
Inmiddels 68 jaar gewor-

den, en loop nog steeds de 

gedachte rond om mijn (ons) 

verhaal de doen omtrent 

1965. Wie waren die kunst-

schilders, zoals de Haagse 

politie ons in die tijd noemde, 

die de halve stad Den Haag 

vol schilderden met logo’s van 

de Kjoe (Q65)?

Voorafgaande aan die actie in 1965 

waren Peter Vink en ik, Paul van 

Werkhoven, buurt- en schoolvrienden 

- zoals Rob Mindé al schreef over de 

Soestdijksekade-buurt in eerste week 

van maart 2016 in De Oud-Hagenaar; 

Peter Vink woonde ook op de Soest-

dijksekade!

Ik was kind aan huis bij de oma van 

Peter. Peter woonde bij zijn opa en 

oma, omdat zijn moeder bij de Hol-

land America Line werkte en veel van 

huis was. Het was er altijd gezellig.

Op 6 juli 1964 kwamen The Beatles 

naar Nederland en de moeder van 

Peter had voor Peter en mij kaartjes 

gekocht voor het live-optreden van 

The Beatles in het Noord-Hollandse 

Blokker.

Op een zekere dag zei Peter: “Ik ga 

op gitaarles.” Kennelijk had Peter in 

Blokker inspiratie opgedaan. En ik 

ging basgitaar spelen! Bij ons thuis 

was een muziekinstrument onbekend 

terrein, wij hadden alleen een radio 

thuis. Wel, dat leek mij wel span-

nend. Maar eenmaal thuis was er geen 

sprake van!

The Leadbelly’s Limited

Peter kreeg van oma een basgitaar en 

begon na school thuis te oefenen. Al 

gauw hat Peter contact gemaakt met 

een paar jongens die een rhythm en 

bluesbandje had samengesteld: The 

Leadbelly’s Limited. En ze vonden al 

snel een drummer: Jay Baar.

Jay woonde met zijn pleegouders 

in een woonboot, ‘Anja’, aan de 

Soestdijksekade, en daar werd ook 

geoefend. Niemand had daar last van 

hard geluid.

Op een zeker moment moest er ook 

opgetreden worden. Peter speelde zijn 

bas op een versterker van een omge-

bouwde radio en speaker. Wel, daar 

kwam niet veel geluid uit: daar moest 

een baskast voor komen.

Peter zijn oma was er kennelijk niet 

voor te porren, dus moest ik een 

baskast voor hem timmeren. Hij kreeg 

kennelijk wel geld voor een grote 

speaker en hout, dus zo gezegd, zo 

gedaan: het doek voor de speaker 

werd ‘voor weinig’ een doek met een 

‘schotse ruit’. Dat was toen in!

Q65-logo verspreiden

Bijna dagelijks waren wij bij Jay op 

de boot te vinden. Ook andere vrien-

den kwamen op de boot luisteren wat 

de ‘Kjoe’ speelde!

Peter kreeg het druk met de band en 

we zagen elkaar niet veel meer, maar 

bleven wel fan van ze. Q65 kreeg 

grote bekendheid.

Op een avond werd het idee geboren 

om wat meer reclame te gaan maken 

van de ‘Kjoe’, en kwamen Hans (Hans 

Hijgenaar, woonde op de Bilthovense-

laan 42) en ik op het lumineuze idee 

om het Q65-logo te gaan verspreiden.

Loevesteinlaan 11

Bij mij thuis stond nog een groot blik 

witte verf. Dat had mijn vader laten 

staan, toen hij ging scheiden van mijn 

moeder. Dus ik ging ik achterop de 

Puch van Hans, en het blik verf tussen 

tussen ons in, de buurt in. We kwamen 

op de Larensestraat, de Nunspeetlaan, 

en andere straten en wijken.

Maar wat het meest bij is gebleven, is 

het bekladden van een muur van het 

politiebureau aan de Loevesteinlaan 

11. Dat gaf de ‘kick’. Daar heeft het 

logo het zeker twintig jaar volgehou-

den.

Vermoedelijk is het goede verf ge-

weest. Helaas werden wij aanhouden 

door de politie en konden wij niet 

ontkennen dat wij de schilders waren: 

wij zaten van onder tot boven met 

witte verf op onze kleding en de Puch 

ook! We hebben die nacht, geloof ik, 

in een cel geslapen en zijn later door 

mijn moeder opgehaald!

Een maand of wat later moesten wij 

op de rechtbank op de Prinsegracht 

voor de rechter verschijnen. Aange-

zien we nog minderjarig waren, moest 

één van je ouders mee!

Veertig gulden boete

Ik kreeg veertig gulden boete. Dat was 

toen veel geld. Hans liet verstek gaan 

en kreeg een boete van 25 gulden 

opgelegd. Maar Hans werkte toen al 

en moest het zelf betalen. Wij hadden 

het toen niet zo breed. Mijn moeder 

was toen niet zo blij met mij, want zij 

kon het nauwelijks betalen!

Maar elke keer dat ik langs dat bureau 

kwam, moest ik glimlachen! Mooie 

tijd gehad.

Paul van Werkhoven

vanwerkhoven@casema.nl
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Verzamelen

Bij onze schaarse bezoeken aan Den 

Haag en omstreken bemachtigen wij 

soms een exemplaar van De Oud-

Hagenaar. Nu zijn mijn vrouw en ik 

geboren en getogen Voorburgers (van 

1938), maar mijn familie stamt uit 

Den Haag en ik heb een belangrijk 

deel van mijn ‘jeugd’ in Den Haag 

doorgebracht.

Na het ‘dorpse’ gebeuren van Voor-

burg kort na de Tweede Wereldoor-

log kwam ik in 1950 terecht op de 

Bonifatius Mulo in Rijswijk aan de 

Vredenburgweg, tegenover de gelijk-

namige kerk. Ik kwam meer en meer 

in aanraking met medescholieren uit 

Rijswijk, het Westland en Den Haag.

Ik werkte ooit bij Handelmaatschap-

pij Van Rossum & Co., importeur van 

Goodyear autobanden, later Goodyear 

Nederland, van 1955 tot 1962 (met 

onderbreking vanwege mijn dienst-

tijd). Ook daar veel Haagse collega’s 

en later ontstond daar ook mijn 

vriendenkring.

In mijn ‘wilde jaren’ gingen we stap-

pen in Den Haag en Scheveningen. 

We reden op scooters, later zware 

motoren (Norton, BSA,Triumph) en 

we schaamden ons er niet voor (nu 

wel) om bijvoorbeeld in de Heinekens 

Quelle in de Herenstraat de nodige 

biertjes te drinken en na sluitingstijd 

(toen nog vaak 01.00 uur luidruchtig 

huiswaarts te keren dwars door de stad 

op onze motorfietsen). Maar dit even 
terzijde.

Naar aanleiding van de voorpa-

gina ‘Het verzamelen als boeiende 

zoektocht’ van dinsdag 19 april 2016 

het volgende: misschien is al eerder 

aandacht besteed aan het onderstaande 

maar toch... Op de lagere school (St. 

Antoniusschool in Voorburg) werd 

ons in de vijfde klas (1949) voor-

gelezen uit het (jongens-)boek ‘Het 

geheim van de Binckhorst’ van Leo 

Foppe. Eenzelfde Leo Foppe was toen 

onderwijzer aan de Antoniusschool 

in Voorburg, hij las dus misschien (?) 

voor uit eigen werk. Meester Foppe 

was in mijn herinnering toen al ‘oud’. 

Ik tikte dit boekje onlangs op de kop 

via internet. Het bevat drie hoofdstuk-

ken: Het geheim van ‘De Binckhorst’, 

‘Het geheim van de Zwarte bende’ en 

‘5 jongens op boevenjacht’.

Het boekje moet al geruime tijd voor 

de Tweede Wereldoorlog geschreven 

zijn, want het beschrijft onder andere 

hoe je vanaf De Binckhorst ‘huize 

De Werve’ kon zien tussen de bomen 

door.

Dit boek wil ik zelf wel behouden, 

maar als iemand geïnteresseerd is in 

de inhoud, kunnen we misschien iets 

regelen.

Een ander boek wil ik wel ter beschik-

king stellen aan verzamelaars, name-

lijk: ‘s-Gravenhage als Vogelstad’ van 

W. Tolsma uit 1929. Het boekje is 

behoorlijk gaaf.

A .J. Flaton

ajflaton@gmail.com

0184-661592 / 06-51378648

Napoleon Bonaparte

Ik zag in de uitgave van 3 mei op blz. 

5 dat Den Haag in 1811 stadsrechten 

kreeg van Napoleon Bonaparte. Ik 

vind het jammer dat er niet vermeld 

werd dat zijn broer Lodewijk Napo-

leon Den Haag ook al stadsrechten 

had verleend in 1806. Feitelijk heeft 

Den Haag dus twee keer stadsrechten 

gekregen.

Ary Andre

ary.andre@denhaag.nl

Joodse huizen

Naar aanleiding van het artikel over 

Joodse huizen (16 april 2016) schoot 

mij ineens te binnen, dat op Pijn-

boomstraat 121 (ik woonde toen met 

moeder en broer op Pijnboomstraat 

129) een joods gezin woonde. Wij 

kwamen in 1936 uit Nederlands-Indië 

(ik was 9 jaar) en na enige verhuizin-

gen van pension naar adressen van 

vrienden, kregen we eindelijk ons 

‘eigen’ adres. We maakten kennis 

met het gezin De Leeuwe, bestaande 

uit vader, moeder en twee dochters 

van mijn leeftijd, Toetie en Freddie 

geheten. We speelden samen veel op 

straat. De vader was eerste violist bij 

het Residentie Orkest en het leek mijn 

moeder een goed idee om mij vioolles 

te laten geven. Ik herinner me dat 

hij een houten been had, waarop hij 

klopte tot mijn vermaak.

Ik heb ongeveer twee jaar les gehad, 

wat geen succes was, maar met ijzeren 

geduld heeft hij het volgehouden. Ja, 

het (weinige) lesgeld was natuurlijk 

een bijverdienste, dat goed te gebrui-

ken was. Hij heeft me in ieder geval 

goed noten leren lezen, wat me daarna 

bij mijn grote levenslange ‘liefde’, 

de piano, een grote voorsprong gaf. 

Ik heb nooit geweten wat er van hen 

terecht is gekomen, tot ik jaren gele-

den een lijst zag met omgekomenen 

in Auschwitz, waarop ik hun namen 

zag staan. Het waren heel vriendelijke 

sympathieke mensen, waar ik altijd 

welkom was. Is er nog iemand, die 

iets over hun lot weet? Ik zou het fijn 
vinden dat te vernemen.

Lenie Nunes

lenie.nunes@casema.nl

Ronde van Capitol

Dit was vroeger een beroemde 

wielerronde in Den Haag. Altijd op 

Bevrijdingsdag, 5 mei. Nabij bioscoop 

Het Capitol en nabij Bontekoe Wie-

lersport.

Voor een verhaal in De Oud-Hagenaar 

over deze - vaak zeer druk bezochte - 

Ronde ben ik op zoek naar actiefoto’s 

van goede kwaliteit. Met voorkeur 

voor de jaren vijftig, toen de Hage-

naars Joop van der Putten, Ab van Eg-

mond, Harrie Scholten, Piet Kooijman 

steeds tot de uitblinkers behoorden. 

Actiefoto’s uit die tijd van de Ronde 

van de Fruitmarkt zijn ook welkom.

Ton van Wieringen

tonvanwieringen@ziggo.nl

Op zoek naar Haagse boekjes

Als Rotterdammer ben ik op zoek naar 

twee typisch Haagse boekjes, ooit 

uitgegeven door uitgeverij De Nieuwe 

Haagsche.

Wie kan mij helpen aan deze boekjes? 

In de reguliere boekhandel zijn deze 

niet meer te krijgen en de uitgeverij 

De Nieuwe Haagsche bestaat niet 

meer.

Titel: Happen en Stappen - De Haagse 

eet- en drinkcultuur. Auteur: Leo van 

der Velde.

Titel: Morgen gratis koffie - Koffieten-

ten in en om Den Haag. Auteur: Jan en 

Frans de Loof.

Ton Kuster

tonkuster@hotmail.com

06-18576628
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Wie kent de half-Tsjechische Jan uit Den Haag?

Mijn moeder, Jenny de Rijke uit de Rotterdamse wijk Overschie, had in 1956 

enige tijd verkering met Jan. Jan kwam uit Den Haag en had een Tsjechische 

moeder en waarschijnlijk een Hollandse vader. Het verhaal gaat dat hij in het 

najaar van 1956 een paar maanden heeft gevaren als (scheeps)timmerman. 

Het kan zijn dat Jan en Jenny elkaar hebben ontmoet in Den Haag. Op Kerst-

avond 1956 heeft Jenny de relatie beëindigd. Op de foto staat mijn moeder 

Jenny met een onbekende jongeman. Is deze jongeman Jan? En wie weet hoe 

het verder met Jan is gegaan na die voor hem zo dramatische Kerstavond?

Anja Delwel

06-20199445

anja.delwel@upcmail.nl

Familie horlogemaker W.H. van Hattum gezocht

Kent u de familie van Horlogemaker W.H. van Hattum?

Van Hattum had een winkel, destijds gevestigd aan het Noordeinde 15.

Hierbij afgebeeld de heer W.H. van Hattum met op de achtergrond enkele 

opnamen van zijn pand dat diverse keren verbouwd werd.

Ik kom graag in contact met de familie Van Hattum voor een artikel in De 

Oud-Hagenaar.

Peter van Dam

vandam.peter@gmail.com

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

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

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

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

Postadres

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

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

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 
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Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06-23700323

Vormgeving 
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Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl



Dat langharig klopte meestal wel. Het 

ging dan vooral om werk bij de reini-

ging en de plantsoenendienst in Den 

Haag. Na een wat moeizaam begin 

kwam dit werkbureau tot bloei en dit 

had onder andere tot gevolg dat er een 

flinke som geld op de ank stond. et 
bestuur bestond uit vrijwilligers zodat 

er niets aan de strijkstok bleef hangen 

in tegenstelling tot de andere uitzend-

bureaus. Wat te doen met dit geld? 

De gedachte om een eigen eethuisje 

te beginnen, bestond al langer en dit 

behoorde op dat moment zeker tot de 

mogelijkheden.

Het kantoor van de Swem was gehuis-

vest op de Bezuidenhoutseweg in een 

oud pand op nummer 106. Hiernaast 

stond een pand leeg en dit kon voor 

11.000,- gulden gekocht worden. Het 

moest ingrijpend opgeknapt worden 

en vervolgens ingericht. Veel van 

dit werk werd uiteraard door eigen 

mensen gedaan en zo ontstonden er 

een ruimte waar gegeten kon worden 

en een keuken. Of deze keuken aan 

alle eisen die gesteld worden aan een 

dergelijke ruimte voldeed, laat ik 

in het midden. Hier was een bedrag 

van 8.000,- gulden mee gemoeid. In 

de Stadskrant, een uitgave van de 

Kabouterpers en de uitgeverij Oranje 

Vrijstaat uit Den Haag staat een stukje 

over de Kiem dat de bedoeling van 

dit eethuisje aardig weergeeft. “Het 

sosjale eethuisje de Kiem is gelegen 

aan de Bezuidenhoutseweg. Met wat 

muziek en oudhollandse gezelschaps-

spelen proberen we het zo knus mo-

gelijk te maken. ‘s Avonds swingt het 

pas echt de pan uit en dan komen de 

meeste vogels aanwippen. De warme 

hap is gegarandeerd vegetaries. Iedere 

bezoeker kan zijn naam op een roos-

tertje invullen op de datum waarop 

hij of zij het maal voor iedereen wil 

bereiden. Het is dus zo dat we zoveel 

mogelijk self-supporting te werk gaan 

en daarbij een zeer grote afkeer heb-

ben van het maken van winst. Dankzij 

een startkapitaal ven de SWEM begint 

het er al aardig op te lijken. De prijzen 

zijn laag, variërend van f. 1,00 tot

f. 1,50 per complete maaltijd.

‘s Middags wordt voor een broodje 

met alles erop en eraan 35 cent 

betaald. Te gek nietwaar!” Inderdaad, 

te gek. Eén van de voormannen van de 

SWEM, Ton Venselaar, legt uit hoe dit 

zo goedkoop kon. “We kregen vaak 

eten van de markt of een groenteman 

als die teveel had ingekocht. We kook-

ten om toerbeurt. Adri kon bijvoor-

beeld goed koken. [Adri du Burck was 

de boekhouder van de SWEM.] Er 

waren ook gelegenheidskokers en dan 

stond er Indiaas op tafel en dat alles 

tegen kostprijs. Al gauw draaiden we 

vijf dagen per 

week. Het was 

een beetje een 

huiskamersfeer. 

We kregen spul-

len van allerlei 

bedrijven en 

ouders van werk-

nemers gaven 

spelletjes. Per 

dag konden er 

in twee ploegen 

mensen eten en 

werden er gemid-

deld vijftig tot 

zestig maaltijden 

uitgeserveerd. Het 

was reuze gezellig en iedereen bleef 

hangen tot sluitingstijd en men maakte 

nooit een probleem over het oprui-

men.” Betaalde de Swem aanvankelijk 

zo’n 400,- gulden per week om de 

kosten te dekken, eind 1971 was dit 

bedrag teruggebracht tot 100,- gulden. 

Alles bij elkaar had de exploitatie 

van de Kiem de SWEM in twee jaar 

tijd een bedrag van 50.000,- gulden 

gekost. Het is dan ook 

niet zo verwonderlijk 

dat men zich ging 

afvragen hoelang dit 

nog door kon gaan.

In dezelfde peri-

ode -1972- werd de 

Stichting Trefcentrum 

opgericht. Wethouder 

Piet Vink die ook de 

SWEM een warm hart toedroeg, zorg-

de ervoor, samen met enkele gemeen-

teraadsleden van de kabouterfractie, 

dat er op het adres Prinsengracht 12 

waar voorheen het katholieke meisjes-

pensionaat Huize Angela gehuisvest 

was een trefcentrum voor jongeren 

kwam. Al snel werd de naam Paard 

van Troje voor deze stichting bedacht. 

Een naam die de lading uitstekend 

dekte, gezien de vele verrassingen die 

ons nog te wachten stonden. Al snel 

werd er een verzoek ingediend bij de 

gemeenteraad om in dit trefcentrum 

een goedkope eetgelegenheid te 

starten. Het eethuis Hollands Glorie 

dat helaas in 1997 zijn deuren heeft 

moeten sluiten, zou voor de maaltijden 

zorgen. De SWEM zag dit niet echt als 

een concurrent. “Daar wordt het eten 

gestoomd en in grote pannen naar het 

trefcentrum vervoerd. Die houden het 

eten warm tot er nog een liefhebber 

komt. Iedere dag hutspot is misschien 

ook niet alles”, zoals er in een uitgave 

van de SWEM, De Swempoel te lezen 

valt. Piet Vink stelt voor om de Kiem 

te laten verhuizen naar het trefcentrum 

en dat leek beide partijen een uitste-

kend voorstel en eind april 1973 ge-

beurt dit dan ook. [De SWEM zelf is 

in deze periode ook verhuisd naar de 

Prinsegracht, naast het trefcentrum, op 

nummer 14.] De keuken van Huize 

Angela werd weer in ere hersteld en in 

het souterrain van het gebouw werden 

de maaltijden geserveerd. Vanaf 1 

januari 1974 was het bestuur van het 

trefcentrum verantwoordelijk voor 

de financi n. In  werd de naam 
veranderd in MacGierst en vanaf dat 

moment was Herman Puthoek de eige-

naar en tevens de kok van dit eethuis. 

Enkele jaren later heeft men weer een 

nieuwe en toepasselijke naam bedacht, 

Chez Val. Naar ik begrepen heb, is 

dit biologisch vegetarisch eethuis in 

1994 nog steeds gehuisvest op de 

Prinsegracht. Hierna kom ik een ander 

adres tegen, Nieuwe Molstraat 10 en 

tenslotte Dunne Bierkade 13. Niet al-

leen de locatie is veranderd maar ook 

de naam. En zo blijkt dat het bekende 

eethuis De Zon dat hier gevestigd is 

in rechte lijn afstamt van de Kiem. Er 

wordt nog steeds onbespoten, biolo-

gisch en vegetarisch eten bereid tegen 

een uitermate redelijke prijs. “Eethuis 

De Zon is wat mij betreft onbetwist 

het beste vegetarische restaurant van 

Den Haag”, zo luidt een beoordeling 

die ik op internet las en wie ben ik dan 

wel om dit tegen te spreken?

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Zie ook: Ongrijpbaren gegrepen,

De Haagse jeugdsien rond de EM en 

SWEM 1965 - 1993,

Richard Kleinegris,

2005, Den Haag Seapress.

Eethuisje de Kiem
Alweer zes jaar geleden stond er in deze krant een artikel over 

het uitzendbureau de SWEM. Dit uitzendbureau ook wel werk-

bureau genoemd, was opgericht om langharig werkschuw tuig 

aan werk te helpen en van 1970 tot 1994 is dit aardig gelukt. 

De letters SWEM staan voor Stichting Werkgroep Experimentele 

Maatschappij. De benaming ‘langharig werkschuw tuig’ stond in 

die tijd voor jongeren die gezien hun uiterlijk en gedrag moeilijk 

aan werk konden komen.
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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

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

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

Laan van Meerdervoort 620 A

2564 AK  Den Haag

Begin mei: Valkenboskade 466

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding 

 door uw zorgverzerkeraar

Wij g
aan begin mei verhuizen

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
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Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

Tentoonstelling: 
“Vrede en veiligheid in Europa – 

niet alleen woorden maar ook daden”

Kom kijken hoe er dagelijks in Den Haag 

wordt gewerkt aan vrede en veiligheid in Europa.

9-20 mei in het Atrium, Stadhuis Den Haag, Spui 70

Toegang gratis.

© European Communities, 2004

Het Bosmeer

Email: info@bosmeer.nl
Elsweg 5, 8391KB Noordwolde

Tel.: 0561-43 36 72
www.bosmeer.nl

Rustig bung.park bij Dr. Fr. Wold.
“Natuurlijk genieten”!
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BTR REIZEN 

    All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels BusreizenBusreizen   
FrieslandFriesland  

  

 Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

 All Inclusive - logies, ontbijt, lunch en diner 

 Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes 

 Excursie programma met alle entrees ed. 

 Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht 

va. va.   

--
p.p.p.p.  

Voor alle vakantiereizen 

   

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

 Dagelijks ontbijt, lunchpakket en diner 

 Van 10.00 tot 22.00 uur gratis drankjes 

 Iedere middag “Kaffee mit Kuchen”  

 Extra: 1 x lux ontbijt met zalm en sekt 

 Gratis: Sauerland Card met veel extra’s 

va. va.   

--
p.p.p.p.  

 Hotel Altastenberg*** 

Ultra All Inclusive Ultra All Inclusive AutovakantiesAutovakanties  
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www.parkinsonfonds.nl

sms ‘GIFT’ naar 
4411 en doneer 
3 euro voor 
onderzoek

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN VOOR

 SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR

 

SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL

Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!

•  € 650,- p.p. 

•  2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,- p.p.
•  Opstapplaatsen: Centraal Station platform/Mozartlaan

 

    

•  Halen/brengen 4 middagtochtjes

Nog beschikbaar juli, aug en sept.
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Langzaam, maar zeker begon het 

een kleine chaos te worden in de 

straten van Den aag. De fiets had 
inmiddels zijn plaats in het verkeer 

veroverd. Maar daarnaast bepaalden 

ook handkarren en paard en wagens 

het straatbeeld. En dan de automobiel 

die duidelijk in opmars was.

Verkeersonderwijs

Vergeet daarbij niet, dat van ver-

keersonderwijs nog geen sprake was. 

Het deelnemen aan het verkeer leerde 

je proefondervindelijk. Met vallen 

en opstaan! Dat daarbij het aantal 

ongelukken toenam, zal niemand 

verbazen.

Ook de ernst van de ongelukken werd 

heviger. Niet alleen de drukte van 

het verkeer nam toe, ook het lawaai. 

Het getrappel van de paardenvoeten 

tegenover de ronkende motor van de 

wagens

De verkeersagent was inmiddels een 

vertrouwd figuur op de straat. veral 
waren ze aanwezig om het verkeer in 

goede banen te leiden. Vooral in de 

ochtend- en avondspits waren ze een 

bekend verschijnsel en bijna onmis-

baar geworden in de schier complete 

verkeerschaos.

Druk fluitend en tegelijkertijd volop 
handgebaren makend, moesten ze de 

verkeersdeelnemers duidelijk maken 

wanneer er gereden en vooral wan-

neer er gestopt moest worden. Dat er 

in die hectiek wel eens wat mis ging 

viel niet te ontkomen.

Huizinga

Inmiddels waren er ideeën ontstaan 

om de verkeersstroom middels lich-

ten in goede banen te leiden. Het was 

de tijd dat de Nederlandse ingenieur 

Huizinga patent aanvroeg voor zijn 

felle neonlamp die hij meende toe te 

kunnen passen in verkeerslantaarns. 

De verkeerslichten waren al in 

diverse grote steden van de wereld 

te vinden en ook Nederland moest 

meegaan in de vaart der volkeren. 

Het bedrijf Heemaf uit Hengelo zag 

wel wat in de vinding van Huizinga 

en nam de lantaarns in productie.

Kapelsbrug

Den Haag kreeg in 1932 de primeur. 

Op de kruising van de Laan van 

Meerdervoort en de Anna Paulow-

nastraat moest de proefopstelling 

komen. Niet omdat deze kruising zo 

druk was, maar omdat de straten zo 

lijnrecht op elkaar stonden, waardoor 

het verkeer zo onoverzichtelijk was.

Voor de veel drukkere binnenstad bij 

de Kapelsbrug aan het Spui was al 

jaren een systeem uitgewerkt, maar 

daarvoor waren maar liefst zeven 

lampen nodig en bij deze kruising 

maar vier.

Het verkeerslicht bestond aanvan-

kelijk nog uit de kleuren rood en 

groen. Er was wel rekening gehouden 

met een geel (oranje) licht, maar 

dat zou pas later worden ingevoerd. 

Diverse landen vergaderden hierover 

in Genève. Den Haag keek uit naar 

het experiment. Vooral omdat dat jaar 

een Tramcongres werd gehouden, 

waarbij veel buitenlandse deelnemers 

werden verwacht aan wie het nieuwe 

licht kon worden gedemonstreerd.

Cirkelvormige lampen

Vlak voor de kruising kwam aan 

de rechterkant van iedere weg een 

verkeerspaal te staan met daaraan 

cirkelvormige lampen. Moest het 

verkeer op de Laan van Meerdervoort 

worden stopgezet, dan doofde het 

groene licht langzaam en vervolgens 

ging het rode licht branden.

De weggebruikers zagen dus ge-

leidelijk aankomen dat ze moesten 

stoppen. En als de auto’s stopten 

konden de voetgangers ongehinderd 

oversteken ofschoon ze wel moesten 

oppassen voor afslaand verkeer.

Voorlopig zou de bediening met de 

hand gaan, maar automatische rege-

ling leek ook mogelijk, ofschoon dat 

in 1932 nog toekomstmuziek was!

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.

Experimentele verkeerslichten Laan van Meerdervoort
Het alsmaar drukker wordende verkeer bracht de Haagse politie 

er toe om in de jaren dertig te experimenteren met verkeers-

lichten op kruisingen die daarvoor geschikt werden geacht. In 

navolging van andere grote plaatsen was Den Haag reeds voor de 

oorlog al actief bezig met het reguleren van de verkeersstromen.

Op de hoek van de Spijkermakerstraat 

natuurlijk een kroeg en aan de andere 

kant ‘het bakkertje’, een protestant, 

dus wij kwamen bij de bakker aan de 

overkant. Het bakkertje heeft wel in 

de hongerwinter iedere dag een bord 

eten gebracht bij mijn zusje, die toen 

tuberculose had!

Jodin

Verder ook een mooie gereedschap-

zaak, tevens huishoudelijke artikelen 

en kinderwagens, die er, geloof ik, nog 

is. Niet te vergeten de tweedehands-

zaak, waarvan de mevrouw een jodin 

was met ster in de oorlog en daarom 

zich niet liet zien in die jaren.

Op de hoek was een nonnenklooster 

met meisjesschool en op de andere 

hoek een gemeente-kantoor met een 

doodlopend straatje ernaast naar de 

achteruitgang. Die werd ook gebruikt, 

je rook het altijd, door de koffie ran-

derij van Reuser en Smulders.

Familie De Graaf

Het hoekpand vlak bij ons had 

een fietsenwinkel met reparatie en 
ernaast in de oorlog een hondenzaak, 

woonwagen-bewoners, de familie De 

Graaf, die van de moffen in een vast 

huis moesten wonen.

Dat pand was niet dieper dan vier me-

ter, zonder tuin, dus de honden zaten 

in hokken en moesten altijd worden 

uitgelaten.

Het blafte en het stonk daar altijd, 

maar de mensen deden hun best. Het 

huis lag lager dan de straat, evenals 

ons pand. Dat kwam door de oprijweg 

naar de brug, die hoger lag.

Doordat de riolering niet altijd goed 

werkte hadden wij vaak bij regen veel 

water voor onze deuren. Opmerking 

van mijn vader: “De Graaf heeft weer 

een slotgracht.”

Schrijfmachinewinkel

Wij woonden daarnaast in een schrijf-

machinewinkel, een pand uit circa 

1850, met daar weer naast de schoe-

nenzaak Guinee. Daar ga ik iets over 

vertellen uit de oorlog, dus zeventig 

jaar geleden.

Natuurlijk had Guinee in de oorlog 

ook wat van zijn voorraad illegaal, 

dus helemaal buiten de distributie-

administratie om. Je moest immers 

bij aankoop naast geld ook met een 

schoenenbon betalen.

Clandestiene schoenen waren niet 

alleen geld waard, maar je kon ze ook 

ruilen voor eten.

Contributiedienst

Soms werd door de contributiedienst 

een inval gedaan om te controleren of 

je niet een clandestiene voorraad had. 

Guinee kon dus zijn extra voorraad 

onmogelijk in het magazijn houden. 

Daar had hij iets op gevonden.

Wij waren niet alleen buren, maar 

ook huurders van Guinee, dus hij wist 

hoe vreemd dit oude pand in elkaar 

zat: achter de winkel was een ruimte, 

wat vroeger een alkoof was geweest, 

afgesloten door schuifdeuren naar de 

werkplaats. Dit was van oorsprong 

een woonkamer, breder dan de winkel, 

opzij de resten van een bedstee.

Achter die werkplaats was een ver-

waarloosde uitbouw: een piepklein 

keukentje en een achterkamertje om 

een binnenplaatsje van anderhalf bij 

drie meter.

De vloer van het keukentje was half 

ingezakt en het kamertje had geen 

vloer meer, de kolen hadden er gele-

gen. Wij mochten er niet komen omdat 

het er zo gevaarlijk en vies was.

‘Zwarte’ schoenen

Voor Guinee was dit de ideale plaats 

om de illegale voorraad te verstoppen. 

Niemand zou in deze puinhopen dozen 

met nieuwe schoenen verwachten.

Soms ging de bel en riep Guinee: 

“Blijf maar, ik ben het.” Mama ging 

dan niet naar beneden, ze begreep dat 

hier enige discretie op zijn plaats was. 

Guinee had dus een klant voor zijn 

‘zwarte’ schoenen.

Ik meen dat wij als tegenprestatie ook 

wel eens schoenen zonder bon hebben 

kunnen kopen, maar daar werd niet 

over gesproken, dat was gevaarlijk. 

Jaren na de oorlog is er nog een recht-

zaak over de bouwval geweest. Toen 

de oude Guinee is gestorven, erfde 

zijn dochter ons pand met bouwval 

en al. Maandelijks kwam zij de huur 

ophalen, maar die lag bepaald niet 

altijd klaar, zij moest er vaak voor 

terugkomen. Wat moet zij een hekel 

hebben gehad aan mijn vader.

Op zekere dag sprak zij mijn vader 

er op aan, dat hij de uitbouw moest 

opknappen, ‘want hij had dat erg 

verwaarloosd’.

Zij kreeg te horen, dat het altijd een 

bouwval was geweest vanaf het begin 

van de huur, circa 1935.

Rechtszaak

Het werd een rechtszaak en de rechter 

kwam zelf kijken en was onder de 

indruk van de puinhoop. De uitspraak 

was in het voordeel van mijn vader.

Later is de uitbouw afgebroken, het is 

niet meer.

Maar het huis is nog steeds in gebruik, 

niet meer als winkel, nee, als heren-

huis!

Riet van der Bol - Verhaar

r.vander.bol@hetnet.nl

De Brouwersgracht, zo’n 70 jaar geleden
Een straat met drie rijstroken, gescheiden door twee grote wandelpaden, de middenstoepen. Wij, 

de kinderen konden daar heerlijk spelen, de huizen waren bijna allemaal winkels. Twee slagers, 

een protestante en een katholieke waar wij wel kwamen. Verder een groentenwinkel en een bloe-

menzaakje met een hele oude baas, een schoenmaker en een snoepwinkel.
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VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht, 

geliked en gedeeld?

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer 

te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en 

vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door 

veranderd is. De Oud-Hagenaar is 

ook heel actief op social media, 

een mooi platform om uw herin-

neringen van vroeger te delen.

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  



straatweg tussen Den Deijl 

en Het Haagsche Schouw 

was gesitueerd een militaire 

bestemming. Het ging dienst 

doen als exercitieterrein en 

er werden schietbanen aange-

legd. Spoedig zouden er ook 

luchtactiviteiten plaatsvin-

den.

In 1916 was het terrein al aangewezen 

als noodlandingsveld voor militaire 

vliegtuigen van de Luchtvaartafdee-

ling (de voorloper van de huidige 

Koninklijke Luchtmacht), maar het 

kwam pas echt in de belangstelling te 

staan na de oprichting van de KLM 

in 1919.

Plesman wilde namelijk de thuishaven 

van zijn luchtvloot bij een van de 

grote steden vestigen. Hij had daarbij 

de keuze tussen Maaldrift of Schiphol 

dat toen nog een militair vliegkamp 

was.

Zijn voorkeur ging uit naar Maaldrift 

omdat dit terrein het dichtst bij zijn 

hoofdkantoor aan de Herengracht 13 

in Den Haag lag.

Bovendien was Plesman van plan 

om op Maaldrift een vliegschool te 

vestigen.

4000 gulden

Om aan te geven dat de plannen seri-

eus waren, investeerde de KLM een 

bedrag van 4000 gulden om het terrein 

als vliegveld geschikt te maken. In 

1920 verrees er een houten hangar van 

34 bij 34 meter, waarop in groot for-

maat de fiere letters K.L.M. prijkten.

In datzelfde jaar vonden vanaf 

Maaldrift een aantal proefvluchten 

plaats naar het vliegveld Croydon bij 

Londen.

De vliegers waren echter niet enthou-

siast over Maaldrift vooral vanwege 

de in hun ogen te krappe afmetingen.

Maar dat was niet de enige reden dat 

niet het vliegveldje bij Wassenaar, 

maar uiteindelijk Schiphol de thuisha-

ven van de KLM zou worden.

Het vliegveld Schiphol in de Haar-

lemmermeer was inmiddels door 

de toenmalige minister van Oorlog, 

W.F. Pop, al voor de burgerluchtvaart 

opengesteld en bovendien beter geou-

tilleerd. Daar kwam bij dat Plesman 

door de PTT een lucratief contract 

voor het vervoer van luchtpost kreeg 

aangeboden.

Als tegenprestatie verlangde de PTT 

dat zowel Schiphol als het in Rotter-

dam gelegen vliegveld Waalhaven als 

tranfervliegveld voor het postver-

voer zou worden gebruikt. Deze eis 

bezegelde het lot van Maaldrift als 

commercieel vliegveld.

Hoewel van een daadwerkelijke ex-

ploitatie niet langer sprake was, bleef 

Maaldrift in 1920 wel als vliegveld in 

gebruik.

Behalve dat er af en toe militaire 

vliegtuigen neerstreken, organiseerde 

de KLM er in de zomer van dat jaar 

rondvluchten voor bewoners uit de 

Haagse en Leidse regio.

De aanleg van een tramverbinding van 

de Haagse Tramweg Maatschappij 

(HTM) van Den Haag, via Wassenaar, 

naar Leiden in 1923 verdeelde het 

vliegveld in twee helften.

Oorlogsdreiging

Toen eind jaren dertig de oorlogs-

dreiging steeds groter werd, bouwde 

de Genie in 1939 op het ‘afgesneden’ 

stuk land, grenzend aan de Rijksstraat-

weg (de huidige A44) een munitiebun-

ker en drie loodsen.

Deze loodsen werden vervolgens door 

het Luchtvaartbedrijf uit Soesterberg 

in gebruik genomen voor de opslag 

van vliegtuigmotoren en reserveon-

derdelen.

In de meidagen van 1940 speelde het 

personeel van dit complex, versterkt 

met militairen van een uit Soesterberg 

afkomstige automobielcolonne onder 

commando van kapitein-vlieger T.P. 

de Haas en reserve-eerste-luitenant 

C.E. van ‘t Groenwout, een beschei-

den rol tijdens de gevechten rond het 

vliegveld Valkenburg.

Na enige schermutselingen met Duitse 

luchtlandingstroepen moesten de 

Nederlandse militairen, die toch nog 

kans hadden gezien om een Duits 

Junkers Ju 52-transportvliegtuig neer 

te schieten, zich terugtrekken op de 

Wassenaarse wijk De Kievit.

Vervolgens kreeg de automobielco-

lonne van de inmiddels in Den Haag 

zetelende directeur van het Lucht-

vaartbedrijf, ir. J.H. Coops, het bevel 

om zich te verplaatsen naar de Hof-

stad. Met deze verplaatsing eindigde 

voor het personeel van Maaldrift de 

deelname aan de strijd in de meidagen 

van 1940.

De ‘KLM hangar’, die vanaf 1935 

werd gebruikt als tennishal, overleefde 

weliswaar het oorlogsgeweld, maar 

brandde op 9 mei 1963 af.

Haagsche Zweefvliegclub

Het andere deel van Maaldrift was 

begin 1933 dienst gaan doen als oefen-

terrein voor de in juni 1932 opgerichte 

Haagsche Zweefvliegclub.

Om de zweefvliegtuigen en het terrein 

zo effici nt mogelijk te e ploiteren, 
kwam in nauwe samenwerking met de 

Leidsche Zweefvliegclub het Zweef-

vliegfonds Den Haag-Leiden tot stand.

Op 11 februari 1933 vond de feeste-

lijke opening plaats van het Zweef-

vliegveld Maaldrift dat voorzien was 

van een werkplaats en een koffietent.

Ondanks deze activiteiten op zweef-

vlieggebied zou Maaldrift als vliegter-

rein toch geleidelijk in de vergetelheid 

geraken.

Wim Lutgert

wlutgert@planet.nl

Maaldrift: een onbekend 
‘Haags’ vliegveld
In De Oud-Hagenaar van 8 

maart 2016 kwam in twee 

artikelen de KLM aan bod. 

Wat velen niet weten is dat 

Albert Plesman in eerste in-

stantie zijn luchtvloot niet op 

Schiphol wilde vestigen maar 

op Maaldrift. Omstreeks 1900 

kreeg een stuk grond dat 

in Wassenaar aan de Rijks-
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Maaldrift.

DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

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

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

13.00  Patrick in de Middag
Een gezellige middag met muziek en shownieuws, door Patrick van 
Houten. 

16.00  Studio Haagsche Bluf
Tjeerd Spoor (foto) 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

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 de sport  

 waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles (foto). 

 dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.

 woensdag: On my Way Serie over Haagse kansarme  

 jongeren die hun droom najagen: beroemd worden in de muziek.  

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte lijn  

 door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: De Medleys op weg naar Eeuwige Trouw  

 Real-life programma waarin volkszanger John Medley wordt  

 gevolgd in de voorbereidingen op zijn huwelijk met Mijntje. 

17.30  TV West Nieuws 
Het nieuws uit de regio

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

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

Mis niks! 
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laat-
ste nieuws en kijk en luister naar de program-
ma’s: download nu de gratis Omroep West 
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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Wilt u hulp 
met uw 

administratie?
               
     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  

Kijk voor meer informatie op: 

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

Klassiek op West
Elke zondag van zeven tot negen

Iedere zondag ochtend én avond presenteert 

Aad de Been het programma Klassiek op 

West op 89.3 Radio West. Een programma 

vol klassieke- en wereldmuziek van alle tijden. 

Iedere maand zijn er ook opnamen van de 

Radio West Concerten in de Nieuwe Kerk 

in Den Haag. Talenten van het Koninklijk 

Conservatorium spelen daar bijzondere pro-

gramma’s. 

Presentator Aad de Been vertelt vooraf en 

tussen de optredens door over de achter-

gronden van de muziekstukken. 

De volgende concerten zijn op 29 mei en 12 

juni. Kijk op de website van het 

Zuiderstrandtheater

voor meer informatie.

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang 

mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen 

Den Haag. 

Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het 

welzijn van ouderen is ons handelsmerk.  

Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.

In de groene wijken 

Vrederust-West, Segbroek en Bezuidenhout,

vlakbij zee en strand, verhuurt Cato

senioren- en
aanleunwoningen

Cato kan de complete dienstverlening 

aan senioren leveren van de verhuur tot 

en met de zorgverlening.

De woningen worden verhuurd 

aan senioren met een inkomen dat   

in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Belangstellenden kunnen contact 

opnemen met Marleen Gerritse,

 
telefoon 070 – 321 01 57. 

Kijk voor meer 

 

www.cato-wwz.nl
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Apotheek De Klipper en Medipoint slaan handen ineen

Apotheek De Klipper en Medipoint brengen de uitleen van thuiszorghulpmiddelen voor het 
Westland en ‘s-Gravenzande terug in de regio. Door het wegvallen van diverse uitleenpunten, 
waren hulpmiddelen in het Westland niet dichtbij verkrijgbaar. Volgens Bart Smals, eigenaar 
Apotheek De Klipper, is Zorgplein Westland in ‘s Gravenzande een perfecte locatie in de regio 
om een nieuw uitleenpunt te starten en weer in deze zorgbehoefte te voorzien. Ook voor 
Medipoint, landelijk leverancier van thuiszorghulpmiddelen, is de samenwerking met Apotheek 
De Klipper een mooie manier om hulpmiddelen in de regio beschikbaar te maken. Al snel was 
de samenwerking tussen Apotheek de Klipper en Medipoint een feit. Apotheek De Klipper stelt 
de ruimte voor opslag van de middelen beschikbaar en verzorgt de registratie van de middelen. 
Medipoint draagt zorg voor het beheer van de hulpmiddelen, waaronder reiniging, technische 
controle en logistiek. Kleine hulpmiddelen als elleboogkrukken, toiletverhogers, bedverho-
gers, rolstoelen en douchekrukjes kunnen direct worden meegenomen. Grotere producten 
zoals hoog-laagbedden en tilliften kunnen ter plekke worden aangevraagd en worden nog de 
volgende werkdag thuisbezorgd. Alle producten, met uitzondering van de loophulpmiddelen, 
worden voor tijdelijk gebruik vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet en kunnen zonder kosten 
voor maximaal een half jaar geleend worden. Leden van zorgorganisatie Careyn kunnen ook 
loophulpmiddelen, zoals krukken, voor een bepaalde periode zelfs gratis afhalen. Informatie: 
Apotheek De Klipper, Zandeveltplein 3, 2692 AH ‘s-Gravenzande. Maandag tot en met vrijdag 
van 7.45 tot 18.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Met Ravel naar Hamburg

Het Orion Ensemble organiseert elk jaar een componistendag. Dit jaar is een live ontmoeting 
met een nu levende en werkende componist één van de centrale onderdelen van de dag. En dat 
niet alleen, het wordt ook nog eens een dubbelportret, waarbij het Orion Ensemble u meeneemt 
op een reis van de grote Franse componist Maurice Ravel naar de nu in Nederland levende en 
werkende Nederlands-Amerikaanse componist Jeff Hamburg. Op vijf plaatsen in het land wordt 
dit componistendubbelportret met de naam ‘Met Ravel naar Hamburg’ in mei 2016 georgani-
seerd. Het bestaat uit een luisterrijke lezing, een film, een lunch en een concert door het Orion 
Ensemble. De laatste in de serie vindt plaats in Den Haag, in de Haagse Kunstkring op zondag 
29 mei. Het Orion Ensemble is een kamermuziekgezelschap met als basis een pianotrio. Het 
werd in 2000 opgericht en bestaat uit Pauline Terlouw, viool; Leonard Leutscher, piano; en Carla 
Schrijner, cello. Reserveren via info@orionensemble.net of telefonisch op 06-13901425.

Opening & Reünie scoutinggroep Brigitta Valentijn

Na bijna 2 jaar verbouwen is op zaterdag 21 mei de nieuwe locatie van scoutinggroep Brigitta Valentijn 
aan de Wijndaelerweg nr. 12 helemaal gereed. En dat wordt gevierd met een feestelijke opening! 
Tussen 12.00 uur en 15.00 uur is iedereen welkom om de locatie te bezoeken. Om 13.00 uur zal 
wethouder Karsten Klein de Wijndaelerweg openen. De scoutinggroep is trots op hun nieuwe plek in 
de bossen van Ockenburgh. Het is een volwaardig clubhuis met volop mogelijkheden voor alle soorten 
scoutingspel. Tevens is de nieuwe locatie te huren door andere scoutinggroepen, scholen, verenigin-
gen en organisaties. Na de feestelijke opening wordt bekend gemaakt wat de nieuwe namen van het 
terrein en de 2 gebouwen zullen worden. Stemmen voor de nieuwe namen kan via: http://brigittavalen-
tijn.nl/prijsvraag/. Aansluitend start om 15.00 uur de reünie voor (oud)stafleden en oud-leden. Heb je 
ooit op de Brigittagroep, de Valentijngroep of de combinatie gezeten? Dan hopen we natuurlijk dat je 
ook komt. Scoutinggroep Brigitta Valentijn, een eigentijdse scoutinggroep zonder uniform en organi-
seert iedere zaterdag leuke, gevarieerde activiteiten voor mensen vanaf 5 jaar. Kinderen kunnen altijd 
langskomen om een keer een kijkje te nemen en mee te doen. Meer weten? Kijk op brigittavalentijn.nl.

Een halve eeuw in Nederland

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de 
Philipsfabriek, Fordfabriek, Melkunie en Compaxo Vleeswaren werken. Zonder hen was de Neder-
landse economie nooit sterk zoals het nu is. De jonge, sterke mannen en vrouwen van toen zijn nu 
immers (hoog)bejaard, van broze gezondheid of reeds overleden. Zo ook hun toenmalige Nederlandse 
werkgevers, begeleiders, buren en/of tolken. Veel verhalen en al dan niet tastbare herinneringen van 
onze naoorlogse geschiedenis dreigen voorgoed verloren te gaan voor hun nazaten èn Nederland. Wij 
geloven dat het vertellen van deze verhalen bijdraagt aan het besef dat wij leven in een samenleving 
van vrede en solidariteit. Daarom willen wij de herinneringen, successen en het falen van deze mensen 
verzamelen en delen met een breed publiek.

We mogen het verleden niet vergeten.

Momenteel werkt Atlas Cultureel Centrum met landelijke partners aan activiteiten (boekpresentatie, 
reizende foto-expositie, netwerkbijeenkomst, en diverse lezingen en dialoogbijeenkomsten) om hier 
aandacht voor te vragen. Voor het boek is het centrum nog opzoek naar een aantal bijzondere verhalen 
van de autochtone Nederlanders (werkgevers, personeelschefs, tolken en vrijwilligers, enzovoorts). 
Heeft u een interessant verhaal? Mail naar info@atlascultureelcentrum.nl, t.a.v. Sahin Yildirim.

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

1001 Nacht   

Op 21 en 22 mei voert s.o.z. 

Cantiamo de operette 1001 Nacht van Strauss 

op. Cantiamo bestaat dit jaar 20 jaar, dus het 

is tijd voor een ongewoon spektakel dat zich 

afspeelt  in het Verre Oosten. Muziek, zang en 

dans met een wat Oosters tintje, een Harem 

en de nodige list en bedrog zorgen voor een  

sfeervolle, spectaculaire uitvoering. 

www.cantiamo.nl

S.O.Z. Cantiamo

Locatie: Stadstheater Zoetermeer, Thea-
terplein 10, Zoetermeer
Aanvang: za. 20.15 uur, zo. 14.00 uur
Toegang: € 27,50, 65+ en kinderen € 25,00

Den Haag Sculptuur - 

Brazil, Beleza  

Van 25 mei t/m 2 oktober 2016 presenteren 

Den Haag Sculptuur en museum Beelden 

aan Zee de tentoonstelling ‘Brasil, Beleza’. 

De Olympische Spelen van 2016 zijn de 

aanleiding voor een ode aan de Braziliaanse 

beeldhouwkunst. Op het Lange Voorhout en 

in Beelden aan Zee zijn de bijzondere beelden 

van gerenommeerde beeldhouwers en jonge, 

talentvolle kunstenaars te bewonderen. 

Naast deze twee hoofdlocaties zijn er ver-

schillende satellietlocaties in de stad.

www.denhaagonderdehemel.nl

Den Haag onder de Hemel 

Locatie: Lange Voorhout in Den Haag (t/m 
21 aug) en Beelden aan Zee in Schevenin-
gen (t/m 2 okt)
Toegang: Lange Voorhout is gratis, 
Beelden aan Zee: €15,00, kinderen gratis

Festival Designkwartier 

Den Haag

Het laatste weekend van mei staat Den Haag 

in het teken van vernieuwend Nederlands 

design. Festival Designkwartier Den Haag 

Fonds 1818 agenda

presenteert vernieuwend design van toon-

aangevende ontwerpers en startend talent 

op de allerleukste plekken van het Zeehel-

denkwartier. Er zijn presentaties, exposities, 

activiteiten, prikkelende projecten, winkels en 

unieke pop-up stores zodat je meteen favoriete 

design kunt aanschaffen. 

www.festivaldesignkwartier.nl

Designkwartier Den Haag

Locatie: Zeeheldenkwartier, Den Haag
Tijd: 11.00 – 18.00 uur
Toegang: gratis

Lunchconcert Prinses 

Christina Concours    

Jonge prijswinnaars 

van het Prinses 

Christina Concours 

zijn live te beluiste-

ren tijdens de gratis 

lunchconcerten in 

de Nieuwe Kerk in 

Den Haag. Op 31 mei 

luistert u naar Libor van der Boom (hoorn) en 

Irina Osetskaya (piano).

www.christinaconcours.nl

Nieuwe Kerk

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

Pauzeconcert Kloosterkerk  

Gedurende het hele jaar worden in 

de Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten 

gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil een 

podium bieden voor veelbelovende jonge musici. 

Op 1 juni kunt u luisteren naar The Early Byrds 

Consort:  Gerrieke van Dam (blokfluit), Tim Veld-

man (blokfluit)en Teun Wisse (blokfluit).

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis
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Zelf woon ik al jaren in ‘De Punt’. 

Dit is het stukje Laakkwartier tussen 

De Rijswijkseweg, de Jan van der 

Heijdenstraat en de Van Musschen-

broekstraat. Indertijd hebben hier 

heel wat in de jaren dertig gebouwde 

huizen plaats moeten maken voor de 

aanleg van het buurtpark, maar daar 

is de jeugd niet rouwig om. Er is veel 

veranderd in Laak dus een stukje 

geschiedschrijving is nooit weg.

Als ik vijftien ben of daaromtrent en 

de schooltijd grotendeels achter mij 

heb gelaten, zwerf ik door mijn buurt 

die veel te bieden heeft voor een jon-

gen van mijn leeftijd. Je hebt sowieso 

de gezellige winkelstraten de Jan van 

der Heijdenstraat en de Goeverneur-

laan, die bezaaid zijn met winkeltjes 

waarin van alles te koop is en op 

nagenoeg iedere hoek van de straat is 

ook wel een winkel te vinden, vaak 

een groenteboer, een zuivelhandel en 

vele andere neringdoenden. Die tijd 

is helaas voorbij, want er zijn niet 

veel winkels over, weggesaneerd door 

de grootgrutters en vooral de oudere 

mensen in de wijk hebben hier last 

van.

Eén voorval zal ik hier niet on-

vermeld laten en dat betreft het 

volgende: in mijn buurtje zaten maar 

liefst vier herenkappers en gewoon-

lijk ging ik altijd naar de zelfde. Maar 

ja, die ging ook wel eens op vakantie, 

dus stap ik bij een andere kapper 

binnen. Hij kijkt mij hoofdschuddend 

aan en zegt: “Door wie ben jij in 

hemelsnaam geknipt, zeker door een 

amateur?” Ik houd mij op de vlakte 

en geef geen antwoord, want er volgt 

steevast: “Slecht geknipt, joh.” Alsof 

al die kappers een soort erecode had-

den om dat te zeggen. fijn, hij knipt 
en knipt en als hij klaar is vraagt-ie, 

alhoewel er verder niemand in de 

zaak is, met zachte uitnodigende 

stem: “Wil je soms nog condooms 

kopen?’” “Condooms?” De kapper: 

“Ja, je weet wel, die dingen voor 

seks met meisjes.” Ik: “Oh, u bedoelt 

kapotjes!” Wist ik veel wat condooms 

waren.

Ik zal proberen u een rondleiding 

door het Laak van vroeger en nu te 

geven. Achter de Rijswijkseweg ligt 

tot aan het water de Haagse Trekvliet 

en gezien in de richting van het 

centrum de Noordpolderbuurt c.q. 

Molenwijk. Ik begin mijn wandeling 

vanaf de Jan van der Heijdenstraat, 

steek de Rijswijkseweg over, loop 

aan de rechterkant naar de Wenc-

kebachstraat, waar eens op de hoek 

de papierfabriek van Esveha stond 

(gesloopt rond 1985) en loop de 

Wenckebachstraat in. Ik speur even 

naar de in 1982 afgebroken Gerardus 

Majellakerk die eens een belangrijk 

ijkpunt voor de Noordpolderbuurt en 

omgeving was. Verleden tijd dus. Ik 

steek de brug over bij de Noordpol-

derkade en loop rechtdoor. Even-

wijdig aan de Noordpolderkade en 

tussen de Haagse Trekvliet loopt de 

Stuwstraat waar eens tramlijn 10 zijn 

eindpunt had. Vanaf de Rijswijkse-

weg draaide hij de Draaistraat in, 

sloeg even later rechtsaf en stuwde 

zichzelf de Stuwstraat in om na ruim 

een kilometer zijn einde te vinden aan 

de grens met Rijswijk. Hier liep dan 

de bestuurder naar achteren en werd 

de achterkant het voorste tramge-

deelte om de terugweg te aanvaarden. 

De buurt waar ik nu loop was vroeger 

de Noordpolder en deze polder was 

eigendom van de gemeente Rijswijk. 

Deze Noordpolder liep tot aan waar 

nu de Hoefkade is en er wordt naar 

verluid na de aankoop nog steeds 

door gemeente Den Haag een klein 

bedrag aan gemeente Rijswijk 

betaald.

Laakmolen

Ik steek de brug over en wandel naar 

het water van de Haagse Trekvliet, 

omdat ik weet dat zich daar gewoon-

lijk langs het water een tiental ganzen 

zich ophoudt, zo ook nu. Rustig naar 

hen toelopend word ik staande ge-

houden door een jonge gans die gakt 

naar zijn broers en zusters, neven en 

nichten en ooms en tantes: ‘Zullen we 

hem (ik dus) in het majem kieperen’? 

‘Gak, gak’, zegt moeder de gans en 

ze kijkt zeer bestraffend naar de jonge 

deugniet. ‘Gak, gak, daar komt niets 

van in’ en ik loop gerustgesteld verder 

in de richting van de Laakmolen, die 

wij vroeger ‘de molen van Van der 

Helm’ noemden, naar de molenaar 

die daar woonde. Deze Laakmolen 

staat op de kop van de kleine Laak 

en met de achterkant naar de Haagse 

Trekvliet gericht. De huidige molen 

werd gebouwd in 1699 (dus ver voor 

mijn tijd) als vervanger van een oude 

watermolen die diende om de polder 

te bemalen. Op een bord bij de molen 

lezen we iets over de geschiedenis 

van de huidige molen en dat is niet 

mis. De molen had in 1982 eerst te 

maken met brand, werd herbouwd 

in 1983, in 1984 vrijwel geheel door 

brandstichting verwoest en in de 

jaren 1986-1988 voor de tweede maal 

herbouwd. In de Molenwijk kom je 

veel straatnamen tegen die te maken 

hebben met een molen (toeval-

lig, hè!); zoals Asstraat, Spilstraat, 

Vliegwielstraat, Drijfriemstraat, 

Molenaarstraat, Stuwstraat en nog 

wel enkele anderen. Je zou met deze 

straten een geheel nieuwe molen kun-

nen bouwen.

Het Tehuis voor Ouwehoeren

Ik loop een stukje terug langs het 

H.T.O., volgens ons vroeger Het 

Tehuis voor Ouwehoeren, maar dat 

moest natuurlijk zijn: het Haags 

Tehuis voor Ongehuwden. Niet ver 

hiervandaan stond vroeger de fabriek 

van Paré, ongeveer op de plek waar 

nu de Jumbo, ALDI en Action zijn 

gehuisvest en aan de andere kant 

van de Laakbrug stond vroeger het 

gebouw van Rademaker. Op die plek 

is nu een benzinestation gevestigd en 

er staan nieuwe huizen. Ik steek bij 

de Laakbrug de Laakhaven over, sla 

rechtsaf de Goudriaankade op en kom 

op huisnummer 50 bij het pittoreske 

gebouwtje dat voorheen het haven-

kantoor was. Aan de gevel ontwaar ik 

twee ooievaars en een gedeelte van 

een schip en bovenop staat een oude 

windmolen. Even een foto gemaakt. 

De tocht wordt voortgezet langs het 

water van de Laak aan de Bontekoe-

kade met aan de linkerkant de huizen 

van de zogenaamde Schippersbuurt. 

Ik sla vlak voor de tunnel van de 

Rijswijkseweg linksaf, steek over en 

loop de Waldorpstraat in.

We betreden nu de buurt Nieuw 

Laakhaven. Deze buurt bestond uit 

drie deelgebieden namelijk Hollands 

Spoor, Centraal en West/Petroleumha-

ven en heeft sinds 1987 een complete 

metamorfose ondergaan. Het huidige 

gebied wordt omsloten door de Rijs-

wijkseweg, de Waldorpstraat en het 

water van de Laakhavens. Nieuw 

Laakhaven is ongeveer 1600 meter 

lang en 300 meter breed. Vroeger 

was het een belangrijk gebied met 

veel handelsscheepvaartverkeer. Na 

de Tweede Wereldoorlog verloor het 

Laakhavengebied een groot deel van 

zijn bedrijvigheid en kwamen veel 

bedrijfspanden leeg te staan. In 1980 

ontstaan er plannen om het gebied te 

gaan herinrichten en in 1987 wordt 

begonnen met het deelgebied Hol-

lands Spoor. Dit deelgebied wordt 

begrenst door de Rijswijkseweg, de 

Waldorpstraat, het Leeghwaterplein 

en de Laakhaven. De Laakhaven 

werd aangelegd in het begin van de 

negentiende eeuw als verlenging van 

het Laakkanaal en heeft vlak bij de 

Laakbrug een aftakking die fungeerde 

als binnenhaven.

ROC Mondriaan

Aan de kant van de Rijswijkseweg 

zijn aan de achterkant langs de Fijn-

jekade onder andere vier woontorens 

gebouwd en op de hoek van de 

Rijswijkseweg en de Waldorpstraat 

zien we het nieuwe gebouw van 

de Consumentenbond. Dit gebouw 

herbergt onder andere een open-

bare expositiehal en zowaar ook een 

boekenwinkel. Daar tegenover staat 

nog altijd het voormalige hoofdpost-

kantoor, maar dat is kennelijk buiten 

gebruik. Aan die zelfde kant van de 

Waldorpstraat staat het gebouw The 

Globe met als huisnummer 15. Lopen 

we verder de Waldorpstraat in, dan 

komen we langs het gebouw van T-

Mobile dat grotendeels gebouwd is op 

de grotendeels verdwenen Leegh-

waterstraat, die indertijd doorliep tot 

aan de Calandstraat. Op het restant 

van deze straat heeft men ook de 

Megastores gebouwd en voorbij dit 

gebouw is aan de achterkant nog een 

klein stukje Leeghwaterstraat van 

ongeveer 100 meter over. Dan zien 

we het driekleurig kantorencomplex 

van Poseidon met daar tegenover de 

fiets- en voetgangerstunnel die onder 
de spoorlijn doorloopt en een verbin-

ding vormt tussen deelgebied Laak 

en de Parallelweg. Even voorbij deze 

tunnel staat op nummer 41 het ROC 

Mondriaan. Vanaf de Rijswijkse-

weg tot aan de Calandstraat zijn de 

huisnummers aan de linkerkant van 

de Waldorpstraat even genummerd 

met als hoogste nummer 312. Er zit-

ten grote hiaten in deze nummering 

vanwege de nieuwbouw in dit gebied. 

Op de hoek van de Waldorpstraat en 

het Leeghwaterplein vinden we het 

GAK en vlak bij de Leeghwaterbrug 

het Rode Kruis, met op de achter-

grond de Haagse Hogeschool. Op 

deze locatie treffen we ook, onder het 

wateroppervlak van de binnenhaven, 

een parkeergarage voor ruim duizend 

auto’s aan. Ik moet nog even langs 

Grand Café Siezo vlak bij de Haagse 

Hogeschool en zie binnen veel pils 

lebberende studenten die er geen weet 

van hebben dat ik het café in een van 

mijn boeken hernaamd heb in café 

Sosiejemaarweer. De achterzijde van 

Een tocht door het Haagse stadsdeel Laak

Laad- en loswerkzaamheden op de Fijnjekade. Foto: Dienst REO

Alhoewel ik geboren ben in de Springfonteinstraat, gelegen in de wijk Transvaal, ben ik opgegroeid 

in het Laakkwartier. Tegenwoordig heet het stadsdeel Laak, dat bestaat uit het voormalige Spoor-

wijk, Laakkwartier, het Laakhavengebied en het gebied rond de Binckhorst. Ik heb heel wat rond-

gezworven in dit gebied en er valt heus wel veel over te vertellen.

Leeghwaterplein vanaf de Meg
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de Haagse Hogeschool staat langs de 

Cruquiuskade waar eens de fabriek 

van Van Heijst stond. Het tweede 

deelgebied dat werd ontwikkeld is 

Centraal.

Als je vanaf het Rode Kruisgebouw 

naar de andere kant van de weg loopt, 

kom je langs het gebouw van Vestia 

en sla je tweemaal linksaf dan ontdek 

je een pand met de naam t’ Schip, 

dat toebehoort aan het UWV. Ik loop 

rechtsaf langs de Verheeskade, even-

wijdig aan de Laakhavens.

Megastores

Ik passeer de Lulofstraat waar 

vroeger een vestiging van De Sierkan 

was (vergane glorie). Kom langs 

Sportcity, waar druk aan de spieren 

wordt gewerkt en even verder langs 

het leegstaande Werkplein Den Haag 

Centrum en lees dat dit gebouw al 

vanaf 3 maart 2014 gesloten is. De 

bouwmarkt Praxis Megastore is nog in 

vol bedrijf en ik kom bij het pand van 

Meesterbouw Tjinco dat kennelijk ook 

leeg staat. Als laatste is er op de hoek 

met de Calandstraat het Gezondheids-

centrum Calandria. Hoe verzin je 

het? Wandel de Calandstraat in langs 

JSYK, een zelfde soort bouwmarkt 

als de Praxis en zie op de andere hoek 

met de Van der Kunststraat ook nog 

eens bouwmarkt Gamma. ‘Dubbelop 

is eens zo dik’, luidt een bekende 

spreuk, maar drie van de zelfde soort 

bedrijven zo vlak bij elkaar is wellicht 

iets te veel van het goede! Als ik ver-

der loop door de Van der Kunststraat, 

zie ik dat hier groothandel Emigro 

is gevestigd en een ernaast gelegen 

pand, dat volledig is uitgebrand, ligt er 

troosteloos bij. Daarna duik ik de Me-

gastores in. Dit winkelcentrum is maar 

liefst 500 meter lang, kent drie etages 

en heeft een ruim parkeerdak. Het ge-

bouw loopt van bijna de Calandstraat 

tot aan het Leeghwaterplein.

Ik dwaal wat door het immense 

gebouw en verlaat het uiteindelijk 

via de uitgang Waldorpstraat. Aan de 

overkant van de weg valt direct het 

veelkleurige gebouw van het ROC 

Mondriaan op dat tevens via een loop-

brug is verbonden met het gelijknami-

ge gebouw aan het Leeghwaterplein.

De Salamander

Op de hoek van het Leeghwater-

plein en de 2e Van der Kunststraat 

was voorheen de bij velen bekende 

Rivagarage. Er zijn aardig wat straten 

in deze contreien verdwenen, zoals 

de 2e en 3e Van der Kunststraat en de 

2e en 3e Lulofdwarsstraat. Hier had 

je onder andere de lak- en verffabriek 

Doel en Fray, met als nevenbedrijf de 

bij ouderen welbekende onderneming 

van de Salamander. Ik heb bij dit 

bedrijf ongeveer anderhalf jaar met 

veel plezier gewerkt op de calcula-

tieafdeling en naast dit bedrijf had je 

de bami en nasi fabrikant Het Verre 

Oosten. In deze contreien heeft ook 

de metaalfabriek van Escher gestaan 

en de broodfabriek van Hus. Zij allen 

hebben plaats moeten maken voor 

o.a. de Megastores. Het is misschien 

vreemd, maar van de bedrijven 

gelegen aan de Waldorpstraat staat mij 

verders niet veel meer bij. Ik heb al 

met al een fikse wandeling achter de 
rug en ga op huis aan.

Even over de Leeghwaterbrug zie ik 

de twee torentje van het voormalig 

slachthuisterrein waarin nu een nieu-

we woonwijk met onder andere een 

basisschool en het stadsdeelkantoor 

Laak is gevestigd. Tien minuten later 

kom ik langs de Albert Heijn aan het 

Lorentzplein, waar eens in vervlogen 

tijden de bioscoop Rembrandttheater 

was. Ik heb nog het genoegen mogen 

maken om in dit theater te mogen 

optreden met een zangtrio en mond-

harmonicatrio. Moe, maar voldaan, 

krijg ik mijn welverdiende kopje thee 

en zak onderuit. Pfff. Misschien de 

volgende keer de rest van dit verhaal.

Nieuw Laakhaven

De volgende keer is aangebroken. 

Ik ga nogmaals op pad en loop via 

de Goeverneurlaan en De Genes-

tetlaan naar de Calandbrug. Stap 

over de brug linksaf de Calandkade 

op en kom dus in het laatste van de 

drie deelgebieden die samen Nieuw 

Laakhaven vormen. Dit laatste gebied 

ligt ingeklemd tussen voornoemde 

Calandkade, de Calandstraat en de 

Waldorpstraat en loopt enigszins 

taps toe. De Calandkade loopt in het 

verlengde van de Verheeskade en loop 

je over deze kade dan zie je aan je 

linkerkant twee opvallende woonboten 

namelijk die van koffiehuis De Laak 
en daar vlakbij de woonboot genaamd 

Happy Smile Coffeeship met aan de 

overzijde de Calandkade Garage. Iets 

verderop staat langs het water van 

de Laakhavens een verrijdbare kraan 

buitendienst die hier vroeger genoeg 

te doen had. Het gebouw Maakhaven 

op nummer 157, dat plaats biedt aan 

kunstenaars en ontwerpers, wordt 

kennelijk ook niet meer gebruikt, 

maar dat kan ik niet duidelijk zien. Ik 

sla rechtsaf en loop de 1e Lulofdwars-

straat in, bij de Calandstraat nogmaals 

linksaf de 1e Van der Kunststraat 

in, waar indertijd tussen deze beide 

straten aan de Calandstraat ‘Gazan’ 

was gevestigd. In de 1e Van der 

Kunststraat was ook een vestiging 

(evenals in de Lulofstraat) van De 

Sierkan, met daarnaast de bekende 

fabriek van Felix Kattenbrood. Nu is 

er net op de hoek met de Calandstraat 

de RAC evenementenhal, die duidelijk 

in gebruik is als verkoopruimte van 

stoelen en zitbanken. Al met al zijn er 

in dit gebied van de Petroleumhaven 

veel nieuwe woningen gebouwd en 

worden er nog steeds veel bijgebouwd 

en het zal nog wel geruime tijd duren 

voor dat alles klaar is.

Oranjekerk

Gegadigden kunnen zich momenteel 

nog steeds inschrijven voor woon-

ruimte in dit gebied. Ik loop nog een 

stuk rechtdoor, beland bij het nieuwe 

gebouw van de brandweer en ambu-

lance en ga Spoorwijk in. Ik loop eerst 

nog een stukje naar rechts en steek 

over bij de tunnel die de verbinding 

met de na-oorlogse wijk Moerwijk 

vormt. Eerst maar wat algemene 

informatie over deze wijk. Spoorwijk 

wordt begrensd door de Hildebrand-

straat, de Schimmelweg en een stukje 

Sinjeur Semeynsweg, die beiden 

langs de gemeentegrens van Rijswijk 

lopen, dan de Van Zeggelenlaan en het 

riviertje De Laak. Het is een kleine 

wijk die is opgebouwd in de jaren 

1920-1930 en bestond (bestaat nog 

steeds) nagenoeg geheel uit woningen. 

Ik loop door de Hildebrandstraat die 

is verandert met een reeks nieuw-

bouwwoningen uit plusminus 1995, 

waarvan de straatnamen eindigen op 

hof. Zoals daar zijn Van Hogenhof, 

Bartje Blomhof, Henriette Kesselhof 

enz. De meeste straatnamen in deze 

wijk bestaan overigens veelal uit de 

namen van letterkundigen en door 

hen geschreven boektitels. Van deze 

boektitels ontdek ik al dwalende 

door de straten o.a. Sinjeur Semeyns, 

Max Havelaar, Camera Obscura en 

Amazone. Na de Hildebrandstraat 

sla ik de Buskenhüetstraat in en kom 

langs basisschool “De Spoorzoeker”, 

nagestaard door platte neusjes tegen 

de ramen waarvan de eigenaren 

denken wat doet die vreemde vogel 

hier. Ik ga verder door de Alberdinqk 

Thijmstraat en kom bij het Hof van 

Heden. Dit is een parkje ingeklemd 

tussen eerdergenoemde straat, de 

Amazonestraat en de Woltmanstraat. 

In het parkje bevindt zich een kleine 

vijver en er staan wat houten banken 

om even van mijn welverdiende rust te 

genieten. Na een kwartiertje lummelen 

moet ik weer verder en loop nog even 

door in de Alberdinqk Thijmstraat 

en daar staat tot mijn verbazing op 

de hoek met de Potgieterstraat een 

mooi getint gebedshuis dat mij niet 

eerder is opgevallen. Ook hiervan 

neem ik enkele foto’s. Ik loop door 

naar het Goeverneurplein, waar eens 

de afgebrande Oranjekerk stond en 

nu een filiaal van grootgrutter . . is 
gevestigd. Ik bevind mij nu ongeveer 

op de plek waar eens tramlijn 4 en 4a 

hun eindpunt hadden en die inmiddels 

zijn vervangen door de lijnen 16 en 

17, waarvan 17 reeds halverwege de 

Goeverneurlaan afbuigt naar richting 

Wateringen en 16 zijn weg vervolgt 

door de Moerwijk.

Sint Jeroenkerk

Dan loop ik richting Ledeganckplein 

waar eens de in 1991 afgebrande Sint 

Jeroenkerk stond en op dit plein staat 

nu verzorgingshuis De Wissel, met 

aan de zijkant de wijkbibliotheek. Ik 

besluit mijn tocht door via de Goever-

neurlaan naar de Van Zeggelenlaan te 

lopen en kijk even naar een bepaald 

huisnummer, omdat daar vroeger mijn 

huidige echtgenote woonde. Sweet 

memories. En dan op huis aan.

Ja, er is veel veranderd in het huidige 

stadsdeel Laak en men is er nog niet 

geheel klaar. Er wordt nog volop 

gebouwd, dus dadelijk zijn deze gege-

vens alweer aan een nieuw hoofdstuk 

toe.

Joop Strous

j.a.stro@casema.nl

Productiehal van paneelradiatoren van Van Heijst. Foto: Haags Gemeentearchief

anaf de Megastores. Foto: Ivar Lingen
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CUVO uitvaartzorg is al sinds 1935 

in onze stad actief. Om met 

de tijd mee te gaan, bouwt 

CUVO/de Volharding een nieuw 

crematorium. Op de bekende plek 

vlak bij begraafplaats Westduin. 

Voor het huidige rouwcentrum aldaar betekent dat wel 

dat de entree tijdelijk is verplaatst. We streven ernaar dat 

bezoekers hier zo weinig mogelijk last van hebben. Het 

nieuwe uitvaartcentrum met crematorium zal eind 2016 

gebruiksklaar zijn. 

Online ontwikkeling

Ook is de website van CUVO uitvaartzorg vernieuwd. Zo is er 

nu een uitvaartcalculator die een transparant en eerlijk beeld 

geeft van de uitvaartkosten behorend bij uw uitvaartwensen 

en kunnen er, indien gewenst door nabestaanden, gedenk-

pagina’s voor overledenen online worden geplaatst waar 

men mooie herinneringen en foto’s kan achterlaten.

UItvaartwensen

Voor het persoonlijk bespreken van uw uitvaartwensen, van 

begrafenis of crematie tot uitvaartmuziek, kunt u terecht bij 

onze uitvaartconsulenten. Dit kan op een van onze locaties of bij 

Bezoek onze nieuwe website op 

WWW.CUVO.NL

u thuis, bel dan 070 3469 571. Ook kunt u gebruik maken van

ons uitvaartspreekuur op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins 

Hendrikstraat). 



Een goed verzorgde uitvaart 
met ons depositofonds
Met een depositorekening van Ad Patres dekt u zich in tegen de kosten van een uitvaart, 

zodat uw nabestaanden straks alleen bij u stil hoeven te staan.

Wilt u meer hier meer over weten? 

Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen - geheel vrijblijvend - contact met u op. 

Voorletters:        Achternaam: 

Adres:           

Postcode & woonplaats:

Telefoon:         E-mail:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar: 

Ad Patres uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

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 Volharding



Mijn vader Piet van den Abeelen was 

zestien toen de Tweede Wereldoorlog 

begon. Met zijn ouders woonde hij in 

de Mariottestraat en daar beleefden ze 

die vijf oorlogsjaren.

Piet hield een dagboek bij waarin 

hij elke dag verslag deed van wat hij 

meemaakte en hoorde. Tegen de tijd 

dat Duitsland capituleerde en er een 

einde kwam aan de verschrikkingen 

had hij een hele stapel schriften vol 

geschreven.

Van die stapel is helaas slechts één 

schrift bewaard gebleven: het laatste, 

dat de periode 2 april tot en met 12 

mei 1945 omvat. Vermoedelijk eind 

jaren zestig schreef Piet de teksten 

over, in de dan geldende spelling. 

Misschien dacht hij er over ermee 

naar een krant te gaan. Het is er nooit 

van gekomen.

Piet overleed in 1978 aan kanker, 

slechts 54 jaar oud, nog altijd wonend 

in Den Haag.

Jaren later besloot ik ‘iets te doen’ met 

dat enig overgebleven deel van het 

dagboek. Ik typte de herschreven tekst 

over en gaf die als boekje uit, ook als 

e-boek. Omdat de handgeschreven 

aantekeningen in het schrift natuurlijk 

extra bijzonder zijn, maakte ik scans 

van al die pagina’s en ook die zijn 

in het boekje opgenomen. Net als de 

aankondiging van een buurtfeest dat 

op 26 mei 1945 op het Newtonplein 

gehouden 

zou worden.

Het is een bijzonder document gewor-

den dat op indringende wijze vertelt 

hoe het was om die laatste weken van 

de oorlog in Den Haag te beleven. 

De Oud-Hagenaar publiceert hier de 

aantekeningen van 25 tot en met 29 

april 1945.

25 april, 19.00 uur.

Nieuwe verordeningen op het water-

verbruik: geen wc meer doortrekken! 

Als niet 50 procent bezuinigd kan 

worden, zal er waterdistributie op 

straat plaats moeten vinden. Ook dat 

nog; dat ontbrak nog juist: de vervui-

ling!

De geallieerden zullen voedselpakket-

ten boven onze hoofden gaan uitwer-

pen, door middel van laagvliegende 

machines! De Duitsers mogen niet 

hinderen, wel helpen...! We moeten al-

les eerlijk delen! Wie lacht daar? Zes 

maanden honger en kou en nu nog op-

nieuw eerlijk worden ook? Zo’n 100 

procent absurditeit heb ik nog nooit 

gehoord. En ze hebben nog vergeten 

om scheidsrechters te sturen voor de 

te ontstane vechtpartijen ook...

Op ‘t slagveld komen ze zelfs geen 

Engelse duim vooruit: nog even en we 

leggen ‘t allemaal af.

26 april, 10.30 uur.

Ter afwisseling volgen hier enkele 

‘zwarte’ prijzen om de christelijke 

mentaliteit van het Nederlandse volk 

te accentueren:

Rabarber: f 4,40 per kilo

Stoofsla: f 1,- per kilo

1 bos radijs: f 0,50

Spinazie: f 1,50 per kilo

Raapsteel: f 0,90 per kilo

1 groot brood: f 32,50

1 krop sla: f 0,15

 fles spijsolie: f ,
Bloemkool: f 2,95, 1,60, 2,50 en 3,50 

per stuk

1 Rode Kruisbrood: f 35,-

1 kilo aardappelen: f 10,00

Eet je een hapje mee?

Tandpasta, crème, eau de cologne en 

zeep... illusies!

27 april.

Het is om hartstikke razend te worden 

hier, er gebeurt niets. Seyss-Inquart 

vindt het logisch niet goed, dat er eten 

uitgegooid wordt. Hij bood Rotterdam 

aan als vrijhaven.

28 april. Sensaties.

Om ongeveer 4.00 uur worden we 

opgeschrikt door een fantastisch ge-

rucht: de Engelse zender zou om één 

uur de val van Berlijn hebben bekend 

gemaakt en om drie uur, dat Duitsland 

wapenstilstand had gevraagd aan 

Engeland en Amerika, maar niet aan 

Rusland! Hierop zouden de geallieer-

den Duitsland twee uur de tijd hebben 

gegeven om de bijl onvoorwaardelijk 

neer te leggen; zo niet, dan zouden de 

handschoenen uit- en de boksbeugels 

aangedaan worden!

Het is een gerucht maar goddome, 

mijn oren klepperen nog, m’n hart 

voert het tempo tot ‘t onverantwoor-

delijke op en... er komt een prop in 

je keel; een klein voorproefje van je 

gemoedstoestand als het werkelijk zo 

ver zijn zal.

Nadat eerst Göring met groot verlof is 

gegaan, gaf nu Von Dittmar zich over 

aan de geallieerden.

Summa summarum: Von Papen gear-

resteerd, Model verviel tot harikiri, 

Von Dittmar gaf zich over, Göring 

afgetreden en vele burgemeesters 

en commandanten volgden Models 

Japanse handelwijze!

Het Nationaal Socialisme stort ineen.

Bijenkorf, Warenhuis, Centraal enz. 

zijn volgestopt met hoge Moffen en 

munitie... één lucifertje maar!!

29 april, 12.30 uur.

fficieel: immler voerde in weden 

reeds een week lang onderhande-

lingen met USA en Engeland!!! Tot 

morgenavond heeft Duitsland tijd om 

onvoorwaardelijk te buigen als een 

regiment knipmessen! Volgens Himm-

ler zou Dolf liggen dood te gaan! Effe 

wachte... Ho... dat moet ik zien!

Alhier zouden de vijandelijkheden 

thans gestaakt zijn en dinsdag aan-

staande zouden levensmiddelen wor-

den afgeworpen boven Ypenburg. Dus 

daarom hoorden wij niets meer van 

mijnheer Himmler en daarom kwam 

het Zweedse parlement sub rosa bijeen 

en daarom vochten ze hier niet meer!

14.30 uur. Voedsel!!

Om plusminus 13.15 uur begon ‘t 

gegons in de lucht, heel even kraakte 

een mitrallieur, maar dat was gauw 

afgelopen en tot 14.15 uur. kwamen 

de zeer grote vliegende forten laag 

over de stad en wierpen voedselpak-

ketten uit!! Ze kwamen van richting 

Vlaardingen over Ypenburg-Centrum 

en dan naar zee. Anderen draaiden bij 

Ypenburg en vlogen over Den Haag-

West naar zee terug. Sommigen waren 

niet hoger dan 75 meter!

Overal klommen de mensen op de 

daken, van oud tot jong. Men zwaaide 

met zakdoeken en zelfs met Oranje en 

velen stonden met tranen in de ogen: 

daar kwam de redding, daar kwam 

eindelijk eten; deugdelijk voedsel. 

Visioenen van vlees, kaas, boter en vet 

doemden op; de suikerbieten zouden 

hun eerste plaats vrij moeten geven 

binnen zeer korte tijd. ‘t Was of alleen 

bij het zien van deze machines de 

maag al minder knaagde!

Voedsel! Daar valt het! Bij tientallen 

pakken tegelijk! Dank aan de geal-

lieerden!

Redding uit bommenwerpers!

Het was sensationeel en ontroerend 

tegelijk: een middag om nooit te 

vergeten!

René van den Abeelen

rene@renevandenabeelen.net

Het oorlogsdagboek van een Hagenaar
Dezer dagen is het zesenzeventig jaar geleden dat de Duitsers ons land binnenvielen. Het was het 

begin van een zwarte periode van vijf jaar en toen het zuiden en oosten van ons land uiteindelijk 

bevrijd waren, moest Den Haag nog heel wat langer wachten. De Hagenaars kregen zelfs nog te 

maken met de verschrikkelijke hongerwinter voordat de geallieerden Hitlers’ troepen wisten te 

verslaan.
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Piet van den Abeelen.

Vrij!!
De Toestand bij het Einde.
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KIJK VOOR ALLE ACTIES OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL

KERKETUINENWEG 30, 2544 CW DEN HAAG
TEL: 0229 - 753242

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

SCOOTMOBIEL
VERMEIREN SATURNUS
• KORTE DRAAICIRKEL• EENVOUDIGE BEDIENING• MAX. SNELHEID 8 KM P/U• ACTIERADIUS 20-25 KM

 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
ACTIES GELDIG T/M ZATERDAG 28 MEI 2016

25% 

KORTING

1.800.-

1.299.-
ROLLATOR
VITILITY
• COMPACT EN EENVOUDIG IN GEBRUIK• INCL. TAS ONDER DE ZITTING• GEWICHT: 7,3 KG

OP ALLE SCOOTMOBIEL 
ACCESSOIRES, O.A.
• SCOOTMOBIELTASSEN• AFDEKHOEZEN• ZITTINGBESCHERMERS• SCHOOTSKLEDEN

149.-

89.-
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De gymnastiekverenigingen en mili-

taire korpsen werden toen ook al op de 

laatste dag onthaald door de muziek-

korpsen.

Heeswijkplein

In de jaren zeventig liepen de wan-

delaars op de laatste dag vanaf het 

Heeswijkplein naar het Zuiderpark 

en met de muziek weer terug naar 

het Heeswijkplein, wat een enorme 

menigte teweeg bracht.

Later werd dat opgevuld met de scho-

len die wat minder in grote groepen 

liepen, maar wat meer verspreid over 

de routes.

Vier startplaatsen

Ook de startplaatsen werden aange-

past. De laatste jaren zijn er nu vier 

stuks, te weten: in Kijkduin, Scheve-

ningen, Mariahoeve en Ypenburg.

De aantallen wandelaars zijn wisse-

lend. Vanaf 2007 waren het 2100 p.p. 

en in 2015 waren het 3300 p.p. Dus 

het zit weer in de lift betreffende de 

deelnemers.

In de jaren zeventig en tachtig waren 

er ruim 5000 p.p. Maar omdat de 

scholen uit de Schilderswijk en 

Transvaal wegvielen wegens andere 

culturen, ging de deelname achteruit. 

Hopelijk gaan de scholen er weer aan 

meedoen, want wandelen is gezond.

Ook de medailles veranderden in de 

loop van de jaren. De medailles waren 

aangepast aan de kinderen, want die 

liepen toch vaak niet meer dan tien 

keer, dus kregen zij in ieder geval elk 

jaar een medaille, in plaats van een 

cijfertje.

Omdat nu de K.N.B.L.O. met de 

N.W.B. samen is gegaan in de 

K.W.B.N., zijn ook weer de medailles 

aangepast.

30 mei tot en met 2 juni

Dus als u weer wilt meedoen aan de 

mooie Haagse avondvierdaagse: kijk 

op www.sdsdenhaag.nl voor verdere 

gegevens. De Haagse avondvierdaagse 

is dit jaar van 30 mei tot en met 2 juni.

Hennie Vuijk

hennievuijk61@gmail.com

Historie van de Haagse avondvierdaagse
De eerste jaren liepen veel gymnastiekverenigingen als groepen 

mee. Ook veel militaire korpsen deden mee.

Heeswijkplein.

Waarop tijdens het gebruikelijke 

akkie koffie met ge ak verschil-
lende plakboeken over het voet-

balverleden van Jan ten Hoopen de 

revue passeren.

Bij de overgang van Jan ten 

Hoopen van Quick naar ADO 

was één van de voorwaarden die 

opgenomen was in het contract, 

dat als Carol Schuurman bij ADO 

zou vertrekken Jan ten Hoopen 

de nieuwe centrumspits van ADO 

zou worden. Maar als dat niet zou 

gebeuren en Carol Schuurman toch 

zou blijven Jan ten Hoopen een 

vaste basisplaats in het eerste elftal 

zou krijgen als rechtsbuiten.

Problemen bij ADO

Door de problemen die bij ADO 

aan het einde van het seizoen in 

1960 waren ontstaan door een wij-

ziging van het beloningssysteem, 

wilden onder andere Mick Clavan, 

Carol Schuurman, Guus Haak, Jan 

van der Meer en Jan ten Hoopen 

hun contract niet verlengen.

Vertrek

Dit resulteerde in het vertrek 

van Jan van der Meer en Jan ten 

Hoopen naar SC Cambuur die 

in beide spelers een welkome 

versterking zagen voor het naar de 

Eredivisie gepromoveerde elftal 

van SC Cambuur.

Jan ten Hoopen is geboren op 19 

november 1938 te Den Haag en 

speelde één seizoen als rechtsbui-

ten voor ADO.

In het seizoen 1960-1961 speelde 

hij 29 wedstrijden in het eerste 

elftal van ADO, waarin hij als 

rechtsbuiten vier maal scoorde.

Overzicht voetballoopbaan

1946-1960 Quick (304 wedstrijden 

in het eerste elftal)

1960-1961 ADO

1961-1962 Cambuur Leeuwarden

1962-1963 Hermes DVS

1963-1978 Quick

1978-1988 Jeugdtrainer van Quick

1988-1998 Trainer van de Quick-

seniorenselectie

1988-1998 Voorzitter afdeling 

voetbal en coördinator van de 

jeugd- en seniorenselectie

2003-2003 Interim trainer Quick

Tijdens zijn voetballoopbaan speel-

de Jan ten Hoopen ook in diverse 

vertegenwoordigende elftallen. Het 

Nederlands jeugdelftal waarmee 

hij speelde in het FIFA voetbal 

jeugdtoernooi in Spanje.

Ook speelde hij in het Haags 

amateurelftal en het Nederlands 

amateurelftal, waarmee hij in het 

kwalificatietoernooi in een poule 
tegen Zwitserland, Italië, Ierland en 

Engeland speelde voor deelname 

aan het Olympisch voetbaltoernooi 

van 1960 in Rome.

En hij speelde in het Nederlands 

militaire elftal, met onder andere 

Hans Kraay, Sjaak Swart en Bennie 

Muller in de wedstrijden tegen 

Griekenland en Portugal.

In 2013 is Jan ten Hoopen met zijn 

voetbalactiviteiten gestopt.

Foto-expositie

Van zaterdag 2 juli tot begin sep-

tember 2016 zal er een foto-exposi-

tie over de periode 1955-1970 van 

ADO te zien zijn in de bibliotheek 

in het stadsdeelkantoor aan de 

Leyweg in Den Haag.

Hier zullen een paar honderd elftal-

foto’s, portretfoto’s en actiefoto’s 

van verschillende spelers te zien 

zijn uit deze periode.

Quick, naar ADO en weer terug bij Quick
In deze zesde editie ben ik deze keer op de koffie bij voormalig Quick- en ADO-speler, als 

centrumspits en rechtsbuiten, Jan ten Hoopen. Gewapend met een notitieblok, schrijfgerei, 

foto’s uit een ver voetbalverleden en aanvullende gegevens uit mijn archief over Jan ten 

Hoopen, schuif ik bij aan de keukentafel.

Jan ten Hoopen

Spelmoment uit de eerste wedstrijd van Jan ten Hoopen voor ADO tegen stadsgenoot 
Scheveningen Holland Sport. ADO zou deze wedstrijd winnen met 2-1 door twee doel-

punten van Henny den Engelse. Jan ten Hoopen kopt hier de bal op het doel.

Een menigte.



architectuur van de decennia 

na 1900 is rijk.

Klaarblijkelijk is er soms wat afstand 

in tijd nodig om architectuur op de 

juiste waarde te kunnen schatten. 

Voor Hendrik (Henk) Fels (1882-

1962) en Jacobus Barend (Koos) 

Fels (1889-1980) is die tijd in ieder 

geval aangebroken. De broers waren 

belangrijke vertegenwoordigers van 

de Nieuw Haagse School, de enige, ty-

pisch Haagse bouwstijl die de hofstad 

ooit heeft gekend en die karakteristiek 

was voor de periode tussen de twee 

wereldoorlogen. Henk en Koos Fels 

waren beiden echter ook voor en na 

het interbellum actief, en hebben ook 

in die periode bijzondere gebouwen 

ontworpen.

Henk Fels onderbrak zijn studie 

bouwkunde aan de TH in Delft om als 

tekenaar te gaan werken op het bureau 

van de Haagse architect Johan Mutters 

jr. In 1902 kwam hij daar in contact 

met Anthonie Pieter Smits, die later 

zijn zwager werd. Ze begonnen hu 

eigen bureau en op jeugdige leeftijd 

slaagden zij erin met Smits & Fels 

zich te manifesteren tot toonaangeven-

de villa-architecten, aanvankelijk in en 

om Den Haag, maar al snel verwier-

ven zij ook in de rest van Nederland 

hun clientèle. Hun interpretatie van de 

Engelse landhuisstijl plaveide de weg 

voor de ontwikkeling van de Nieuwe 

Haagse School, een weg die Henk 

Fels zelf insloeg nadat het bureau per 

1 januari 1920 werd ontbonden. Het 

werk van Smits & Fels was overigens 

niet beperkt gebleven tot woningbouw 

voor de gegoeden. Ook een aantal 

openbare gebouwen kwam van hun 

hand, zoals Hotel Pomona aan de 

Molenstraat 53, met het eerste vegeta-

rische restaurant van Nederland.

Hoewel hij in Den Haag nog 20 jaar 

actief zou blijven - als architect maar 

ook als prominente figuur in het cultu-

rele leven - verschoof Henk Fels zijn 

werkterrein in 1920 naar Gelderland. 

Als huisarchitect van de Provinciaalse 

Geldersche Elektriciteitsmaatschap-

pij (PGEM) - de voorloper van het 

later NUON - ontwierp hij tal van 

elektriciteitsgebouwen, die vooral in 

de jaren 20 de invloed van de Ameri-

kaanse architect Frank Lloyd Wright 

vertoonden. De belangstelling voor dit 

specifieke industri le erfgoed kwam 
pas op, toen een niet onaanzienlijk 

deel van het werk van Fels was ver-

waarloosd of zelfs afgebroken. Voor 

de PGEM ontwierp Henk Fels ook 

dienstwoningen, kantoorgebouwen en 

interieurs, tot en met het meubilair. 

Dat werd onder meer vervaardigd 

binnen de Oosterbeekse meubelfabriek 

LOV (Labor Omnia Vincit), waaraan 

hij jarenlang verbonden was als vrij 

medewerker.

In 1940 verhuisde hij met zijn vrouw 

Betsy naar Garderen, waar hij het door 

hemzelf ontworpen landhuis De We-

steneng ging bewonen. Hij bleef nog 

ruim 15 jaar actief voor de PGEM, en 

verwierf in het Gelderse nog een groot 

aantal opdrachten, hoofdzakelijk in de 

woonhuisarchitectuur.

Hoewel een reeks rijksmonumenten 

verspreid door Nederland liggen, zijn 

de meeste bouwplannen van Koos Fels 

gerealiseerd in Den Haag. De jongere 

broer van Henk trad minder op de 

voorgrond, maar was als architect 

minstens zo begiftigd. Dat werd al 

vroeg tijdens zijn loopbaan door 

belangrijke mensen onderkend. Hij 

had zich kort na de Eerste Wereldoor-

log onderscheiden door bouwblokken 

met portieketagewoningen aan de 

Valkenboskade en de Mient. Stevige 

baksteenarchitectuur die naast invloe-

den van de Amsterdamse School ook 

‘typische Fels-details’ laat zien, zoals 

de ovaalvormige ramen. Zijn hierop 

volgende betrokkenheid bij de bouw 

van de Vogelwijk weerspiegelt in 

wezen de ontwikkeling van de Haagse 

stedenbouw en architectuur van het 

interbellum. De dienst Stadsontwik-

keling en Volkshuisvesting trok de 

regie naar zich toe en cre ert via 
verkavelingsplannen en gevelschema’s 

monumentale stadsbeelden. Wat 

betreft de architectuur verdampten de 

invloeden van buitenaf en ontwikkelde 

zich de rechtlijnige baksteenarchitec-

tuur van de Nieuwe Haagse School. 

Het werk van Koos Fels bleef veelal 

herkenbaar aan de sierlijke (enkele of 

dubbele) krul die hij zijn gepronon-

ceerde kappen gaf, net als zijn collega 

Co Brandes.

Net als enkele collega’s maakte Koos 

Fels in opdracht van de gemeente 

verkavelingsplannen en gevelschema’s 

voor specifieke delen van de ogel-
wijk. De Pauwenlaan en omgeving 

werd ‘zijn’ domein. De kavels werden 

in erfpacht uitgegeven aan particulie-

ren die Fels, in de meeste gevallen, 

ook betrokken voor de woonhuisont-

werpen. Zijn oeuvre buiten Den Haag 

was toen verhoudingsgewijs gering, 

maar hoog van architectonische 

kwaliteit en bijzonder van typologie, 

gelet op de organisch in het landschap 

ingepaste kinderkoloniehuizen.

Na de bevrijding stond Den Haag 

voor totaal andere bouwopgaven. 

Voor ovalen ramen en krullende 

daklijnen was geen budget meer en 

de Nieuwe Haagse School smolt als 

sneeuw voor de zon. Koos Fels werd 

betrokken bij de wederopbouw van 

het Korte Voorhout en de uitbreiding 

van de stad, aanvankelijk in Den Haag 

Zuid-West en later in Mariahoeve. Hij 

begreep wat van hem werd verlangd in 

de jaren van wederopbouw, maar door 

bijzondere aandacht voor plattegron-

den en gevels hij liet zijn gebouwen 

niet verdwijnen niet in de anonimiteit 

van de massaproductie, hoe klein de 

marges voor architecten ook waren. 

Naast het ontwerpen van grote aantal-

len portieketagewoningen, legde Koos 

Fels zich toe op schoolgebouwen. Een 

deel van zijn werk in het begin van 

de jaren 50 maakte hij in samenwer-

king met architect Jacob van Dorsser. 

Tijdens de laatste werkzame jaren van 

1957 tot 1969 was Koos Fels geas-

socieerd met architect Job Kroon.

Nadat in november 2008 mijn met 

Victor Freijser geschreven boek 

Schoone Eenheid verscheen, maakte 

in een lijstje van architecten die in dit 

overzichtswerk van de stedenbouw en 

architectuur van het Haagse interbel-

lum onvoldoende voor het voetlicht 

konden worden gebracht. Henk en 

Koos Fels stonden in mijn top vijf. Ik 

liep in januari 2009 architect Rob Fels 

tegen het lijf, de kleinzoon van Koos 

Fels. Er lag bij mij nog een schat aan 

materiaal, maar dat werd overscha-

duwd door wat Rob allemaal in huis 

had van zijn grootvader en oudoom. 

Dat verbleekte weer bij wat we in de 

zes jaar daarna in tal van archieven en 

bij particulieren boven tafel haalden. 

r heeft flink wat water door de 
Haagse Beek moeten stromen, maar 

we bleven overtuigd dat ‘het boek met 

twee voorkanten’ er moest komen. 

Om het werk van Henk en Koos Fels 

recht te doen en om een lans te breken 

te breken voor de Haagse architectuur 

uit vervlogen jaren. Teneinde een lang 

verhaal kort te maken, het door ons 

samen geschreven boek werd dubbel 

zo dik als we ooit dachten. Gebroeders 

Fels, architecten, met 432 pagina’s 

binnenwerk, zal vanaf 21 mei 2016 te 

verkrijgen zijn in de reguliere boek-

handel en via het Centraal Boekhuis 

en Bol.com voor 39,95 euro.

Marcel Teunissen

m.m.teunissen@kpnmail.nl

Haagse architectuur: de Gebroeders Fels
Het feit dat de Haagse archi-

tectuur van de eerste helft 

van de 20ste eeuw er in de 

Nederlandse architectuurge-

schiedenis wat bekaaid vanaf 

is gekomen, bracht met zich 

mee dat ook veel Haagse 

architecten geen verdiende 

plek hebben gekregen in de 

eregalerij. Kwam het door de 

bescheidenheid van de toen-

malige architectengenera-

ties? Of was het de hoorn des 

overvloeds; want de Haagse 
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De Sportlaan in 1937, gezien naar de Vliegenvangerlaan. De blokjes geschakelde woningen zijn ontworpen door Koos Fels.

De Sportlaan 255-263 in 1940, met een door Koos Fels ontworpen strook woningen. In het tweede huis van rechts heeft hij gewoond en gewerkt.

Dubbel woonhuis op de hoek van de Benoordenhoutseweg en de Laan van Clingendael in 
1928, naar ontwerp van Henk Fels.
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht

Schoondochter wekt

onrust met advies

Ik heb twee uitvaartpolissen ter 

waarde van bijna 3000 euro waarvoor 

ik geen premie meer betaal. Ik leef 

uitsluitend van mijn AOW. Voor onge-

veer de helft van de verkoopwaarde 

(geschat op 100.000 euro) rust er een 

kleine hypotheek op mijn koopflatje. 

Mijn schoondochter zegt nu, dat als 

ik doodga, ik mijn twee kinderen met 

een schuld opzadel omdat die flat niet 

zomaar is verkocht. Heeft u antwoord?

Wat uw schoondochter zegt, is na-

tuurlijk onzin. Indien u overlijdt en 

er zit een overwaarde in uw koopflat 
(en er zijn geen andere schulden), 

dan laat u een op die tijd te bepalen 

bedrag na aan uw erfgenamen (waar-

schijnlijk uw eigen kinderen). Er 

kan inderdaad een periode ontstaan 

dat uw erven niet direct over uw 

nalatenschap kunnen beschikken, 

waardoor uw begrafenis- of cre-

matiekosten wellicht moet worden 

voorgefinancierd door hen of door 

een bank). Gezien wat u nalaat, 

moet dat echter geen probleem zijn. 

Bovendien komt de uitvaartverze-

kering nog tot uitbetaling. Mocht u 

nog nader vast willen leggen aan wie 

u uw nalatenschap wilt toebedelen, 

dan raden we u aan een testament 

op te laten maken. U kunt daarvoor 

eerst advies vragen aan een notaris.

Sociale voorzieningen

Gevolgen inwoning

voor huurtoeslag

Ik ben een jonge alleenstaande moeder 

met een studiefinanciering voor een 

uitwonende zoon en ik heb een inko-

men van circa €20.000 per jaar. Indien 

ik een medebewoner wil laten inschrij-

ven op mijn adres, met een inkomen 

van ongeveer €17.000 in een jaar, 

welke gevolgen heeft dat voor mijn 

huurtoeslag en studiefinanciering? 

Krijgt u een medebewoner dan heeft 

dat gevolgen voor uw huurtoeslag. 

Immers die wordt dan lager of ver-

dwijnt zelfs helemaal vanwege het 

delen van de huurkosten. Voor uw 

uitwonende zoon met een studiele-

ning heeft het geen gevolgen.

Fiscale zaken

Erfbelasting van

overleden schoonzus

Ik moet een aangifte erfbelasting 

invullen voor een overleden schoonzus. 

Het gaat erom wat ik bij de aangifte 

kan aftrekken en wat er moet worden 

bijgeteld voor de belasting. Er zijn nog 

kosten aan de orde als hypotheekrente, 

begrafeniskosten, courtage van de 

makelaar, gemeentelijke heffingen, 

reiskosten voor ziekenbezoek, giften 

aan buren voor mantelzorg, geld voor 

helpers bij verhuizing en huur verhuis-

wagen. Voorts zijn er nog restituties 

op komst van de energieleverancier, 

verzekeringen, en inkomstenbelasting.

Allereerst moet u wel uit elkaar 

halen erfbelasting en de laatste 

afrekening inkomstenbelasting van 

de overledene. Erfbelasting betalen 

(eventueel) nabestaanden over de 

verkrijging krachtens erfrecht. U 

doelt waarschijnlijk op de afre-

kening inkomstenbelasting na 

overlijden (aangiftebiljet F voor de 

erven). Daarvoor gelden de normale 

aftrekposten (o.m. hypotheekrente) 

zoals die ook bij levende personen 

gelden. De kosten voor begrafenis/

crematie worden afgetrokken van 

het vermogen en als zodanig komen 

ze ten laste van box 3. Uiteindelijke 

merken erfgenamen dat in hun erfe-

nis. De makelaarsprovisie (courtage) 

is - ook bij levende eigenwoning-

bezitters - niet aftrekbaar; alleen 

financieringslasten zoals h potheek-

rente, erfpachtkosten en hypotheek-

aktekosten. emeentelijke heffingen 
zijn ook niet aftrekbaar.

Reiskosten voor ziekenbezoek zijn 

soms alleen aftrekbaar als zij een 

huisgenoot betreffen. Giften aan de 

buren zijn niet aftrekbaar, wel aan 

door de fiscus erkende instellin-

gen. Verhuiskosten zijn voor een 

particulier ook niet aftrekbaar. De 

restituties, die de overledene nog 

krijgt, komen bij haar of zijn vermo-

gen en worden eventueel weer met 

erfbelasting belast bij de verdeling 

ervan aan de erven.

Consumentenzaken

Verkeerd prijskaartje

bij dure fles wijn

In een goede en kwalitatieve super-

markt hing bij het schap van dure fles-

sen wijn een prijskaartje waarop stond 

dat een Grand Cru St. Emilion slechts 

€4,99 zou kosten. Bij de kassa bleek de 

fles echter €14,99 te kosten. Volgens de 

kassière was er op het schap een 1 ver-

geten. Had ik de fles kunnen opeisen 

voor €4,99?

Veel mensen denken dat als een win-

kelier bij het opgeven van een prijs 

een fout in de folder of in de winkel 

maakt, dat ze dat artikel dan ook 

voor die prijs kunnen opeisen. Dat is 

alleen het geval als het niet om al te 

grote fouten gaat. De winkelier staat 

in z’n recht om bij het afrekenen de 

juiste prijs te vragen (en uiteraard 

het foute prijskaartje te herstellen). 

U als kenner van goede wijnen had 

kunnen weten dat deze fles niet voor 
deze prijs kan worden gekocht.

parallel aan de ‘gewone’ zesde klas, 

waar je werd klaargestoomd voor het 

toelatingsexamen voor gymnasium/

HBS/M.M.S. met behulp van de 

beroemde ‘Toetsnaald’. Ook bij mij 

bleek de talige kant beter dan mijn 

rekentalent en mocht ik me met en 

tiental andere meisjes apart wijden aan 

nog meer taal!

De Savornin Lohmanplein

Al snel kwam de mededeling dat de 

M.M.S. voor ons de ideale school was. 

Ook bij de HBS Zandvliet was bij-

voorbeeld een M.M.S.-afdeling, maar 

het kwam ons ter ore dat de Christe-

lijke Juliana van Stolbergschool toch 

wel de beste was in de regio! Alleen 

voor mij, vanuit Bezuidenhout, hele-

maal een eind, van zowat het begin 

tot het eindpunt van lijn 7 (lus De 

Savornin Lohmanplein).

Een leuke en enerverende tijd brak 

aan, en inderdaad een echte ‘meiden-

school’, waar ik later nog wel eens 

mee werd gepest, veel bekakte types 

(uit de Vogelwijk), die na schooltijd 

soms werden opgehaald door vlotte 

jongens in sportwagens. Ik keek soms 

wel tegen zulke dames op, maar had 

ook wel door dat het bij sommigen 

wat langer duurde eer ze examen 

deden.

Uiteindelijk had je ook je eigen ‘klup-

pie’, en met één van hen heb ik ook nu 

nog contact!

Ouderavond

Veel lol natuurlijk om bepaalde lera-

ren, sommigen hadden een bijnaam, 

en thuis gebruikte ik vaak ook super-

latieven om uit te drukken hoe vreemd 

sommige leraren of leraressen zich 

gedroegen. Als mijn ouders dan naar 

een ouderavond waren geweest, waren 

ze verbaasd hoe aardig en verstandig 

de docenten wel niet waren.

Natuurlijk waren er heel sympathieke 

leraren en leraressen: bijvoorbeeld de 

heer Kooij. Hij kon mooi vertellen, 

maar was ook wat chaotisch in mijn 

herinnering. Hij ‘kalkte’ onafgebroken 

alle borden vol, tot je op het laatst niet 

meer wist waar het begin of einde was.

Toen heb ik op zeker moment, na een 

vraag die ik niet wist, door de klas 

geroepen: “U springt ook van de hak 

op de tak!” Ongekend brutaal voor die 

tijd. Het gevolg was een uitbarsting 

van de heer Kooij die me dus m’n hele 

leven is bijgebleven!

‘Our Father’

Achteraf een mooie tijd, en inderdaad 

van die ‘extra’ vakken als kunstge-

schiedenis en veel muziek (koor onder 

leiding van de heer Kaptijn), heb ik 

later veel plezier gehad, met als laatste 

herinnering: veel gedichten.

Ik dacht dat juffrouw De Ru Neder-

lands gaf, die ik pas later ben gaan 

waarderen, en het onvolprezen, in 

bekakt Engels uitgesproken “Our 

Father...” door de heer Lokerse.

Ds Sweepe

Het is net of je een luikje opentrekt, 

je blijft bezig. Ja, nog één ding: de 

maandagochtendvieringen of -ope-

ningen. Die waren ook speciaal, in 

mijn herinnering. Soms met de heer 

Gruppelaar, de directeur, soms was er 

ook een predikant aan het woord, (die 

godsdienstles gaf, zoals bijvoorbeeld 

ds Sweepe).

Het gaf toch een warm gevoel, met z’n 

allen zingen in de aula, tegenwoordig 

allang geen haalbare kaart meer... 

Alhoewel, er komen wel elementen 

van terug, maar anders.

Kweekschool

Tot zover mijn herinnering. En o 

ja, met de ‘jongens’ is het wel goed 

gekomen, op de kweekschool waren er 

zat (toen nog wel). Maar nu begin ik al 

bijna weer aan een ander verhaal.

Kleine aanvulling, vergeten: ook 

ik deed in 1966 met goed gevolg 

examen!

Corrie de Graaf

corriedegraafrijswijk@gmail.com

Een M.M.S. in Den Haag: wat is dat?
Laat ik dit artikel nou net 

hebben gemist, maar snel in 

‘t archief gekeken en ja hoor, 

alleen al de ‘nachtponfoto’ 

komt me heel bekend voor! In 

Recklinghausen ben ik niet 

geweest, wel in Gent. Volgens 

mij in een ‘Europajeugdher-

berg’.

Ook ik heb Scheveningse roots, maar 

groeide op in Bezuidenhout, en zat in 

de zogenoemde opleidingsklas, het 

zesde leerjaar van de lagere school, 

Het schoolkoor (1961-1962) treedt op tijdens een feest in ‘De Dierentuin’.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Het moet op je begrafenis natuurlijk 

geen jankerige bedoening worden. 

Dáárom heb je niet geleefd. Zo dacht 

mijn vriend, de Rijswijkse kapper 

Jan Eijken er ook over toen hij aan 

zag komen dat het spoedig zijn beurt 

zou zijn. Tijdens de voorbereidingen 

voor zijn begrafenis bespraken we 

de mogelijkheden. “Zou het niet leuk 

zijn”, opperde hij, :om als het zover is 

tijdens de uitvaartdienst een tv-scherm 

op mijn kist te zetten? En dan nemen 

we mijn gezicht van te voren in close 

up op. En als de mensen dan langs 

mijn kist schuifelen, dat ik dan op dat 

scherm zeg: ‘Een beetje doorlopen 

mensen! Er staat nog een hele rij 

achter u te wachten!’”

    Zover is het niet gekomen. Maar op 

de begrafenis van Jan, een paar jaar 

terug, hing er in ieder geval wel een 

opmerkelijk ontspannen sfeer. En dat 

kan natuurlijk nooit kwaad in een situ-

atie waarin iedereen het huilen nader 

staat dan het lachen.

    Zo af en toe bekruipt mijzelf ook wel 

eens de neiging om mijn gedachten te 

laten gaan over wat er allemaal moet 

gebeuren vlak voor het moment dat ik 

in mijn zandwinkeltje word gedepo-

neerd. Welke muziek moet er bijvoor-

beeld ten gehore worden gebracht?

    Laat ik voorop stellen, dat ik nog niks 

heb vastgelegd. Maar als er tijd en 

ruimte zou zijn voor drie muziekstuk-

ken is één nummer alvast zeker. Dat 

is ‘If it be your will’, van Leonard 

Cohen, maar dan gezongen door 

Antony. ‘If it be your will, that I speak 

no more. Let my voice be still, as it 

was before’.

    Een mooie tekst. Ontroerend gebracht. 

Misschien een tikje sentimenteel. 

En om het nou op m’n begrafenis 

ineens te gaan hebben over ‘Your will’ 

terwijl ik mijn hele leven stelselmatig 

alle hogere machten heb ontkent, 

gaat misschien wat ver. En om dan 

ineens de schuld van je ontslapen aan 

een hogere macht toe te schrijven is 

natuurlijk al helemaal van de gekke. 

Maar toch: een prachtig muziekstuk. 

Met als enige risico, dat de kans op 

janken toch weer groot wordt.

     Troost 

De muziek die op mijn begrafenis 

ten gehore moet worden gebracht 

zou in ieder geval muziek moeten 

zijn, die mij tijdens mijn leven tot 

troost is geweest. Voor sommigen 

was dat klassieke muziek. Bach. 

Chopin. Tjakovski. Dat hoor je veel 

op begrafenissen. Maar de klassieken 

zijn helaas een beetje aan mij voorbij 

gegaan. Een kwestie van opvoeding en 

tijdgeest, denk ik. Wie weet. Maar wat 

niet is kan altijd nog komen.

  Vanwege die troost dus, zou ik op 

mijn begrafenis ook graag het lied 

‘Broken TV’ ten gehore willen laten 

brengen door mijn zoon Melle. Live. 

Want het lied ‘Broken TV’ schreef hij 

indertijd over zijn oma. Mijn moeder 

dus, die haar laatste drie jaar nogal 

ernstig dementerend in een verzor-

gingshuis doorbracht.

    ‘She’s sitting in a small, small room. 

Searchin’ for channels on a broken tv. 

She’s walkin’ under a sky full of stars, 

no matter where we are. And grand-

mother she’s lost in the woods, down 

underneath and talking’to trees.’

    Wie weet gaat dat ook allemaal wel 

voor mij op als het zover is. Dus dat 

zal dan ook wel weer janken worden.

     Nothing Rhymed 

Daarom mag het derde muziekstuk 

wel wat vrolijker. Ik twijfel nog tussen 

‘Old man’ van Neil Young, ‘Nothing 

Rhymed’ van Gilbert O’Sullivan en 

‘Teenager in love’ van Dion and the 

Belmonts. Vooral dat laatste lied is 

natuurlijk wel lachen op een begrafe-

nis. ‘If you want to make me cry, that 

won’t be so hard to do. Each night I 

ask the stars up above: why must I be 

a teenager in love?’

  Maar nu ik er wat langer over nadenk, 

nee, dat kan natuurlijk echt niet.

     Twijfelen 

‘Nothing Rhymed’ natuurlijk weer 

wel. Want veel ben ik niet te weten ge-

komen tijdens mijn leven. Maar als er 

íets is, dan is het toch wel dat er nooit 

iets klopt. Dat het altijd weer anders 

is dan je denkt en dat je, als je op een 

bepaalde leeftijd je zekerheid gekocht 

denkt te hebben, je juist meer gaat 

twijfelen dan ooit tevoren. En dat zou 

ik de aanwezigen op mijn begrafenis 

toch wel mee willen geven.

  Maar gelukkig is het zover nog niet. 

Het is op zich al verdacht, dat ik nu de 

tijd kan vinden om over de muziek op 

mijn begrafenis na te denken. Eigen-

lijk zou ik wat nuttigers om handen 

moeten hebben. Maar ach. Even stil-

staan bij de dingen kan geen kwaad. 

Hoezeer men daar tegenwoordig ook 

anders over denkt.

    Ook al bezig met de muziek op uw 

eigen begrafenis? Mail het dan naar: 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email .

 Uitslag van de quiz uit het 

vorige nummer 

  1. Op het dak roept de koekoek

      2. Een meisje dat van Scheveningen 

kwam

      3. Advocaatje ging op reis

      4. Ain boer wol noar sien naober tou

      5. Moeke, d’r staat een vrijer aan 

de deur

      6. Daar kwam ene boer uit Zwit-

serland

      7. Er was een wuf dat spom

      8. Kom mee naar buiten, allemaal

      9. Toen hertog Jan kwam varen

      10. Alle eendjes zwemmen in het 

water

      11. Waar de bomen zacht ruisen

      12. Oze-wieze-woze

      13. Toen onze mop een mopje was

      14. Op een klein stationnetje

      15. A ram sam sam

      16. De uil die in de peerboom zat

      17. Drie Japanezen met een con-

trabas

      18. Old MacDonald had a farm     

 De muziek op je begrafenis   
  Twijfels genoeg in je leven. Maar als er één ding zeker is, dan is het wel dat je dood gaat. En of je het nou wil of 

niet, er komt een tijd dat je dat onder ogen moet zien. Al was het alleen maar om geen puinhoop achter te laten 

voor je nabestaanden. Misschien ook leuk om alvast over de muziek op je begrafenis na te denken. 

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.

 Neil Young   

 Melle   

“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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Als ik aan de 125 denk, schiet mij 

direct de donkerblauwe van de 

ouders van mijn klasgenote Emilie 

Dane te binnen. Mooie meid, roze 

lippenstift, lichtblauwe Angora trui 

en een grijze minirok, als ik het mij 

nog goed herinner.

Haar zuster was Nederlands kampi-

oene waterskiën en het familiebedrijf 

heette Dane’s Aquasport in Den 

Haag. Waarom vertel ik dit? Omdat 

Emilie’s moeder ons in hun Fiat 

125 bracht naar een school waar wij 

beiden examen moesten doen. En ja, 

wij zijn beiden geslaagd.

Maar terug naar de Fiat. Een fraai, 

zoals gezegd, vierkantachtig model 

met veel beschaafd chroom. Een 

enorm verkoopsucces is hij nooit 

geworden, maar dat is Fiat eigen. Zij 

zijn Heer en Meester in het produ-

ceren van kleine modellen en zodra 

ze groter worden, dalen de verkoop-

cijfers, maar dat zegt niets over de 

schoonheid van het model, want die 

was altijd top.

Opvallend was de wat hoge zit achter 

het fors omhoogstekende stuur. 

Mooi dashboard. Zeer comfortabele 

stoelen, waarbij het zitvlak, typisch 

Italiaans, redelijk kort was. Ik kan 

mij nog goed het rugleuningverstel-

systeem herinneren. Zó slim.

Onderaan de stoel een ronde knop. 

Als je hem omhoog haalde, veerde 

de rugleuning tegen je rug en kon je 

hem zo in de gewenste stand zetten. 

m de stand te verfijnen kon je de 
ronde knop draaien. Doordacht hè?

Het dashboard zag er zeer luxe uit. 

Contactslot links onder het stuur en 

de versnellingspook was mooi omvat 

door een leerogende hoes. Alles in 

deze Fiat was gericht op comfort en 

luxe.

Rijden in de 125 was dan ook een 

genoegen. Vooral omdat, zoals elke 

Fiat, hij je van nature opzweept 

tot een sportief rijgedrag met de 

merk are wens om flink in de toeren 
gereden te worden. Achterin zat je 

ook zeer comfortabel en de vierkante 

achterkant bood royale ruimte voor 

de bagage.

Sticker

Afgezien van de diverse logo’s op 

de auto vond Fiat het in die jaren 

ook nog nodig om het Fiat logo als 

transparante sticker midden onderaan 

de achterruit te plakken. Jammer dat 

je dit model bijna nooit meer op de 

weg ziet, maar de herinnering blijft. 

Ook die aan Emilie.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Fiat 125 van de ouders van Emilie Dane
U weet dat ik een liefhebber ben van het Italiaanse product. 

En één van de superfraaie Fiats eind jaren ‘60 was de Fiat 125. 

Een periode van het vierkante design en deze 125 was daar 

een mooi voorbeeld van.

Fiat 125. Foto: Flicker.com/Riley

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

vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde de vorige keer: 8-4-8-8. De 

dvd gaat naar de volgende inzenders:

• Herman Bettonviel, te Gouda

• Leo Wubben, te Zoetermeer

• Dicky van Asten, te Nieuwvliet-Bad

• Marga van der Staaij, te Den Haag

• F. Martens, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

vijf keer de dvd Koffiehuis De oievaar 
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 25 mei.

Mail

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 10’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!



  De Oud-Hagenaar -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 17 mei 2016pagina 20

 

 

 

 

Bel

070 - 22 10 581
en wordt  gratis 

lid !

Voor leden vanaf

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.

Klokje waarbij de tijd zeer duidelijk 
met een natuurlijke stem in spreek-
taal wordt uitgesproken. Met alarm/
wekker functie.

Onze  prijs € 27,95

Voor leden 

22,50

Nederlands sprekende 
klok

         Bel en bestel 070 - 221 0581

 

Deze rieten boodschappenwagen van het 

kwaliteitsmerk Andersen is prachtig en praktisch! 

Verkrijgbaar met of zonder stof aan de binnenzijde.

Verkrijgbaar in twee maten. 

Onze  prijs vanaf € 139,19

Shopper met rieten mand

40

Zeer lichte boodschappenwagen met ergonomisch 

handvat. Het handvat is in verschillende posities 

te plaatsen. Zo kunt u de boodschappenwagen ook 

voor u uitduwen.

-Gewicht met tas 2,3 kg

-Inhoud tas 49 ltt

-Waterresistent

-Tas sluit met trekkoord

 75,

Voor leden

95

Unus shopper fun Bird

Onze  prijs € 94,95

111,Onze  prijs vanaf € 124,95
99,95

Voor leden vanaf


