zaak rond ‘Blonde Dolly’. 

Hoofdinspecteur Van Lelyveld, die een relatie had met deze ver-

huurster van jonge meisjes, werd geschorst voor twee maanden. 

Hem was om duistere reden lange tijd de hand boven het hoofd 

gehouden. 

 Burgemeester Sweerts de Landas Wyborgh.   

  Ik keer regelmatig naar de ‘heimat’ 

terug voor een paar dagen en doe de 

oude bekende plekjes weer eens aan, 

meestal in gezelschap van één van 

mijn anders zussen.

    In het laatste nummer las ik een 

verhaal over melkverpakkingen. Heel 

herkenbaar was dat. Ik moest erom 

grinniken, vooral om die onmogelijke 

klotsende plastic melkzakken met 

stinkende blauwe plastic kan, wie 

verzint zoiets. Ook het verhaal over de 

lauwwarme viezige schoolmelk deed 

me weer walgen bij de herinnering.

     Jutezak 

Het enige leuke eraan was dat - als je 

je best had gedaan - het privilege kreeg 

om gaatjes in de capsules te prikken 

en de rietjes in de fl esjes te zetten. 
Volgens hetzelfde privilege mocht 

je na afl oop de doppen ver ijderen. 
Die gingen in een grote jutezak die 

vreselijk naar bedorven melk stonk. 

Inderdaad waren die doppen op onze 

kleuterschool bestemd voor Afrika en 

ons werd wijsgemaakt dat ze er daar 

geld van maakten.

   Levenslange afkeer van melk 

Aanvankelijk zat ik niet in het school-

melksysteem, want mijn moeder vond 

dat we genoeg melk naar binnenkregen 

bij ons ontbijt. Maar onder dwang van 

de kleuterschool moest ik helaas ook 

meedoen. Wat hebben ze daar destijds 

mee bereikt? Bij mij in ieder geval 

een levenslange afkeer van melk. 

En ook nog een beeld dat ik nooit 

meer kwijtraak: tegen het hek van de 

speelplaats stond ik met nog een bijna 

vol fl esje melk en een stukgebeten 
rietje en om mij heen danste en krijste 

de hele kleuterschool: één teutebelltje, 

één teutebelltje...

  Om in de melksfeer te blijven kom ik 

hier met het verhaal over de broodpap 

en ik vermoed dat veel Hagenezen 

hieraan al dan niet positieve herinne-

ringen hebben.

    Winter: ijsbloemen op de ramen, kille 

condensdruppels op de dekens. Je 

komt bibberend je bedje uit, schiet snel 

je sokjes aan en rent door de koude 

gang naar de keuken. De keuken is de 

enige plek die warm is. De kolenka-

chel in de huiskamer is weliswaar al 

aangestoken door ma, maar verspreid 

nog niet genoeg warmte. In de keuken 

is het lekker warm. De oven staat aan 

en de klep staat open. De vlammetjes 

knetteren en ploffen gezellig.

    Wij, de drie jongste kinderen, zitten 

rond het keukentafeltje te wachten 

op ons ontbijt. 

Broodpap.

     Recept 

Hier volgt het 

recept. Neem een 

half ongesneden 

witbrood dat al aan 

de oude kant is en 

niet meer geschikt 

om boterhammem van te snijden. 

Snijd de korsten eraf en gooi ze in de 

tuin voor de vogels. Snijd het brood in 

blokjes van een paar kubieke centime-

ter. Kook melk (!). Let goed op dat het 

melkvel wordt verwijderd, anders gaan 

de kinderen kokhalzen.

  Voeg de broodbrokken aan de melk 

toe laat ze daarin warm en sponzig 

worden. Strooi er royaal suiker over. 

Dien op in diepe borden en zet ze voor 

de nu rozige snoetjes van de kinderen. 

Het lekkerste kwam dan nog. Je kreeg 

een klontje margarine bovenop je dam-

pende pap. Het smolt zo heerlijk geel 

weg. Daarna was je goed gevuld en 

klaar om naar school te gaan.

    Je begrijpt dat als je als kind zo 

‘verwend’ wordt met dikbesuikerde 

broodpap, je die laffe schoolmelk niet 

meer kunt drinken.

     Nostalgie 

Maar voor het nuchtere contrast 

nog het volgende. Heel veel jaren 

later toen we al het huis uit waren of 

tenminste al naar de middelbare school 

gingen, vroegen we aan ma om nog 

eens broodpap te maken. Nostalgische 

overwegingen speelden daarbij een rol.

  En weet je: we aten het met lange 

tanden. Hoe hadden we ooit kunnen 

genieten van deze drabbige, slijmerige, 

weezoete substantie? Zelfs het klontje 

boter erop maakte het niet beter. En 

nu was het nog wel echte roombo-

ter, want de tijden waren inmiddels 

beter geworden. Was ma haar ‘touch’ 

kwijt? Was de smaak van brood en 

melk veranderd? Wie zal het zeggen. 

Waarschijnlijk waren we er gewoon 

overheen gegroeid.

     Pauline Nekeman

pauline-nekeman@xs4all.nl  

 Als kind vroeger ‘verwend’ met broodpap   
  Van mijn oudste zus kreeg ik laatst weer eens De Oud-Hagenaar 

toegestopt. Zij is de enige van ons (zes kinderen) die nog in Den 

Haag woont en allemaal hebben we nog nostalgische gevoelens 

over onze jeugd in Den Haag. Ik ben dus dol op dat blad! 

 Blauwe melkkan.   

Gebr.’s van 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
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ZO KOMEN WE ER WEL! 
Nu 1 jaar gratis brandstof* bij elke nieuwe AIXAM

• Géén wegenbelasting en 

geen APK-plicht

• Stevige kooiconstructie 

(crash-test gecertifi ceerd)

• ABS en airco optioneel

• Volop fi nancieringsmogelijkheden

• Alleen AM-rijbewijs benodigd, 

ook met B en A

• Automaat standaard; 

eenvoudige bediening

• Direct leverbaar zolang de 

voorraad strekt

Kenmerken
van AIXAM

*tot een maximum van 5000km

Vollebregt Brommobiel

Edisonlaan 30

2665 JC Bleiswijk

Tel 010-521 92 18

www.vollebregtbrommobiel.nl

Keuze uit vele 

aantrekkelijke

modellen!



met vroeger, toch wel een 

beetje rustiger, ingetogener is 

geworden.

Dat komt onder meer doordat het aan-

tal duivenliefhebbers aan het afnemen 

is en er nauwelijks nog nieuwe, jonge 

bijkomen. Maar de oude garde, die 

ooit aangestoken is met het duiven-

virus, komt daar eigenlijk nooit meer 

van los. Wanneer er bijvoorbeeld 

iemand, om wat voor reden dan ook, 

is gestopt met duiven en hij hoort het 

klapwieken van een duif dan gaat zijn 

blik automatisch omhoog.

Duif ‘doortrekken’

Je wilt trouwens niet weten wat je 

allemaal voor uitdrukkingen hoort 

als je twee duivenmelkers over hun 

duiven hoort praten. Om een paar 

voorbeelden te noemen: als er een duif 

gaat vliegen dan ‘slaat hij af’ wat je 

meer in verband zou kunnen brengen 

met een vette bougie of de start van 

een golfwedstrijd. En wat te zeggen 

van een duif ‘doortrekken’. Dit laatste 

heeft niets met het toilet te maken, 

maar betekent dat je een gevangen 

duif weer uitlaat en probeert die bij 

jezelf te laten vliegen.

Hellebont

Dan zijn er nog vele benamingen om 

de kleuren van de duiven te beschrij-

ven. Bij roodbont of zwartbont kun 

je je nog wel een voorstelling maken, 

maar wat moet je maken van een 

hennebont. Ikzelf heb dit alsvolgt 

teruggevoerd naar de grondbenaming. 

Hennebont werd vroeger hellebont 

genoemd, dat weer een samentrekking 

is van hel en bont. Het is dus een witte 

(hel) duif met hier en daar wat zwarte 

plekken (bont).

Zo wordt er ook over een roek gespro-

ken, die het best te vergelijken is met 

de alom bekende postduif. Een roek 

is een kraaiachtige en is zwart, dus dit 

kan volgens mij hier nooit bedoeld 

worden. Ik heb zelf de gevolgtrekking 

gemaakt dat het hier niet om roek 

maar om ‘rook’ zou moeten gaan. Het 

grijsblauwe van rook dus.

‘Visserslatijn’

Ook is er een duidelijke parallel te 

trekken met de hengelsport. Deze 

groep is bekend van hun ‘vissers-

latijn’, maar de liefhebber van de 

Haagse duivensport doet daar niet 

voor onder, want het ene 

verhaal is nog sterker dan 

het andere. Een andere 

overeenkomst tussen beide 

groepen is natuurlijk de 

spanning van het vangen. 

Een duiventil kan op het 

dak of op een balkon 

gebouwd zijn, maar lig je 

in de tuin dan ‘leg je in 

de spinazie’. Tussen de 

planten dus.

Vangers en liefheb-

bers

Grof gezegd zou je de 

duivenhouder in twee 

groepen kunnen verdelen, 

namelijk de vangers en de 

liefhebbers. De vanger is 

iemand die de duif meer 

als een gebruiksvoorwerp heeft en 

waar het vangen op de eerste plaats 

komt, bij de liefhebber is het vangen 

van minder belang.

Door deze verschillen ontstaan er 

soms behoorlijke woordenwisselingen 

en een veel gebruikte uitdrukking van 

vroeger was dan ook: “Wil je ruzie 

met je omgeving, dan moet je duiven 

gaan houden.” Zelf heb ik in de jaren 

zeventig meegemaakt dat iemand met 

een sabel op zijn til stond en daarmee 

zwaaiend riep: “Ik hak je kop eraf.” 

Dan ga je toch even vraagtekens bij 

het duivenhouden zetten.

Roofvogels

Er is helaas nog een extra bedreiging 

van de duivensport bijgekomen, dat 

is namelijk de toename van het aantal 

roofvogels in de Haagse regio. Wan-

neer dit een natuurlijk proces betreft 

is dit acceptabel, maar met name voor 

de slechtvalk zijn op verschillende ge-

bouwen nestkasten geplaatst, hetgeen 

vanzelfsprekend een doorn in het oog 

van de duivenliefhebber is. Niet in de 

laatste plaats omdat de Haagse manier 

van duivenhouden zo bijzonder is, dat 

deze sinds kort de status ‘cultureel 

erfgoed’ is toegekend. In wezen heeft 

het daarmee ook een soort beschermde 

status verkregen waar de gemeente, 

wat betreft deze nestkasten, niet 

omheen kan.

Maar ondanks de afname van het aan-

tal liefhebbers en andere bedreigingen 

is en blijft de Haagse duivensport een 

ongekende, unieke liefhebberij.

Jan Kuipers

kuipers-jan@planet.nl

Duivenminnend hart 
ging sneller kloppen
Van het stuk over de duiventil 

op het dak ging vast menig 

duivenminnend hart snel-

ler kloppen. Het leuke van 

het verhaal is dat het niet 

geschreven is door een dui-

venmelker, maar bekeken is 

vanaf de zijlijn. Het gaat hier 

nog steeds om een oer-Haag-

se liefhebberij die, vergeleken 
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Duiventil.

DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

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

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 (foto). 

Mis niks! Schrijf je in voor de Omroep West Nieuwsbrief
Iedere dag het laatste nieuws in je mailbox ontvangen? Of liever iedere 
maand een overzicht met alle mooie nieuwe programma’s, leuke win-
acties of achtergrondinformatie? Schrijf je in voor een van de nieuws-
brieven van Omroep West via Omroepwest.nl/nieuwsbrief

maandag t/m vrijdag

07.00 TV West Ochtendnieuws
Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal  

10.00 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 (foto). 

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

 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

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

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

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

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice
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KIJK VOOR ALLE ACTIES OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL

KERKETUINENWEG 30, 2544 CW DEN HAAG

Openingstijden: ma-vr 08.30-17.00 uur 
za 10.00-16.00 uur

UW HULPMIDDELENOUTLET, NOG NOOIT WAS COMFORT ZÓ VOORDELIG! 

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

 

ACTIEWEEK ROLLATORS
VORSTELIJKE AANBIEDINGEN

NIEUW 
VANAF 49,-

  GRATIS   BRANDBLUSSER             T.W.V.                  20.-  

WEES ER SNEL BIJ

vanaf

399.-

ELEKTRISCHE HOOG-LAAGBEDDEN
DIVERSE VARIANTEN
• HOOG-LAAG FUNCTIE

• ELEKTRISCH VERSTELBAAR RUG- EN BEENGEDEELTE

• INCLUSIEF PAPAGAAI

• NIEUW VANAF 999,-

incl. matras va.

499.-

RUIM 
ASSORTIMENT

OP 
= 

OP



Na de bevrijding heeft de stad zich in 

stilzwijgen gehuld - schaamte deed de 

rest. Dat een gemeenschap van niet 

minder dan 17.000 personen ooit een 

stempel drukte op het leven in tal van 

straten, wijken en stadsdelen van Den 

Haag, is een besef dat verloren lijkt 

gegaan. Oudere bewoners weten nog 

vaag dat in de binnenstad al eeuwen 

Joden woonden en werkten. Maar wie 

zij waren en hoe ze bijdroegen aan het 

stadsleven, is nauwelijks bekend.

Hier woonden wij

Nog onbekender is dat er tussen 1900 

en 1942 in Scheveningen een nieuwe 

Joodse gemeenschap ontstond, met 

zowel Oost-Europese als Hollandse 

invloeden. Het ging om enkele dui-

zenden bewoners, met eigen winkels, 

synagogen, verenigingen, organi-

saties, ondernemingen en plekken 

van samenkomst. Vrijwel niemand 

realiseert zich meer welke invloed zij 

hebben uitgeoefend op het vooroor-

logse bestaan - ook in de badplaats. 

Hoe heeft dat leven eruit gezien en 

wat voor gezinnen vestigden zich 

aan de Noordzee? Op welke manier 

droegen zij bij aan de samenleving? 

Over die geschiedenis gaat het vorig 

jaar verschenen boek Hier woonden 

wij. Hoe een stad zijn Joodse verleden 

herontdekt. De historici Wim Willems 

en Hanneke Verbeek ondernamen een 

wereldwijde zoektocht naar het Joodse 

leven van weleer.

Geïnspireerd door dit boek staat de 

editie Open Joodse Huizen dit jaar - 

op zondag 1 mei 2016 - in het teken 

van het stadsdeel Scheveningen. Hier 

woonden tal van bekende en minder 

bekende Joodse Hagenaars. Zoals de 

bewoners van het adres Scheveningse-

slag 107, waar de schrijfster Chaja 

Polak komt vertellen over de weder-

waardigheden van de familie van Aron 

en Mirjam van Dijk-d’Ancona in deze 

villa. Met ons kijkt zij door de ogen 

van het jongetje Nol van Dijk naar het 

Joodse familieleven in de jaren dertig. 

Het is vandaar niet ver lopen naar 

het woonhuis van Ronnie Dessaur, 

beter bekend als Andreas Burnier. Zij 

volgde een bijzondere carrière, werd 

hoogleraar in Nijmegen, directeur van 

het Criminologisch instituut en een 

veelbekroond schrijfster. Ze was de 

voorloopster van de Tweede Femi-

nistische Golf en het boegbeeld van 

homoseksuele vrouwen van Neder-

land. Een half jaar geleden verscheen 

over haar het alom geprezen Andreas 

Burnier. Metselaar van de wereld, 

door Elisabeth Lockhorn. De biografe 

komt erover vertellen op éen van de 

vooroorlogse adressen van het gezin, 

de Hasseltsestraat 3.

Harstenhoekweg 29?

Er was veel Joods talent geconcen-

treerd in één stadsdeel. Zo komt 

biografe Ernestine Brikkenaar van 

Dijk vertellen over de ooit wereldbe-

roemde Poolse violist Paul Godwin. 

Toen hij samen met zijn vrouw in 

1939 op de Harstenhoekweg 29 kwam 

wonen, was hij 37 jaar oud en had hij 

al een veelbewogen leven achter de 

rug. Na de opkomst van Hitler zag 

hij zich gedwongen te vluchten voor 

het antisemitisme. Hij kon alleen zijn 

Stradivarius en wat Reichsmarken 

meenemen. Zes jaar lang reisde hij 

met een nieuwgevormd orkest langs 

alle Europese hoofdsteden, totdat hij 

zich in Nederland vestigde. In Sche-

veningen maakte hij de Duitse inval 

mee. Twee jaar later verhuisde hij 

naar Amsterdam, waar hij de oorlog 

overleefde dankzij zijn gemengde 

huwelijk. In de Deventersestraat 14 

komen Malou Landré en Sep Schaf-

fers vertellen over Ellis Cohen Paraira 

en haar vriendje Bernie Spier, die om 

de hoek woonde. In de zomer van 

1942 waren zij zeventien en smoor-

verliefd. Na de oorlog wachtte Ellis, 

zelf veilig uit de onderduik gekomen, 

maandenlang tevergeefs op hun bankje 

aan het Belgische Plein. In december 

1945 kreeg ze zijn dagboek in handen. 

Meer dan zestig jaar later besloot Ellis 

om, samen met haar dochter, het boek 

De dagboeken van Bernie en Ellis te 

publiceren.

Pletterijstraat?

Een even indringende geschiedenis 

gaat er schuil achter de gevel van de 

villa aan de Johan van Oldenbarne-

veltlaan 114, waar Ida Simons woonde 

met haar echtgenoot en zoon Jan. 

Zij was voor de oorlog een gevierd 

concertpianiste. Na de Shoah, die 

haar gezin wist te overleven, was 

haar gezondheid ernstig aangetast. In 

de jaren vijftig besloot zij niet meer 

op te treden. aar autobiografische 
boek Een dwaze maagd uit 1959 leek 

de opstap tot een nieuwe carrière, 

maar kort daarop kwam zij plotseling 

te overlijden. Haar biografe Mieke 

Tillema komt vertellen over deze gees-

tige, charmante en tragische vrouw. 

Niet ver van het woonhuis van Ida 

Simons ligt de Joodse begraafplaats 

aan de Scheveningseweg, waar Hans 

van Herwaarde een voordracht met 

lichtbeelden zal houden. In de geschie-

denis van zijn familie trof hij de naam 

van Sally Hakker aan, die als 18-jarige 

in 1941 ontslagen werd uit het Israë-

lisch weeshuis in de Pletterijstraat. Hij 

werkte jarenlang als tuinman op het 

eeuwenoude Joodse kerkhof, en betrok 

als beheerder het naastgelegen huisje. 

Na de lezing bestaat de mogelijkheid 

om de begraafplaats te bezoeken.

Gentsestraat 22a

In de Brugsestraat 34 woont Yvonne 

van Gennep-Bouma, die er een jaar 

geleden achter kwam dat op haar 

adres tot begin 1943 het gezin van 

Barend Koekoek en zijn vrouw Goos 

Micheels had gewoond. Van deze 

familie wist alleen een jongere broer 

naar Zwitserland te ontsnappen en een 

nieuw bestaan op te bouwen in Israël. 

Aan de hand van een emailcontact 

met zijn stiefdochter doet Yvonne 

verslag van haar naspeuringen naar de 

bewoners van destijds. Hetzelfde doet 

Hans Vles in de Gentsestraat 22a, de 

wijkwinkel Scheveningen. Een adem-

benemend verhaal over de Metaal-

maatschappij van S.A. Vles & Zonen, 

die in 1930 een tweetalig gedenkboek 

uitgaf over haar 75-jarig bestaan. De 

verteller is in de tachtig, helder van 

geest, en zal verhalen over de hoogte- 

en dieptepunten in zijn ondernemende 

familie - van wie 19 personen tijdens 

de oorlog zijn vermoord. In de 

Gentsestraat 15 (hoek Haagsestraat) 

woonde het gezin van de koosjere 

slager Süsskind Schächter.

Chaim Simon Lipschütz

Aan de hand van een aantal interviews 

met zijn dochter Dora zal historicus 

Wim Willems pogen zijn werkom-

geving terug in de herinnering te 

roepen. Ten slotte zal Anat Fuldauer 

in het gebouw op de Harstenhoek-

weg 44 een aantal familieanekdotes 

ophalen over de grootfamilie van de 

uit Krakau afkomstige Chaim Simon 

Lipschütz. Zonder hem zou er in 

Scheveningen tot in de jaren tachtig 

geen Oost-Europese synagoge geweest 

zijn. De familie overleefde de Shoah 

en nazaten schreven hun memoires. 

Achterkleindochter Anat voegt daar 

nog enige verhalen aan toe.

Het volledige programma 

van Open Joodse Huizen (1 

mei 2016) is te vinden op 

www.openjoodsehuizen.nl/

search/3293/nl.

Op zoek naar verhalen over Joodse Huizen
Ieder huis heeft een geschiedenis. Soms realiseren we ons met een schok wat zich allemaal heeft 

afgespeeld tussen de muren van onze dagelijkse woning. Voor de duizenden huizen in Den Haag 

waar Joodse ingezetenen ooit onderdak vonden, geldt dat zeker. Onze toegang tot dat verleden is 

afgesneden door hun deportatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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Ronnie Dessaur met ouders.

Ida op het strand van Scheveningen, 1923.

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

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

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
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Tel: 0182 – 599220

65+ KORTING
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.
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Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727
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Deze geschiedenis begint in de jaren 

zeventig. Rond mijn vaders twintigste 

kocht zijn vader een antieke klok op 

een veiling. Voor mijn vader vormde 

het restaureren en lopend maken van 

deze klok een interessante uitdaging, 

aangezien deze niet meer liep. Het 

restaureren gaf hem zo’n voldoening 

dat hij zich hier in begon te verdiepen 

en, eerst in Nederland en later ook in 

Frankrijk en Engeland, op zoek ging 

naar antieke uurwerken. Om zich te 

bekwamen in het oude ambacht van 

klokkenmaker, volgde mijn vader een 

gedegen opleiding in Engeland.

In de daaropvolgende jaren restau-

reerde hij voor vele antiquairs in 

Nederland, waardoor zijn kennis zich 

verder uitbreidde. Klokken die hij 

zelf had ingekocht en gerestaureerd 

kon hij etaleren bij de firma taalstad 
in de Terletstraat. In diezelfde periode 

leerden mijn ouders elkaar kennen. 

De liefde voor elkaar en voor de klok-

ken bracht hen samen.

Een nieuw tijdperk

De wens om een eigen bedrijf op te 

zetten, bracht hen ertoe om vanaf 

1975 zelfstandig vanuit huis te res-

taureren en te verkopen. Ook stonden 

zij vanaf dat moment regelmatig op 

beurzen en gingen samen op inkoop 

in Frankrijk en Engeland. In 1977 

vonden zij een geschikt pand om de 

onderneming, die inmiddels steeds 

groter werd, een eigen plek te geven. 

De firma De ijdspiegel vestigde 
zich op de Paviljoensgracht 36. Het 

assortiment werd uitgebreid met 

zakhorloges en barometers.

In 1987 deed zich de kans voor een 

tweede winkel te openen op het 

Noordeinde 202. Veel klanten zullen 

zich nog wel herinneren hoe ‘groot’ 

deze winkel was. De behoefte om 

de volledige collectie te tonen, deed 

mijn ouders uitkijken naar een grotere 

winkel. Deze vonden zij in 1992 in 

de Molenstraat 51. De winkel bood 

ook de ruimte voor een wieg en box, 

aangezien ondergetekende in dat 

jaar werd geboren. Ik ben letterlijk 

De Tijdspiegel: al 40 jaar spiegel van de tijd

Interieur van de winkel aan de Molenstraat. Sabels.

Klokken- en antiekwinkel De Tijdspiegel bestaat 40 jaar. Als zoon, afgestudeerd historicus, voel 

ik mij de aangewezen persoon u, ter gelegenheid van dit jubileum, kennis te laten maken met de 

inmiddels lange geschiedenis van dit bijzondere familiebedrijf.

Het pand aan de Paviljoensgracht.

  De Oud-Hagenaar- De krant voor de 50-plusserDinsdag 19 april 2016pagina 10

Klokken bij Staalstad.



opgegroeid te midden van de tikkende 

en slaande klokken en deel daardoor 

mijn ouders’ enthousiasme. Van mijn 

vader leer ik veel over het antiek en 

het ambacht en het liefst sta ik dan 

ook samen aan de werkbank, gebogen 

over een klok of barometer.

Pionieren

Door zijn vele reizen en contacten 

vond mijn vader altijd iets bijzonders. 

Zo kocht hij in de jaren zeventig van 

het Parijse casino zijn eerste torenuur-

werk met pneumatische aandrijving. 

Ook introduceerde hij als een van de 

eersten het elektrische uurwerk in 

Nederland, waarbij u kunt denken aan 

de aller-vroegste elektrische klokken 

van voor en kort na 1900. De slinger 

werd bij deze klokken niet op gang 

gehouden door veerkracht of gewich-

ten, maar door magneten die elektrisch 

werden gevoed. Diverse musea, waar-

onder het Museum van Onderwijs, 

het Klokkenmuseum te Schoonhoven, 

en ook een museum in Zwitserland, 

kochten unieke elektrische klokken, 

waaronder een Mattheus Hipp, waar-

van slechts enkele exemplaren bekend 

zijn. Toen in de jaren tachtig de oude 

stadsklokken in Den Haag werden 

vervangen, kochten mijn ouders een 

deel van deze klokken op.

Bij de tijd blijven

Door de komst van een eigen website 

werd De Tijdspiegel wereldwijd 

toegankelijk. Klokken uit onze winkel 

staan in Australië, Amerika, Indonesië 

en zelfs in China. Zo herinner ik mij 

een Chinees gezelschap van enkele 

jaren terug, dat speciaal was gekomen 

om een antiek torenuurwerk te kopen. 

Nog geen kwartier na de deal, die in 

zeer gebrekkig Engels werd gesloten, 

was het uurwerk al onderweg naar hun 

geboorteland.

Naast de klokken en barometers kwa-

men zo’n jaar of tien geleden ook (Ne-

derlandse) sabels en onderscheidingen 

in het assortiment terecht. Zoals met 

de klokken begon het met één item, 

maar al snel werden we gegrepen 

door de historie en de schoonheid van 

deze bijzondere objecten. Elk sabel 

‘ademt’ als het ware de Nederlandse 

geschiedenis en vertelt een verhaal: ze 

zijn doorwrocht van moed, daad-

kracht en trots. Onder de klanten zijn 

veel verzamelaars, die zich kunnen 

storten op een veelheid aan modellen, 

fabrikanten en uitvoeringen, maar ook 

veel officieren die de gekochte sabels 
daadwerkelijk gaan dragen.

Het is telkens een plezier tussen alle 

klokken als het ware terug in de tijd 

te kunnen stappen en het gewicht der 

eeuwen te voelen. Ik hoop met deze 

geschiedenis iets van dit enthousiasme 

met u te hebben gedeeld.

Drs. T.V. van den Bogaard

thomas-bogard@hotmail.com

ijdspiegel: al 40 jaar spiegel van de tijd

Het pand aan het Noordeinde.
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Miniworld Rotterdam viert de stad!

Vanaf 25 april is bij Miniworld Rotterdam in het klein te zien, wat Rotterdam in het groot 
doet. Hiermee sluiten wij aan bij de festiviteiten in de ‘echte’ stad: Rotterdam viert de stad! 
Dit evenement is vanaf 20 maart begonnen met een uitgebreide stadsmarkering. Tijdens de 
meivakantie, van 25 april tot en met 15 mei, is Miniworld dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. Miniworld Rotterdam is gevestigd op 350 meter van Rotterdam Centraal, naast het 
Groothandelsgebouw.

Een bloemlezing van verhalen
In 2016 viert Rotterdam 75 jaar wederopbouw. Hiermee wordt de stad van nu gevierd en wordt 
er vooruit gekeken. Rotterdam viert de stad! is een bloemlezing van verhalen van mensen die 
de stad hebben gemaakt, maken en zullen maken. De verhalen zijn de kapstok voor de totale 
programmering.

Tijdens Rotterdam viert de stad! wordt de stad visueel op de kaart gezet. Zoals bijvoorbeeld 
door de aankleding van iconen als de Erasmusbrug, opvallende objecten als de Nieuwe Rot-
terdammer, lichtshows (Headlights) en door verhalen van Rotterdammers. Op geheel eigen 
wijze zijn ook bij Miniworld deze visualisaties te zien. De expositie zal te zien zijn vanaf 25 april 
en enige maanden blijven staan.

Verontschuldiging voor afgelasten historische tramrit op 9 april

Door een voor de organisator onvoorziene omstandigheden bleek op vrijdagavond, dat de 
tramrit met de open tram op zaterdag niet door kon gaan. Dan een andere tram te organiseren, 
waar ander bevoegd personeel voor nodig is, bleek niet meer mogelijk.

Een uiterst vervelende situatie, omdat geïnteresseerden nauwelijks nog op de hoogte gesteld 
kunnen worden en te vergeefs op pad gaan. Wel is geprobeerd om nog via internet van het 
afgelasten nog bekendheid te geven.

Hiervoor mijn verontschuldiging tegenover allen die te vergeefs gewacht hebben.

Historische tramrit alsnog in mei
In mei zal geprobeerd worden deze rit alsnog uit te voeren, maar dan met reserve achter de 
hand.

Op 27 april zullen er in ieder geval houten historische trams rijden tussen Statenlaan en het 
centrum (Kalvermarkt-Schedeldoekshaven) vv over de route van lijn 17.

Nationale Toneel geeft podium aan Haagse onderduikverhalen

Het Nationale Toneel heeft de afgelopen maanden diverse personen gei¨nterviewd die direct of indirect 
de onderduik in Den Haag hebben meegemaakt. Op 4 mei 2016, direct na de Nationale Herdenking, 
worden deze verhalen op het podium van de Koninklijke Schouwburg verteld door acteurs van het 
Nationale Toneel met de getuigen aan hun zijde. De voorstelling De laatste getuigen - verhalen uit de 
onderduik brengt bijzondere verhalen uit het dagelijkse leven van destijds jonge mensen, mensen die 
hun wereld ingrijpend zagen veranderen tijdens de oorlogsjaren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er in Nederland zo’n 350.000 mensen voor kortere of langere 
tijd ondergedoken gezeten, onder hen 25.000 joden. De mensen die daar nu nog uit eerste hand over 
kunnen vertellen, waren destijds nog kinderen. Soms moesten ze zelf onderduiken vanwege hun 
afkomst, soms was het een vader die moest onderduiken voor de Arbeitseinsatz. Zes getuigen zitten 
op woensdag 4 mei op het podium van de Koninklijke Schouwburg, met een Ieder met een acteur van 
het Nationale Toneel naast zich. Zij vertellen de persoonlijke verhalen van deze laatste getuigen. Op 
de avond van de Nationale Herdenking zijn, in het kader van Theater Na de Dam, door heel Nederland 
voorstellingen te zien. In Den Haag draagt het Nationale Toneel naast De laatste getuigen ook bij 
met Wie niet weg is van NTjong te zien, een wandelvoorstelling voor jongeren over hoe het was om 
jong te zijn in de Tweede Wereldoorlog en in Theater aan het Spui lezen acteurs van Firma MES en 
het Nationale Toneel onder leiding van Eric de Vroedt een nieuwe tekst van Judith Herzberg i.s.m De 
Theatertroep. Deze tekst, die als een vierde deel van de Leedvermaak-trilogie kan worden gezien, wordt 
door stadsgezelschappen in het hele land gelijktijdig gelezen.

De laatste getuigen - verhalen uit de onderduik: 4 mei 2016 om 20.00 uur in de Koninklijke Schouw-
burg. Met Sallie Harmsen, Antoinette Jelgersma. Kaatje Kooij, Mark Rietman, Joris Smit en Bram 
Suijker. regie Hans van der Boom, concept Karim Ameur, interviews & redactie Erna van den Berg, 
dramaturgie Rezy Schumacher. De zaal gaat om 19.30 open voor de live-uitzending van de herdenking 
op de Waalsdorpervlakte in Den Haag, met aansluitend twee minuten stilte.

Toneel voor slechthorenden in Den Haag

Het jaar van de kreeft wordt op woensdag 11 mei om 20.15 uur voorzien van Nederlandse boventite-
ling in de Koninklijke Schouwburg. Met de boventiteling kunnen slechthorende en dove bezoekers de 
tekst live meelezen. Daardoor is de voorstelling voor hen beter te volgen, zo blijkt uit de bezoekers-
reacties. Afgelopen maart werd bij De revisor van het Nationale Toneel voor het eerst een Nederlands 
gesproken voorstelling, Nederlands boventiteld. Slechthorende en dove bezoekers reageerden achteraf 
positief op dit hulpmiddel om de voorstelling beter te kunnen volgen. Voor gasten die onvoldoende 
steun hebben aan de reguliere gehoorondersteuning, lijkt de boventiteling een uitkomst. 

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 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

Lunchconcert Prinses 

Christina Concours   

Jonge prijswinnaars van het Prinses Chris-

tina Concours zijn live te beluisteren tijdens 

de gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk 

in Den Haag. Op 26 april luistert u naar het 

Colori Ensemble: Rianne Jongsma (fluit), 

Wilma Jongsma (hobo), Arjan Jongsma (ma-

rimba) en Hessel bij de Leij (piano).

www.christinaconcours.nl

Nieuwe Kerk

Locatie: Spui 175, Den Haag

Aanvang: 12.30 uur

Toegang: gratis

The Hague International 

Jazz Days  

The Hague International Jazz Days is een 

nieuw muziekfestival dat wordt gehouden 

op verschillende locaties in de binnenstad 

van Den Haag. Het evenement sluit aan bij 

de wereldwijde viering van de door UNESCO 

georganiseerde International Jazz Day. 

Op het programma staan onder andere de 

Curaçaose zangeres Izaline Calister en de 

Braziliaanse superster Ed Motta.

www.jazzdays.nl

World Town Music  

Locatie: Binnenstad, Den Haag

Tijd:  11.00 – 22.00 uur

Toegang: verschillende prijzen, 

passepartout € 38,00

Open Joodse Huizen 

Op 1 mei worden de deuren van 

tien Joodse woningen in Den Haag en Scheve-

ningen voor het publiek opengesteld. Op deze 

adressen zijn joodse bewoners tijdens de 

Tweede Wereldoorlog weggevoerd. Directe 

Fonds 1818 agenda

getuigen, hun nazaten en kenners vertellen in 

deze huizen over het joodse leven en onderwer-

pen als vervolging, onderduiken, verzet, depor-

tatie en terugkeer. Het volledige programma, 

inclusief de 

adressen, 

sprekers en 

tijden, is te 

vinden op de 

website van de 

organisatie.

www.openjoodsehuizen.nl

Centrum Geschiedenis van Migranten

Locatie: verschillende huizen in Den Haag en 

Scheveningen

Aanvang: 11.00 uur

Toegang: gratis

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 4 mei kunt u luisteren naar het Duo Albarus: 

Martin Grudaj (cello) en Elena Malinova (piano).

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk 

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag

Aanvang: 12.45 uur

Toegang: gratis

Liberty Tour 5 mei  

Op 5 mei wordt Den Haag door hard-

lopers herinnerd aan de hoofdrol die de Prinses 

Irene Brigade 

speelde bij de 

Bevrijding van de 

stad. Estafette-

lopers brengen 

over een 135 

kilometer 

lange route die 

de militairen in 

1945 namen, het 

bevrijdingsvuur 

van Wageningen naar Den Haag. De tour eindigt 

op het Haagse Malieveld waar het bevrijdings-

vuur ontstoken zal worden.

Liberty Tour 

Locatie: Malieveld Den Haag

Aanvang: 14.00 uur

Toegang: gratis

MEI

4

APRIL/MEI

30/4 & 1/5

APRIL

26

MEI

5

MEI

1

Liberty Tour 5 mei

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

Pauzeconcert Kloosterkerk    

30  & 

26
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  Op de Begraafplaats Oud-Rijswijk staat een 

monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers 

van de Slag om Ypenburg. Tijdens de plechtig-

heid (aanvang 18.30 uur) zal directievoorzitter 

van Yarden Ron Bavelaar kort spreken en er 

worden kransen en bloemen bij het monument 

gelegd. Om 18.45 uur wandelen de aanwezi-

gen naar de Oude Kerk voor het vervolg van 

het programma. Begraafplaats Oud-Rijswijk 

ontvangt belangstellenden vanaf 18.00 uur met 

koffi e of thee.

     Albert van der Burg 

Na de wandeling begint de gemeentelijke 

herdenking om 19.15 uur in de Oude Kerk. Hier 

vertelt Jacco van der Burg het levensverhaal 

van zijn onlangs overleden grootvader Albert 

van der Burg, oorlogsveteraan uit de Tweede 

Wereldoorlog. Verder zullen kinderen van de 

Godfried Bomansschool zelfgeschreven ge-

dichten voordragen. De muziek wordt verzorgd 

door het Tollens Ensemble en Nina Nieuwpoort. 

Traditiegetrouw wordt de herdenking afgesloten 

bij het ‘Monument voor de gevallenen’ in Park 

Hofrust met de kranslegging en twee minuten 

stilte om 20.00 uur, gevolgd door de toespraak 

van burgemeester Michel Bezuijen. Aansluitend 

kan iedereen een krans of bloemen neerleggen 

bij het monument.

   Krans of bloemen leggen 

Als belangstellenden namens een organisatie 

een krans of bloemen bij het monument willen 

leggen, kan dit worden gemeld bij de Gemeente 

Rijswijk, Tineke Trompert (ttromper@rijswijk.

nl of 070-3261641). Na de herdenking staat een 

kopje koffi e of thee klaar in het Oude aadhuis 
in Park Hofrust. Iedereen is van harte uitgeno-

digd om op woensdag 4 mei aanwezig te zijn. 

 Dodenherdenking   
  Gemeente Rijswijk en Yarden Be-

graafplaats Oud-Rijswijk houden op 

woensdag 4 mei gezamenlijk de do-

denherdenking. Bij het monument op 

de begraafplaats aan de Sir Winston 

Churchilllaan 233 begint om 18.30 uur 

het programma met een korte herden-

king. Rond 18.45 uur lopen belang-

stellenden naar de Oude Kerk in de 

Herenstraat voor de gemeentelijke 

herdenking die om 19.15 uur begint.  

 Yarden Begraafplaats Oud-Rijswijk.   

Overzicht voetballoopbaan 

1945-1950 ADO

1951-1954 Quick

1954-1956 ADO

1956-1959 AGOVV

1959-1961 ADO

1961-1962 AGOVV

1962-1963 DHC

  In het seizoen 1956-1957 ver-

ruilde Joop Niezen ADO voor het 

Apeldoornse AGOVV, voor welke 

club hij vervolgens drie jaar onder 

de lat zou gaan staan. Gedurende 

deze drie jaar dat Joop bij AGOVV 

zou spelen, trainde hij gezien de 

reisafstand Den Haag-Apeldoorn 

met instemming van trainer Rinus 

Loof gewoon mee met de selectie 

van ADO. Maar in het seizoen 

1959-1960 keerde Joop Niezen 

voor de tweede keer weer terug bij 

ADO om nog twee seizoenen voor 

de Zuiderparkclub te gaan spelen. 

En waar hij de beste periode van 

zijn voetballoopbaan zou beleven. 

En met volgens eigen zeggen het 

absolute hoogtepunt tijdens de 

wedstrijd DWS-ADO van 30-08-

1959 in het Olympisch Stadion van 

Amsterdam. Welke wedstrijd door 

ADO met 4-2 werd gewonnen, 

door drie doelpunten van Carol 

Schuurman en een doelpunt van 

Lex Rijnvis. En met een bijna niet 

te passeren ADO-doelman in de 

goal. In seizoen 1961-1962 keerde 

Joop Niezen nog één keer terug 

bij AGOVV. Om in het seizoen er 

na bij het Delftse DHC noodge-

dwongen zijn voetbalcarrière te 

moeten beëindigen na een ernstige 

beenbreuk, welke hij opliep tijdens 

de wedstrijd Elinkwijk-DHC.

    Als gevolg van deze fatale been-

breuk die Joop Niezen opliep, 

moest hij niet alleen zijn voetbal-

carrière beëindigen, maar ook zijn 

studie aan de Haagse Academie 

voor Lichamelijke Opvoeding aan 

de Laan van Poot in Den Haag. 

Het einde van een sportcarrière, 

maar ook het begin van een nieuwe 

carrière, die van sportjournalist. 

Van 1964 tot 1966 was Joop 

Niezen werkzaam voor de VARA 

Radio, waarna hij vervolgens in 

1966 voor Voetbal International 

is gaan werken en vanaf 1969 in 

de functie van hoofdredacteur (tot 

1984). Om vervolgens van 1984 tot 

1998 werkzaam te zijn voor Sport 

International.

     Langs de Lijn 

Daarnaast is Joop Niezen jarenlang 

voetbalverslaggever geweest voor 

het radioprogramma Langs de Lijn. 

Maar ook op bestuurlijk niveau 

heeft Joop zijn steentje bijgedra-

gen, als voorzitter en secretaris van 

de Nederlandse Sport Pers.

  Na zijn actieve loopbaan als 

sportjournalist is Joop zich gaan 

toeleggen op zijn eigen column ‘De 

kreet van de week’, een wekelijkse 

rubriek waarin deze woorden-goo-

chelaar de samenleving een spiegel 

voorhoudt, vol met satire, van zijn 

visie over de zin en (vooral) de 

onzin van het leven.   

 Van profvoetballer tot sportjournalist   
  Joop Niezen, geboren op 18-09-1935 in Den Haag, speelde in 

totaal negen seizoenen als doelman voor ADO bij welke club 

hij in 1955 zijn eerste contract als semi prof tekende. In de 

periode van 1945 tot 1961 speelde Joop Niezen, met enkele 

onderbrekingen, twaalf wedstrijden (negen competitie- en 

drie oefenwedstrijden) in het eerste elftal van ADO.

 Joop Niezen in actie tijdens de competitie-
wedstrijd DWS-ADO. Joop Niezen stompt 

de bal over de deklat heen, voordat de 
DWS spits en topscorer Arie den Ouden 
gevaarlijk kan worden. Henk Jans kijkt 

aandachtig toe. De speler die tussen Arie 
den Ouden en Henk Jans in staat, is Jan 

Verhoek.   

 ‘De kreet van de week’ met Joop Niezen.   

studie Welzijn?

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

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT

De Volharding zoekt gemotiveerde stagiaires 

Dan zoeken wij jou! 

Volg jij een
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Wilt u als 
mantelzorger

        een beetje 
          vrije tijd?

               
      Vraag de               
              Blijmaker!

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

STICHTING DE VOLHARDING STEUN EN TOEVERLAAT

De Blijmaker helpt mensen die alleen thuis zitten  

Waarom  
deelnemen aan  

het Depositofonds  
De Volharding?

•  DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL

•  JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE

•  FLEXIBEL BIJSTORTEN

Meer weten?  Tel. (070) 346 95 71  |  depositofonds@devolharding.nl  |  www.devolharding.nl

U ontvangt € 250,- op uw rekening 
bij het openen van een 
depositospaarrekening. 
Bij het openen van een deposito 
stort de Volharding een bedrag 
van € 250,- op die rekening. 

 

 

De rente die u ontvangt op uw 
deposito is hoger dan sparen 
bij de bank 
De rente op uw rekening bedroeg 
2,4% over 2015 en 3% over 2014.  

 

Geen deelname eisen

Er gelden geen beperkende 
voorwaarden aan deelname 
aan het fonds.  

De Volharding stort op elke 
geopende depositorekening € 250,-. 
Het staat u vrij om te bepalen 
hoeveel u maandelijks, jaarlijks 
of af en toe overmaakt. 

 

 

 

Depositorekening als aanvulling 
op uw huidige uitvaartverzekering 

Ook als u al een uitvaartverzekering 
heeft kunt u een deposito spaar-
rekening openen. Bij uw overlijden 
valt het bedrag vrij om dit naar 
eigen inzichten te besteden 
aan uw uitvaart.   

Teveel gespaard?

Het bedrag dat overblijft is voor 
uw nabestaanden. Dit bedrag kan 
bijvoorbeeld ook gebruikt worden 
voor de uitvaart van uw partner.   

 

Gratis en vrijblijvend 
advies aan huis
Onze uitvaartprofessionals van de 
CUVO helpen u gratis en vrijblijvend 
uw uitvaartwensen vast te leggen 
en de bekostiging van uw uitvaart 
inzichtelijk te krijgen.  

 

 

 

Dit kan op afspraak bij u thuis of 
tijdens het gratis inloopspreekuur. 
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur 
op de Roggeveenstraat 116, 
hoek Prins Hendrikstraat in Den Haag. 

 

 

 

Voor een afspraak aan huis 
belt u naar: (070) 346 95 71

 

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te zadelen 
met hoge uitvaartkosten. En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart 
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname aan het depositofonds 

van De Volharding kan voor u de juiste oplossing zijn. 
 

 

DE  VOORDELEN OP EEN RIJ 

Deelnemers van het depositofonds zijn 
automatisch lid van de Coöperatieve 
Uitvaartvereniging De Volharding. 
Dit lidmaatschap is levenslang kosteloos.  

 

Het Depositofonds is een zelfstandige 
stichting en onderdeel van 
De Volharding (Cuvo/Coöperatieve 
Uitvaartvereniging De Volharding U.A. 
sinds 1935)  

 Depositofonds De Volhardingks.nl

Buurman & Buurman 

worden beroemd! (4+)

Maandag 16 mei
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Bel

070 - 22 10 581
en wordt  gratis 

lid !

Voor leden vanaf

Lange teennagelschaar

Eén van de meest 
verkochte producten in 
2015!

Deze schaar zorgt ervoor 
dat u zonder bukken toch 
zelf uw teennagels kunt 
knippen

9, 95
Voor leden

Onze  prijs € 12,95

Vergrootglas Pocket

Vergrootglas in 
combinatie met ledver-
lichting. Handig om mee 
nemen in zak of tas. 

• Vergroot tweemaal en 
de biofocal 
vergroot viermaal. 

  7,15
Voor leden

Onze  prijs €8,95

Tuin kniezit-bankje

30,35

Onze  prijs € 37,95

Voor leden

Dit opvouwbare bankje hee�  een stevig metalen 
frame met zacht kussen en zorgt voor comfort 
tijdens het geknield werken in de tuin. 

Omgekeerd 
kan hij gebruikt 
worden als zitje 
of opstap.

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

Ook verkrijgbaar als schepje en vork. 

Onze  prijs € 17,95
Voor leden 14,35

Easy grip harkje

         Bel en bestel 070 - 221 0581

Het wordt snel voorjaar, zorg voor een comfortabele zit 

op uw fi ets met dit zadelkussen! 

TEMPUR is visco-elastisch en temperatuurgevoelig 

waardoor het zich exact vormt naar de contouren van het 

lichaam. De maat Medium is geschikt voor gewone heren- 
en damesfi etsen en de maat Large wordt gebruikt voor zadels met een grootte van een 
bromfi etszadel/ hometrainerzadel. Het kussen kunt u eenvoudig om uw zadel doen en het 
blijft goed op zijn plaats met behulp van een koord.

Maten      L x B x H                          Normaal     Ledenprijs  

Medium  28.5 cm x 25.0 cm x 3 cm      €  39,-    € 31,20

Large      33.5 cm x 33.0 cm x 3 cm      €  49,-    € 36,-

Tempur fi etszadelkussen

31,20

Stevig opstapje gemaakt van 
een chroom stalen frame met

extra handleuning en een 

antislip matje op het bankje.

� Hoogte 23 cm.

� Afmetingen van poot tot 

  poot: 30 * 41 cm.
� Hoogte handvat 85cm.

� Maximaal 

  gebruikersgewicht 
  120Kg.

 45,
Voor leden

55

Opstapje met handleuning

Onze  prijs € 56,95

Android in wit of zwarte uitvoering. 

Een smartphone die even praktisch en toegan-
kelijk is als een normale telefoon. 
Alle belangrijke functies zitten in deze smart-
phone.

� Bluetooth
� 3G internet

� Wifi 
� Uitgebreide alarmfunctie 

voor een gerust gevoel.

� Prettig telefoneren in com-

binatie met een hoortoestel.

� Toestel is Google Play 

gecertifi ceerd zodat u 
verzekerd bent van de beste 
kwaliteits apps.

� Speciaal ontwikkelde menustructuur.

Onze  prijs € 199,00  164,
Voor leden

50

Senioren Smartphone 
FMA-5000 
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Samenlevingskwesties

Verplichting om te

betalen voor kind

Het huwelijk van mijn dochter is in het 

verleden omgezet in geregistreerd part-

nerschap. Deze overeenkomst is ook 

met wederzijds goedvinden beëindigd. 

In het convenant is opgenomen dat 

partijen van mening zijn, dat het in het 

belang van hun zoon is, dat zij beiden 

worden belast met het gezag over hun 

minderjarige zoon. Sinds enige tijd 

wil de vader niets meer met zijn zoon 

te maken hebben en betaalt ook geen 

geldelijke bijdrage meer voor de op-

voeding van zijn zoon. Is het juridisch 

mogelijk om hem te verplichten om 

maandelijks financieel bij te dragen 

aan de opvoeding van zijn zoon?

Ja! Laat uw dochter contact opne-

men met www.lbio.nl. Op deze site 

staan zelfs ook telefoonnummers 

voor verdere informatie: 010-

2894747. Beide ouders zijn volgens 

de wet verplicht in het onderhoud 

van het kind te voorzien tot het 21 

jaar is. Ouders behoren een finan-

ciële regeling te treffen als zij uit 

elkaar gaan. De rechter kan daarbij 

een kinderalimentatie vaststellen. 

Dan is het uitgangspunt dat de beta-

ling onderling door de ex-partners 

wordt geregeld. Ook kan er na een 

echtscheiding of na beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap een 

partneralimentatie overeen worden 

gekomen of vastgesteld worden door 

de rechter. Deze partneralimentatie 

wordt vastgesteld ten behoeve van 

de ex-partner die niet in staat is om 

volledig in het eigen levensonder-

houd te voorzien. Ook deze betaling 

verloopt in principe onderling. Wat 

nu als de alimentatieplichtige wei-

gert te betalen? Dan kan het LBIO u 

ondersteunen!

AOW en pensioen

Effect WW op AOW

na klein baantje

Ik ben toeslagpartner bij de AOW. 

Daarnaast heb ik een kleine baan. Het 

bedrijf waar ik werk, is failliet gegaan. 

Ik heb nu zes weken een faillissements-

uitkering van het UWV, daarna krijg ik 

een WW-uitkering. De WW-uitkering 

wordt volledig verrekend met de AOW. 

Ben ik verplicht deze aan te vragen? 

Of kan ik deze laten voor wat het is, 

zonder problemen te krijgen met SVB?

Uw eventuele faillissementsuitkering 

en later uw WW-uitkering hebben 

zeker invloed op de toeslag van uw 

partner die overigens per 1 januari 

2015 is afgeschaft. Sterker nog: deze 

wordt één op één tot het maximum 

van de toeslag afgetrokken. Indien 

u AOW gaat krijgen, dan houdt 

uiteraard ook de WW-uitkering op. 

Uw vraag daarover is onduidelijk. 

Doelt u op uw eigen AOW of op de 

toeslag van uw partner? U moet ook 

werkloosheiduitkeringen en de AOW 

verplicht aanvragen. Ze houden wat 

dat betreft verband met elkaar.

Echtgenoot wordt in

verpleeghuis opgenomen

Mijn man is in een verpleeghuis 

opgenomen. Hij is dementerend. Nu 

heb ik bericht gekregen dat ik als een 

eenpersoonshuishouden AOW krijgen. 

Is het verstandig om dat te doen? Ik 

heb huurtoeslag, zorgtoeslag en een 

klein pensioentje van het ABP.

Dat is altijd verstandig, want u 

krijgt als alleenstaande méér AOW. 

Vermoedelijk ook meer huurtoeslag 

en zorgtoeslag. Dat hangt van uw 

totale jaarinkomen af. Want we 

nemen aan dat dit van uw man er nu 

in uw gezamenlijk inkomen af gaat. 

U krijgt waarschijnlijk ook te maken 

met enkele andere effecten, omdat 

uw man extern gaat wonen. Welke, 

kunnen we niet uit uw vraag halen. 

Neem daarover ook contact op 

met het verpleeghuis of een andere 

deskundige.

Consumentenzaken

Bij plaatsing slimme

meter gaslek ontdekt

Bij aanleg van een slimme meter 

constateerde de door het energiebedrijf 

gestuurde monteur dat ik ergens een 

gaslek heb. Ik heb een eigen koop-

woning. Komen de kosten voor eigen 

rekening of kan ik die verhalen op mijn 

verzekeringen?

Bij gaslek in je eigen huis, komt 

het meestal voor eigen rekening. 

Is het echter buiten de meter, dan 

is de energiemaatschappij aanspra-

kelijk. Voor huurwoningen geldt in 

principe hetzelfde. Behalve in de 

situatie dat de verhuurder nalatig-

heid kan worden verweten. Het 

installatiebedrijf kan soms met een 

gepeperde rekening komen, die 

afhankelijk is van het aantal uren 

en het gebruikte materiaal. Het is 

tegenwoordig wel wat makkelijker 

om het gaslek op te sporen. Er is 

vaak wel spoed bij en u moet uw 

gas bij de hoofdkraan afsluiten om 

‘rampen’ te voorkomen. Indien u al 

uw gasapparatuur uitschakelt (zeker 

als er nog waakvlammen actief zijn), 

dan kunt u zelf zien op de meter of 

er verlies is. Ongeveer 4/1000 kuub 

per uur is maximaal toelaatbaar. 

Ook het ruiken van gaslucht kan 

helpen. Aan het gas is een geurtje 

toegevoegd om het te kunnen ruiken. 

De meeste mensen zijn hiervoor niet 

verzekerd. Pas de gevolgen van het 

gaslek vallen onder de inboedel- of 

opstalverzekering.

Wat is De laatste getuigen 

voor voorstelling?

De laatste getuigen is gebaseerd op 

de herinneringen van mensen die 

de Tweede Wereldoorlog overleefd 

hebben. In interviews hebben ze hun 

verhaal verteld en deze verhalen zijn 

voor de voorstelling door elkaar gewe-

ven. De teksten worden voorgelezen 

door acteurs die naast de getuigen op 

het toneel zitten.

Tijdens de voorstelling tonen we op 

een scherm beelden uit die tijd en er 

wordt tussen de verhalen ook live 

muziek gemaakt. Zo willen we een 

ode brengen aan kleine geschiedenis-

sen. Deze herinneringen brengen de 

grote geschiedenis naar een menselijk 

verhaal, voor iedereen invoelbaar.

Hoe heb je deze getuigen 

gevonden? Hoe gaat dat in z’n 

werk?

We hebben de mensen allemaal gevon-

den via bekenden die weer bekenden 

hadden die weer mensen kenden. 

Maar ook via activiteitenbegeleiders 

van woonzorgcentra in Den Haag. 

Natuurlijk gevraagd of ze hun verhaal 

wel willen vertellen. Herinneringen 

aan die tijd kunnen nog altijd pijnlijk 

zijn, sommige mensen praten daar nog 

steeds niet graag over. Maar als ze wel 

willen, ga ik langs, soms duurt zo’n 

interview dan wel twee uur.

We houden regelmatig contact met de 

getuigen, zodat we weten hoe het met 

ze gaat, en tegen de tijd dat de gene-

rale repetitie in beeld komt, ga ik weer 

op bezoek. Voor de generale repetitie 

komen ze naar het NT-gebouw waar 

ze kennis maken met de acteur die hun 

verhaal zal vertellen.

Die verhalen zullen wel erg 

uiteenlopen, of zijn er toch 

veel overeenkomsten?

De verhalen zijn allemaal heel ver-

schillend, en eigenlijk uniek. Maar 

omdat het zich allemaal in dezelfde 

tijd afspeelt duiken er altijd overlap-

pingen op die je vaak eerst niet zag.

Vorig jaar vertelden mensen over de 

hongerwinter en hadden vier mensen 

het bombardement op het Bezuiden-

hout meegemaakt, maar allemaal van-

uit een ander perspectief. Dat maakt 

de voorstelling heel rijk.

Nu gaat het over onderduiken en 

ineens duikt in verschillende verhalen 

de naam van Ru Paré op, die als tante 

Zuster heel veel joodse kinderen heeft 

helpen onderduiken.

Sommige van deze verhalen 

zullen zelfs de kinderen en 

kleinkinderen van de getuigen 

niet kennen. Hoe reageerden 

zij vorig jaar?

Sommigen getuigen hebben nooit 

eerder over hun oorlogservaringen ge-

sproken, vorig jaar op 4 mei hoorden 

kleinkinderen oma’s verhaal voor het 

eerst in de Koninklijke Schouwburg.

Dat was heel bijzonder, alsof ze voor 

het eerst hun oma als jong meisje in 

die barre omstandigheden door de 

straten van Den Haag hadden zien 

lopen…

Koninklijke Schouwburg

De laatste getuigen - verhalen uit de on-

derduik is 4 mei te zien in de Koninklijke 

Schouwburg. De zaal gaat om 19.30 

open om gezamenlijk de uitzending van 

de Nationale Herdenking op de Waals-

dorpervlakte te kijken. Na de twee minu-

ten stilte begint de voorstelling. Kaarten 

zijn 5 euro per stuk en te reserveren via 

ks.nl en 0900-3456789.

Hagenaars die de onderduik meemaakten
Erna van den Berg van het Nationale Toneel interviewde voor de 

theatervoorstelling ‘De laatste getuigen - verhalen uit de onder-

duik’ zeven mensen uit Den Haag die tijdens de Tweede Wereld-

oorlog de onderduik hebben meegemaakt. We stelden haar een 

aantal vragen.

De laatste getuigen - het Nationale Toneel (2015). Foto: Lukas Tulkens
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Dat de hik verdwijnt als we drie keer 

snel achter elkaar slikken, wisten we 

misschien al. Maar dat je kaalheid kan 

bestrijden door je hoofd te wassen met 

een aftreksel van brandnetelwortels 

was nieuw voor me. En blijft er een 

visgraat in je keel steken? Dan als 

de donder een rauw ei in z’n geheel 

inslikken en ziedaar: de graat glijdt 

vanzelf verder.

    Stel je voor. De buurman staat in z’n 

achtertuin naar het onweer te kijken 

en wordt plotsklaps getroffen door de 

bliksem. Hij ligt voor pampus en we 

dienen het ergste te vrezen. Toch gaan 

we zijn lichaam voor de zekerheid 

maar een tijdje besproeien met de 

tuinslang. Want de kans is groot, dat 

hij dan ineens vanzelf weer op z’n 

benen gaat staan.

    De mooiste tip betrof een remedie 

tegen de zogenaamde kouwe pis. Ofte-

wel het druppelsgewijs en/of met korte 

tussenpozen wateren. De gemiddelde 

lezer van dit blad weet daar vast wel 

meer van. De oplossing is simpel: vul 

uw navel met warm kaarsroet en de 

kwaal verdwijnt op staande voet.

    De ultieme bestrijding van eksterogen 

ligt misschien niet zo voor de hand. 

Maar als je eenmaal weet hoe dat 

moet, lach je in het vervolg om zulk 

ongemak. Gewoon drie huisjesslakken 

fi jnstampen, op de likdoors leggen en 
weg ermee!

    Interessant was het ook kennis te 

nemen van de boeken over huismid-

deltjes, die de lezers aanbevolen. Vaak 

geschreven door artsen. Zo schrijft 

een ‘geneesheer in ruste’ rond 1890: 

‘De wetenschappelijke geneeskunde, 

door de scheikunde hoogmoedig 

gemaakt, heeft helaas de plantaardige 

geneesmiddelen tot groot nadeel van 

het mensdom in diskrediet gebracht 

en de scheikundige middelen op de 

voorgrond geschoven. Zoo komt het, 

dat tegenwoordig vele dokters met 

kanonnen op musschen schieten, en 

daardoor veel onheil aanrichten’.

     Zenuwachtigheid 

Diezelfde dokter schrijft over zenuw-

achtigheid: ‘Het is de gesel van het 

thans levend mensdom’. Zijn recept: 

‘Huishoudelijke bezigheden. Wie als 

huismoeder haar plicht doet, heeft 

weinig tijd om aan haar zenuwen te 

denken’.

  Voor mannen schrijft hij ‘eenvoudige, 

koude wassingen van het gehele 

lichaam met een grote spons’ voor. En 

ook wel ‘een glaasje bier voor het naar 

bed gaan, vanwege de rustgevende 

hop’. En als dàt niet helpt dient men ‘s 

avonds bij het naar bed gaan het hoofd 

op een kussen te leggen dat gevuld is 

met hopbloesem en dan langzaam tot 

100 tellen’.

    Ook in de ‘methode Raspail’ vinden 

we een keur aan praktische raadgevin-

gen voor zieken en gezonden. Fran-

cois Vincent Raspail was een Franse 

schei- en natuurkundige die rond 1860 

de oorzaken van alle ziekten uitslui-

tend toeschreef aan: verkeerde lucht, 

ontberingen en uitspattingen, verkeerd 

voedsel, een te snelle temperatuurwis-

seling, kneuzingen, verscheuringen 

en breuken, vreemde lichaampjes 

in weefsels en holtes, parasieten en 

woekerinsecten en verdriet

     Verdriet 

Vooral dat laatste intrigeerde me. 

Verdriet als oorzaak van een ziekte? 

Jawel. ‘Zedelijk lijden, hevige aan-

doeningen, hartstocht (!), bedrogen 

verwachting, teleurgestelde liefde, 

wanhoop en levenszatheid. Het zijn 

allen onzichtbare oorzaken die, nu 

eens snel als de bliksem en dan weder 

als een langzaam vergift, doden of 

doen wegkwijnen’. Therapie? Jazeker. 

‘Door wilskracht en zelfbeheersing 

kan men treurige gemoedstoestanden 

tegengaan’. Niks geen knuffelsessies 

in zweethutten. Niks geen spiritu-

ele gezamenlijkheid. Wilskracht en 

zelfbeheersing. Dat was ooit de enige 

juiste remedie.

  Raspail beschrijft de meest uiteenlo-

pende afwijkingen. De ‘aanhoudende 

oprichting der roede’ was daar een 

van. U moet me niet kwalijk nemen 

als ik daar wat nader op inga. De 

oorzaak van dit ongerief was volgens 

hem, dat er zich ‘woekerwormpjes 

in de geslachtsdelen indringen die 

zowel lichaam als geest verwoesten’. 

Satyriasis noemen we dat tegenwoor-

dig. Hoewel we daar natuurlijk net 

zo weinig mee opschieten als Raspail 

dat deed.

    Het enige dat er op zat was de ge-

slachtsdelen omgeven met kamfer-

poeder en ze ‘s nachts bestrijken met 

kamferzalf. Ook kon men kamfersi-

garen gebruiken. Je vulde strohalmen 

in de lengte met stukjes kamfer 

afgewisseld met stukjes vloeipapier. 

Dat moest je dan alleen inhaleren. Niet 

aansteken of echt roken dus.

    Zelf heb ik nog een prachtig boekje uit 

1726. Dat bestaat uit handgeschreven 

recepten en gedrukte ‘Remedien tegen 

verscheyne Siekte, Wonden, Geswel-

len, ende andere qualen des lichaams 

van den Mensch’ tezamen in één band 

van origineel ezelsbloot. Alleen al 

omwille van de taal citeer ik graag uit 

dat boekje.

    Allereerst de namen van de ‘qualen’. 

Stuipies, sliempijn in de maag, zwaare 

Zweeren, hipocondrij, melancholij, 

colijk, coors, ‘t graveel, zeere tepels, 

roode loop, schürbuijk, verstoppinge.

    Uit dat boekje blijkt, dat er in die tijd 

niet zozeer specifi eke geneesmidde-
len tegen specieke kwalen bestonden 

alswel algemene elixers, recepturen en 

drankjes tegen ongesteldheden in het 

algemeen.

    Zo diende het ‘elixir stomachicum’ 

(voor de maag) tegen ‘beroertigheid, 

hertkloppinge en pestilentialistische 

koortsen’. Bovendien dreef het ‘alle 

venijn van ‘t Herte en opende het alle 

verstoppinge der lijve’.

    Daarentegen was het ‘elixir uterinum’ 

alleen bedoeld voor vrouwspersonen 

die er ‘een heijlsame medicijne in alle 

krankheden en toevallen der moeder, 

als opstijginge die den Vrouwen sub-

ytelyck overkomt’, in vonden.

    Tantpien? Gewoon een quartiertjen 

Garstelmeel mengen met twee stuiver 

Zafran en op een stoof drogen. Dat 

mengsel tussen twee doekjes op ‘t 

hooft leggen van ‘t eene Oor tot ‘t 

andere. Weg tantpien.

    Tantpien in een holle kies? Doordrenk 

een propje wol met terpentine en twee 

druppels nagelolie en duw dat propje 

vervolgens in je holle kies. ‘t Is maar 

een weet.

    Last van waterachtige humeuren? Ex-

terogen? Kunt u uw water niet maken? 

Of juist niet ophouden? Mail voor een 

recept uit de voorgaande eeuwen naar 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

Humeuren, beroertigheid en venijn van ‘t herte
  Huismiddeltjes en kwakzalverij. Daarover ging het een jaar geleden op deze plek. Sindsdien hield de stroom huismiddeltjes 

waarvan de lezers mij voorzagen niet op. Ook titels van ouwe boekjes met geneeskundige tips kwamen voorbij. Opnieuw dus 

een bespiegeling over wonderlijke middeltjes tegen wonderlijke kwaaltjes. 

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.

 Francois Vincent Raspail.   

 Kiespijn.   

“Wij zijn er
 

 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

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

www.yarden.nl/den-haag

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke 

periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht 

centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de 

uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart. 

Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd 

Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o. Wij zijn er voor u, 

ook als u niet of elders verzekerd bent.
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een Toyota Corolla Coupé bij de im-

porteursshowroom aan het Savornin 

Lohmanplein. Ik weet het nog goed, 

want ik was er bij. De Opel Kadett 

waar ik soms in mocht rijden werd 

ingeruild. Spannend allemaal. En in 

deze Corolla mocht ik ook regelma-

tig rijden. Zelf was ik aan het sparen 

voor een nieuwe Fiat 850 Coupé, 

maar deze Corolla Coupé zag er ook 

wel goed uit. De mosterdgele kleur 

was op dat moment zeer modern. 

Toyota was trouwens in die tijd een 

merk dat voor autoliefhebbers niet 

kon, maar wel een goed product le-

vered voor een schappelijke prijs met 

veel luxe. Nu weten we wel beter en 

hebben de Koreanen en binnenkort 

de Chinezen die rol overgenomen. 

Het ontwerp zag er zeer elegant uit. 

Mooie chroomaccenten. Een beetje 

blikkerig als je het portier open deed, 

dat wel. De zit achter het sportieve 

imitatiehouten stuur was plezierig op 

de skai-lerenstoeltjes. Dashboard zag 

er strak uit met mooie klokken en het 

korte versnellingpookje schakelde 

strak en sportief. Wat mij het meest 

bijstaat is dat deze Corolla zo mak-

kelijk berijdbaar was. Geen enkele 

gewenning was nodig. Instappen, 

starten en zorgeloos wegrijden. Alles 

was makkelijk te bedienen. De kop-

peling, versnelling, knoppen, noem 

maar op. Jammer alleen dat als je de 

stoelleuning naar voren klapte voor 

een makkelijke, nou ja makkelijke, 

instap naar achter, ze niet automa-

tisch terugkwamen in de ingestelde 

leuningstand. Eerlijk gezegd was het 

allemaal een beetje plastic-achtig 

en blikkerig en dat merkte je vooral 

als je de achterklep neerklapte. Wat 

mij nog goed bijstaat is dat als je de 

contactsleutel terugdraaide, je een 

knopje in moest drukken voor een 

laatste draai, om hem uit het slot te 

kunnen halen. Probleemloos, geruis-

loos, makkelijk te bedienen, kortom 

een merk met een hoog klantte-

vredenheidsgehalte. Het bewijs is 

inmiddels geleverd, maar da twisten 

we toen nog niet. Opvallend voor 

die jaren en natuurlijk een slimme 

marketingtruc was dat deze Toyota’s 

standard zo luxe en complete uitge-

voerd waren. Veel chroom, getint 

glas, geïntegreerde hoofdsteunen 

in de stoelen, achterruitverwarming 

en meer van dat sort zaken die toen 

nog niet zo gewoon waren als nu. 

Naar mijn idée een van de leukste 

modellen die Toyota geproduceerd 

heeft, want daarna is het allemaal 

wat saaier en grijzer geworden. Slim 

detail vond ik ook dat dit model 

niet was uitgevoerd met de toen zo 

gebruikelijke zichtbare druk- en trek-

knopjes aan de binnenzijde op het 

portier voor de deurvergrendeling, 

maar minder zichtbare kunststofflap-

jes naast de deurhandels. Tsja, grap-

pig, wat is er toch veel veranderd in 

zo’n 40 jaar. Een onbekend en wat 

onbemind Japans automerk dat nu 

aan de top staat wat betreft kwaliteit 

en betrouwbaarheid. Mooi hè, dat 

jeugdsentiment. Hoe zou het trou-

wens met Karen zijn?

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Corolla Coupé
In de jaren 70, ik was toen 

een jaar of 20, had ik in 

Den Haag een vriendin, Ka-

ren de Vries.

Ze woonde in de ‘Chinese Muur’ 

zoals dat toen werd genoemd in de 

Landréstraat op de hoek aan het 

begin bij Kijkduin. Haar vader, die 

zelf een mooie donkergroene Ja-

guar reed, kocht voor haar moeder 

Toyota Corolla Coupé. Foto: flickr.com / FotoSleuth

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

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes 

staan op willekeurige 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.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 5 april vond u ook 

vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde vorige keer: 8-9-4-2. De dvd 

gaat naar de volgende inzenders:

• Jos de Bleyser, te Zoetermeer

• John Lambert, te Den Haag

• Willem Kuiper, te Franeker

• Sharda Dwarka’s, te Den Haag

• Ed Sterenborg, te Reeuwijk

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

vijf keer de dvd offiehuis De Ooievaar 
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de 

inzending natuurlijk ook uw postadres te 

vermelden!

We moeten uw oplossing van de nieuwe 

puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen 

hebben op: woensdag 27 april.

Mail

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 8’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

3 7
2 9 5 4

9
4

4 6 7 8 2
1 2

4 5 8
9 6 8 7 4

1 6

8 6
3 7 9

7 9 8
7 1 5

8 5 4
6 2 8

2 3 5
3 9 5

1 7

8 9
2 1

6 4 8
6 4

4
7 3 2 5 6

2 9 5 4
3 8
4 8 9 3 7

2 5 9 8
1

9 6 4 7
7 5 2
8 9 6 5

6 1 3
1 2 8 6

4
8 6 3 2
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De Oorlog. Het lijkt zo lang geleden. En toch voelen velen hem nog iedere dag. De Herinneringen. 

Ze zijn er nog. Bij hen die het meemaakten en bij hun kinderen. De Verhalen. We blijven ze vertellen. 

Zodat de herinneringen levend blijven.

Daarom maken wij een monument met uw ingezonden voorwerpen. Met voor-

werpen waar een verhaal bij hoort. Met herinneringen aan de Tweede Wereld-

oorlog.

Heeft u bijvoorbeeld nog een oude radio, een helm, een brief of een krant uit 

de oorlog op zolder liggen? En wilt u die afstaan voor het monument?

Ga dan voor meer informatie naar soldaatvanoranje.nl/v-monument en deel úw verhaal.

DE HERINNERINGEN. ZE ZIJN ER NOG. 


