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Van Zuiderparkbad tot ‘het stille strand’
Dank zij mijn verhaal in De
Oud-Hagenaar over de Velpsestraat heb ik een paar hele
leuke weken achter de rug. Ik
kreeg veel aardige reacties.
Enkele van oude bekenden,
maar vooral van mensen
die ook in de buurt hebben
gewoond en die nog winkels
kenden. Hierbij nog meer herinneringen uit die tijd.
Ik woonde van mijn geboorte in 1944
tot 1958 in Den Haag, wat nu de wijk
Rustenburg-Oostbroek heet. Op school
kregen wij geen zwemles, maar mijn
ouders wilden wel graag dat ik leerde
zwemmen. Dus ging ik op zondagmiddag naar het kleine ondiepe zwembad
in de Escamplaan. Het was ook een
badhuis, waar ik een enkele keer met
mijn moeder onder de douche ging.
Maar als ik ging zwemmen, zag ik dat
gedeelte niet. Boven de ingang van dat
zwembad zat een beeldhouwwerk. Dat
had de Haagse beeldhouwer Dirk Bus
gemaakt.
Wij kregen een uur les. Mijnheer
Zwerus (de spelling weet ik niet
meer) stond aan de kant en gaf les
aan de kinderen, die het al een beetje
konden, maar mevrouw Zwerus en
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anderen, zoals de heer Wolf, liepen in
het zwembad rond met de kinderen,
die moesten beginnen. Ik was erg op
mevrouw Zwerus gesteld, die mij les
gaf, maar het duurde lang voor ik het
zwemmen onder de knie had en op
een dag kreeg ik mijnheer Wolf. Ik

weet nu niet meer wat ik tegen de man
had, maar ik was er bang voor. Dus
brulde ik het hele zwembad bij elkaar
en toen kreeg ik een andere mevrouw
als lerares. Na een jaar mocht ik
afzwemmen voor mijn diploma, maar
dat mocht niet in dit ondiepe bad.
Dus moest ik een keer oefenen in het
buitenbad in het Zuiderpark. Ik weet
alleen nog dat ik het heel erg koud
had. Echt afzwemmen was gelukkig
in het binnenbad in de Mauritskade.

klasgenootje zat in het bestuur van
zwemvereniging Vitesse en daarom
zat zijn dochter ook op die vereniging
en ik mocht er ook op. De leden van
de vereniging oefenden in de Mauritskade. Dat had toen een heren- en
een damesbad. Wij zwommen altijd in
het herenbad. Ik heb daar toen meer
diploma’s gehaald en een aantal keren
waren er onderlinge wedstrijden in
hardzwemmen. Na afloop mochten
we wel eens wat geld versnoepen en
in die tijd kwamen de eerste chips in

zakjes. Daarin zat het zout apart in
een blauw papiertje en als je er niet op
lette, stopte je dat zo in je mond. Bah!
Regentesselaan
We hadden overigens nog een zwembad in de buurt met een heren- en
een damesbad. In dit zwembad in de
Regentesselaan ben ik één keer met
school geweest.
Anje Hoekema
anjetig@gmail.com

Zuiderparkbad
We zijn een keer op een zeer warme
zondagmiddag naar het Zuiderparkbad
geweest. Daar stond toen een hele
lange rij buiten te wachten om er in te
mogen. We zijn er toen maar niet bij
gaan staan.
Verder gingen we met mooi weer
gewoon op de fiets naar het strand,
wat wij noemden ‘het stille strand’.
Daar kon je alleen op de fiets komen,
ergens achter de Laan van Meerdervoort.
Op het strand.
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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!

conference-praten heel soepel over in
een lied zonder dat met titel c.q. naam
en toenaam aan te kondigen.
Marie
cmdnl@hotmail.nl

Even de winkel in...
De chocolade bonbons liggen prachtig gesorteerd als soldaten in het gelid op
een spiegelende ondergrond. De gebakjes, vijf rijen van vijf op een dito plateau
met het hazelnoot en crèmegebakje als absolute topper, vragen vanachter het
gebogen glas van de vitrine een volgende bestemming. Een dame op leeftijd,
gedistingeerd uiterlijk, vraagt de verkoopster (vanaf de oprichting actief):
“Dame, koopt de heer Van Haegenduinen hier altijd zijn bonbons?” “Jawel,
mevrouw.” “Kunt u mij ook zeggen wat zijn lievelingsbonbons zijn?” “Ik zal
het achter even aan de collega vragen.”
jnheer hee t geen spec fieke oorke r , klonk het antwoord. j koopt
regelmatig een melange bonbons, in doos met strik, om vervolgens iemand een
plezier te doen.” Hier moest mevrouw even goed over nadenken. Zij besloot de
bonbons te laten voor wat ze waren en stapte over op een afgewogen hoeveelheid pindarotsjes.
Of mevrouw hiermede het rotsvaste vertrouwen in de heer Van Haegenduinen
verloren heeft is mij helaas niet bekend geworden.
Opgetekend in de winkel van Maison Kelder te Den haag. Een winkel van
‘Goedemorgen heer, wat mag het zijn?’, en mijn dag is weer goed.
Hans Kuijvenhoven
zonnelande@gmail.com

Colofon

Voorhout-lied
In eerdere artikelen in De OudHagenaar over liedjes over Den Haag
is steeds onvermeld gebleven het
Voorhout-lied. Ik heb het niet in mijn
bezit (gehad), maar ken het nog altijd
uit mijn hoofd. Het werd gezongen
door Wim Kan. Er bestaat een opname
van met publiek, waarschijnlijk opgenomen in Diligentia of de Koninklijke
Schouwburg. Aangemoedigd door
Wim Kan zingt het publiek uiteindelijk mee, ‘beschaafd en/doch ingetogen’, zoals Wim Kan vindt dat bij
Haags publiek past. De opname zal,
denk ik, van rond 1970 zijn. Het is een
rustige up-tempo 4-kwartsmaat met
pianobegeleiding. Of het Kan’s vaste
pianist Ru van Veen is, weet ik niet zeker. Ik heb het of als plaatje indertijd
bij iemand anders gehoord, of op de
radio, misschien meer dan eens - want
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hoe zou ik anders de tekst zo vast in
mijn geheugen hebben kunnen zitten?
Nu volgt de tekst.
Bij ons, op het Voorhout,
waar de blommem voor de ramen
staan,
bij ons, op het Voorhout,
waar de freules met heur hondjes
gaan,
bij ons, op het Voorhout,
waar de deftigheid zich staande houdt
aan de lus van de Haagse tram
met de hele upper-ten
bij ons op het Voorhout!
Ik neem aan dat het lied het Voorhoutlied heet. Ik zou niet weten hoer het
anders moet heten.
Kan’s werkwijze op de planken een
beetje kennende, ging hij vaker van

Weet je nog wel
Natuurlijk speel ik ondanks mijn
leeftijd nog steeds volop accordeonmuziek. Ik speel vooral veel voor
ouderen in zorginstellingen, wijk- en
dienstencentra, enzovoorts. Mijn
publiek belt mij juist vaak op: “Karel,
wanneer kom je weer met je accordeon bij ons spelen, de oudjes willen
weer gezellig een middagje zingen.”
Ik speel namelijk voor deze mensen
vooral zo’n uurtje wat populair was
in hun jeugd - en ook in mijn jeugd,
want ik ben tenslotte zelf ook zo jong
niet meer.
Foxie Foxtrot (Nico Haak)
Oh, foxie foxtrot, met je elastieke
benen,
Die wil elke avond naar een dancing
toe.
Zeg, jongeman, mag ik je meisje even
lenen,
‘k Wil met haar dansen, want ik ben
nog lang niet moe.
En wil je vrijer soms niet even met je
dansen,
Dan roep ik: “Quick, quick, slow”,
Want foxie grijpt zijn kansen,
Oh, foxie foxtrot, met je elastieke
benen,
Die wil elke avond naar een dancing
toe.

We willen zo graag nog heel even,
Een glimp van je wipneusje zien.
Deze liedjes doen het dan uitstekend
en worden lekker meegezongen. En
als je dan ziet hoe vrolijk de mensen
na afloop naar je toekomen arel,
we hebben weer een hele prettige
middag met je gehad en kom je weer
gauw terug?” Dat wil ik zelf ook
graag, want ik heb nog zoveel oude
liedjes op mijn repertoire staan.
Karel Kanitz
Ocarinalaan 250
2287 RH Rijswijk
070-3650195
Jan van den Oever
ADO in de zestiger jaren! Bij RVC en
vele met mij beter bekend, als Jantje
van der Water. Wat een fantastisch
stukje over ADO en het verleden
rondom RVC. Als je dan toch op
namen komt, mag zeker niet Hennny
den Engelse en Maupie Overzee
niet ontbreken. Twee pestkoppen die
het mij zeur hebben gemaakt. Van
Henny weten we, dat hij bij ADO als
prof verder door het leven is gegaan.
Later nog wel eens op Bondskader
trainerscursussen gezien. RVC was
in mijn tijd een vooruitstrevende club
met ambities. Het vertrek vanuit het
Zuiderpark (achter ADO) naar de
Schaapweg, (Rijswijk) achter park
Steenvoorden, was daarvan het bewijs.

Japie de Portier (Jacky van Dam, 1960)
Ik ben Japie de portier
Ik heb zo’n jofel baantje hier.
Ik zeg telkens, keer op keer,
Dag mevrouw en dag meneer.
Hoe vindt u hier bij ons de sfeer?
Bij een lied en glas wijn
Kan het zo gezellig zijn.
Geef uw hoed en jas maar hier,
En maak vanavond veel plezier,
Want ik ben Japie de portier.
Katinka (De Spelbrekers, 1962)
Kleine kokette Katinka,
Kijk nou es één keertje om,
Stiekempjes over je schouder,
Je ma ziet het toch niet, dus kom,
Kleine kokette Katinka,
Ben je verlegen misschien?

Dat was voor die tijd uniek, het leek
wel hoe verder weg, hoe meer leden.
et waren hele fietstochten ana
Transvaal en het Kaapseplein e.o. Ik
mocht alleen keepen op het Kaapseplein. Veel ruzie met de broers Advocaat. De nieuwbouw van een eigen
clubgebouw, waar mijn vader nog een
steentje bijdroeg, was een sensatie in
die tijd. Vooral het bewijs dat voorzitter Piet Verver vooruit keek. Ik kreeg
keeperstraining van Toon Swiebel en
hoofdtrainer Aad Kant en speelde met
Loek Martina, Henry van Veen, Fransje Oranje, Henny en Jantje de Zeeuw
in de A1. Daar heb ik nog foto’s van,
als we we naar toernooien op stap
gingen. Pietje v.d. Wouw speelde toen
al met Henny den Engelse briljant
wedstrijden in het eerste. Wat een gek
was ik toen RVC kampioen werd, hing
ik zomaar aan de Moerweg hoek Vier
Heemskinderenstraat (op vier hoog)
de vlag uit. De drie kleuren ondersteboven, kwam de politie een bekeuring
uitdelen! Gek van RVC was ik, ik heb
een groot boek met krantenknipsels en
foto’s en mijn tekeningen aangeboden
en nooit meer terug gezien. Want met
de verhuizing naar de huidige plek
is ‘kennelijk’ alles naar vuilstort gebracht. Er is niets meer over gebleven
van die hoogmoed van ijverige leden
die hun contributie betaalde.
Ruud Janssen
janssenruudmarianne@online.nl

Schoolverkeersbrigadiertjes
Ondergetekende, gefotografeerd in 1949, met witte koppel, dito schouderriem en
spiegelei voor de ingang van de Openbare Lagere School aan de Hyacinthweg 3.
Wij waren een van de eerste schoolverkeersbrigades in Den Haag, als ik het me
goed herinner de tweede. De complete brigade staat opgesteld bij de brood- en
banketzaak van Paul Kaiser op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de
Zonnebloemstraat. Van de drie politieagenten achter ons was die in het midden,
in leren jack, van de verkeerspolitie. Hij leidde de schoolverkeersbrigadiers op
en heette, ook weer als ik het me goed herinner, Van der Poll. Een heel sympathieke man. De twee andere politieagenten hielden een oogje in het zeil bij onze
eerste stappen op het terrein van het bewaakt oversteken. In actie zijn we bij de
Zonnebloemstraat. Voorbij de Klaverstraat eindigt die aan de rechterzijde nog
bij een grote kale vlakte, het voormalige Sperrgebiet. Als ik van de Rozenstraat
langs het Stokroosveld overstak naar de Zonnebloemstraat liep ik over
het puin van het voormalige Grotius Lyceum dat
daar had gestaan.
Henk Kuilder
hjgkuilder@ziggo.nl
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Nieuw boek test voetbalkennis oud-Hagenaars
Onlangs verscheen ‘Blozende ballen’, het nieuwste boek van
Chris ‘Blikkie Terug’ Willemsen. Het bevat duizend vragen en
antwoorden over het Haagse voetbal van toen en nu. Chris Willemsen: “Hagenaars vinden het heerlijk om elkaar voetbalvragen
te stellen. Dat doen ze in de kantine, op het werk, thuis, waar
dan ook: ze vragen elkaar van alles en gaan er vervolgens tot in
de kleine uurtjes met elkaar over in discussie...”
En dus besloot Willemsen er een
boekje van te maken: “Toen ik vorig
jaar de uitgeverij Nederlandse Sportboeken Club oprichtte, wist ik meteen
al dat we dit soort boeken zéker
moesten gaan maken. De bedoeling is
ook dat we elk jaar een nieuwe versie
van ‘Blozende ballen’ uitgeven, met
weer duizend andere vragen.”
Oud en jong, toen en nu
Willemsen wil graag benadrukken dat
‘Blozende ballen’ geen boek voor uitsluitend freaks is. “Nee, want dan heb
je er niets aan. Het is hartstikke leuk
als jou een vraag wordt gesteld, en je
weet er nog het antwoord op ook...”
Belangrijk: Blozende ballen is een
leuk boekje voor zowel de voetballiefhebber op leeftijd als de voetballer
van vandaag. Willemsen: “Exact, want
ook in deze tijd wordt het voetbal
in Den Haag dagelijks voorzien van
nieuwe historische gegevens. In
‘Blozende ballen’ van volgend jaar zal
zomaar een vraag kunnen staan over
de huidige trainers van WIK en Laakkwartier, of over de clubkleuren van
SVC’08 en Erasmus.”
Alle antwoorden achterin
‘Blozende ballen’ vermeldt achterin
alle antwoorden op de vragen. Bovendien bevat het boekje talrijke fraaie
foto’s - van o.a. Bert Tielemans - die
deze exclusieve uitgave van de Nederlandse Sportboeken Club nu al tot
hét cadeauboek van het jaar maken.
Chris Willemsen: “Wat ik tot nu toe
aan reacties krijg, is hartverwarmend.
De vragen die ik heb gemaakt, gaan
ook over Haagse clubs die niet meer
bestaan, overleden Haagse voetbalgrootheden, zaalvoetbal en nog veel
meer, en dat maakt gelukkig heel veel
los bij de voetbal-Hagenaar...”
Zakelijke informatie
Blozende ballen - Duizend vragen en

Blozende Ballen.

antwoorden over het Haagse voetbal
van toen en nu, door Chris Willemsen. Uitgegeven door de Nederlandse
Sportboeken Club. ISBN: 978-9492273-13-0. 110 pagina’s, voorzien
van historische en actuele foto’s. Voor
12,95 euro te verkrijgen of te bestellen
bij de boekhandel (o.a. Van Stockum,
Primera, Bruna, AKO, Libris) of online (o.a. Bol.com, nederlandsesportboekenclub.nl, haaglandenvoetbal.nl).
41. Wie werd als eerste elftalspeler
van Kranenburg viermaal kampioen en
was van 2009 tot 2014 trainer van sv
Wateringse Veld?
42. Bij welke club voetbalde Dick
Advocaat in de jeugd voordat hij naar
ADO ging?
43. Welke oud-prof van ADO,
Sportclub Enschede, Leeuwarden,
Zwolsche Boys en Holland Sport
was van 1980 tot 1987 trainer van
Duindorp SV?
44. Wie werd als speler tussen 1979
en 1983 3x kampioen met ADO en
zou later 7 seizoenen trainer zijn van
GONA?
45. Bij welke club debuteerde John
Baven in 2001 als jeugdtrainer en
keerde hij eind 2012 terug als hoofdtrainer?
46. Wie was van 1988 tot 2000 eerste
elftalspeler bij Scheveningen en zou
later meer dan 10 jaar trainer van die
club zijn?
47. Wat was in 1982 de eerste club
waar Wim Boere trainer werd?
48. Bij welke club, ná Scheveningen
en FC Den Haag maar vóór HBS,
speelde Dick Boereboom van 1996 tot
2004 in het eerste elftal?
49. Wie werd als speler in 1981 kampioen met VVP en als trainer in 1999
kampioen met ODB?
50. In welke twee Zuiderparkclubs
voetbalde de latere trainer Toon Brakus in zijn jeugdjaren?
161. Waarom begon het op 21 april
1971 in het Zuiderpark gespeelde duel
n de hal e finale an de N
eker
tussen Ajax en NEC ruim een uur te
laat?
162. Welke profclub speelde in januari
1984 bij HMSH een oefenwedstrijd
die uitmondde in een tragedie doordat
een dug-out instortte en er vele gewonden vielen?
. elke ekende randstofle erancier stond erom bekend jaarlijks Te
Werve te sponsoren?
164. Welke Beachclub sponsort al vele
jaren de selectie van Scheveningen?
165. Welke rederij sponsorde tientallen jaren SV ‘35?

BTC in de jaren zeventig.

166. Welke bank sponsort zowel HVV
als Quick?
167. Welke Haagse voetbal- en
muziekjournalist schreef in 2014 het
boek ‘Voetbalplaatjes maar niet van
Panini’?
168. Wie schreef in 2012 de ‘Grote
Haagse Voetbalencyclopedie’?
169. Hoe heet het boek dat Hans Pars
en Rob Langeveld in 1999 schreven
over Holland Sport?
170. Bij welk Haags dagblad was
huidig RTL parlementair verslaggever Jos Heymans in de jaren ‘70
sportjournalist?

Sjaak Roggeveen, 1968-1969.

TONEGIDO
261. Wat waren de clubkleuren van
SVGW?
262. Wat waren de clubkleuren van
SVPTT?
263. Wat waren de clubkleuren van
SVS ‘70?
264. Wat waren de clubkleuren van
TAMUVONA?
265. Wat waren de clubkleuren van
TEDO?
266. Wat waren de clubkleuren van
TONEGIDO?
267. Wat waren de clubkleuren van
Triomph?
268. Wat waren de clubkleuren van De
Valkeniers?
269. Wat waren de clubkleuren van
VDS?
270. Wat waren de clubkleuren van
Voorburg?

501. Welke Loosduinse RoomsKatholieke vereniging werd in 1922
opgericht?
502. Uit welk land waren de oprichters
van GDCPH afkomstig?
503. Wat betekent de afkorting GDS?
504. Wie was van 1981 tot 1990 trainer van GDS?
505. Wat betekent de afkorting
GONA?
506. Hoe heet het complex waar Graaf
Willem II VAC z’n thuiswedstrijden
speelt?
507. Wat zijn de kleuren van het shirt
van Graaf Willem II VAC?
508. Welke in 1958 opgerichte club
speelde z’n eerste thuiswedstrijden op
het terrein van KMD aan de Noordweg in Wateringen?
509. Welke André was van 1990 tot
1997 trainer van Groen Wit ‘58?
510. Wat betekent de afkorting
GRVC?
Gaslaan
671. Zaalvoetbal: hoe heet/heette de
sporthal op de Melis Stokelaan in Den
Haag?
672. Zaalvoetbal: hoe heet/heette
de sporthal in de Seinpoststraat in
Scheveningen?
673. Zaalvoetbal: hoe heet/heette de
sporthal op het Waldhoornplein in
Rijswijk?
674. Zaalvoetbal: hoe heet/heette de
sporthal aan de Voorweg in Zoetermeer?
675. Zaalvoetbal: hoe heet/heette de
sporthal op het Fluitpolderplein in
Leidschendam?
676. Zaalvoetbal: hoe heet/heette de
sporthal aan het Vlaskamp in Den
Haag?
677. Zaalvoetbal: hoe heet/heette de
sporthal aan de Wijndalerweg in Den
Haag?
678. Zaalvoetbal: hoe heet/heette
de sporthal aan de Duinlaan in Den
Haag?
679. Zaalvoetbal: hoe heet/heette de
sporthal aan de Gaslaan in Den Haag?
680. Zaalvoetbal: hoe heet/heette de
sporthal aan de Steenwijklaan in Den
Haag?

891. Welke Kees was van 1997 tot
2005 hoofdtrainer van HBS?
892. Wat is de naam van het Sportpark
waar HBS z’n thuiswedstrijden speelt?
893. Wat betekent de afkorting HDV?
894. In welk jaar werd Hercules
opgericht?
895. Welke Mario was in het seizoen
2013-2014 trainer van Hercules?
896. Wat betekent de afkorting HMC?
897. Waarom moest HMS z’n naam in
1962 veranderen in HMSH?
898. Wat betekent de afkorting
HMSH?
899. Wie zou in 2015 hoofdtrainer van
HMSH worden, maar zag daarvan af
omdat er naar zijn zin niet voldoende
kwalitatief sterke spelers konden
worden aangetrokken?
900. Welke Simon was tussen 1990
en 1998 zes jaar hoofdtrainer van
HMSH?
921. Welke Wiek was in de jaren
tachtig trainer van DEVJO?
922. Welke Peter was onder meer
doelman van BTC en het zaalteam
van The Sands en zou later directeur
worden van het Venduehuis?
923. Welke John was in de jaren
zeventig en tachtig doelman van onder
meer ESDO en SVPTT en van talrijke
zaalvoetbalteams?
924. Wie kreeg in de jaren zeventig,
veertig duizend gulden salaris omdat
hij trainer werd van De Valkeniers?
925. Welke Pim schreef in de
jaren zeventig en tachtig, duizenden
voetbalartikelen voor onder meer De
Posthoorn?
926. Welke Arie was in de jaren zestig
en zeventig een groot doelman bij
ADS?
927. Welke speler van Oranjeplein
werd prof bij ADO, FC Twente en
Club Brugge?
928. Wie schreef in 1983 het boek
‘Een eeuw Haags voetbal’?
929. Bij welke club speelden de broers
Leen en Martin van der Knoop vele
jaren in het eerste elftal?
930. Hoe heette de zaalvoetbalclub
die werd vernoemd naar de familie
Snoek?
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

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

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

Behandeling
aan huis
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BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
BTR Reizen
Vakanties Voordeel van
Nederland
5 dg. All Inclusive Hotels in
5,5,- p.p.
of Duitsland va. slechts € 17
ive Nederland
5 dg. Busreis All Inclus
9,- p.p.
s € 299,chts
of Duitsland va. slecht
Hotel
Ultra All Inclusive vakanties
g
de Elderschans 40% Kortin
oiste rivieren
Cruises over werelds mo
0,- p.p. Korting
tot wel € 400,-

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

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Nieuw!!

Te
gev koop
raag
d

foto’s van
Gerard Fieret

Een team van
prothesespecialisten

www.BTRreizen.nl

“Je kunt op
meer plekken
sigaretten
kopen dan
brood!”

kwf.nl/bestgek

rolfvanlaer@outlook.com
0616149055

Gebr.’s van

isd

Wij

zijn

hu
ver

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

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

Kijk wat nog meer
best gek is op

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN VOOR
SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR

Voor al uw klussen in en
rondom het huis, voor
persoonlijke aandacht en
ondersteuning, voor hulp bij
(zorg) verhuizingen, of zo
maar voor een praatje.
Vraag naar de mogelijkheden.

Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
• € 650,- p.p.
• 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,- p.p.
• Opstapplaatsen: Centraal Station platform/Mozartlaan
Nog beschikbaar juli, aug en sept.
SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

www.deontzorgcentrale.nl
T: 0174-768888
e: info@deontzorgcentrale.nl

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

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

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

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

TING
R
O
+K

TING
R
O
+K

65
en uinterieuradviezen
in onze winkels aan
benthet
u in
beste
onze
adres.
winkels aan het beste adres.
IEDEMA & zn. IEDEMA
& zn. en65interieuradviezen bent

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

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

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

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

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

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Gotische Zaal gered door groothertogin van Saksen
Was Wilhelmina er niet geweest dan liep een andere
vrouw zich warm om koningin
der Nederlanden te worden.
Het was de zus van koning
Willem III, Sophie van OranjeNassau die als hertogin van
Saksen-Weimar-Eisenach in
1883 de beroemde Gotische
Zaal kocht compleet met een
perceel grond.
Rondom de erfopvolging van Willem III (1817-1890) wordt altijd
geheimzinnig gedaan alsof er geen
kandidaten meer beschikbaar waren.
Maar niemand minder dan zijn zuster
Sophie (1824-1897) is zich continu
blijven warmlopen om in geval van
nood bij te springen. Ondanks haar
verplichtingen in Weimar, was ze
veel in Nederland te vinden. Toen
de kleine Wilhelmina eenmaal was
geboren in 1880, ontstond er een
hechte band tussen haar en haar tante.
Sophie was graag in Den Haag, de
stad waar ze was geboren op het
Paleis aan het Lange Voorhout.
Haar vader was koning Willem II. Hij
was een byzonder mens die zich in

zijn Engelse tijd liet inspireren door
de schitterende Gotische gebouwen
die hij om zich heen zag. Niet zo
verwonderlijk dat hij een Gotisch
Zaal ontwierp die bij zijn paleis
aan de Kneuterdijk werd gebouwd.
Dat was goed mogelijk omdat het
paleis destijds over een immense
tuin beschikte die voorbij de huidige
Mauritskade liep.
Veel van ‘s Konings architectonische
hoogstandjes aan het Noordeinde zijn
inmiddels verdwenen, maar gelukkig
is de Gotische Zaal nog immer intact.
Vermoedelijk is dat mede mogelijk
gemaakt door de hertogin van Saksen
die het gebouw van de gemeente Den
Haag kocht in 1883. Maar hoe kwam
de gemeente Den Haag eraan?
Sloop Gotische Zaal
Vrij eenvoudig omdat Willem III
aanvankelijk had besloten dat het
paleis aan de Kneuterdijk een andere
bestemming moest krijgen, waarbij
gedacht werd aan een museum. De
gemeente Den Haag bood Zijne
Majesteit in 1882 500.000 gulden
voor het paleis. Daarvoor kreeg
de gemeente het hele complex

gebouwen tussen de Kneuterdijk, het
Noordeinde en de Oranjestraat. Deze
verkoop gold als een aantrekkelijke
transactie, waar beide partijen beter
van werden.
De gemeente kon eindelijk in het
centrum creatief met wat statige
gebouwen omgaan en Willem III kon
zijn diverse vermogensbestanddelen
herschikken.
Spoedig na de verkoop werden delen
van het paleis gesloopt. De gemeente
begon naarstig met het maken van
nieuwbouwplannen in de omgeving.
Zo wilde de Haagse stadsbestuurders
de Kneuterdijk doortrekken naar de
huidige Amaliastraat ten koste van de
nodige historische gebouwen. Ook de
Gotische Zaal moest ten prooi vallen
aan de slopershamer.
Als pleister op de wonde zou de
nieuwe brede straat Willem II-straat
gaan heten. Vanuit de Haagse bevolking werd furieus geprotesteerd tegen
dit afgrijselijke plan. De zaal oogde
zo voornaam en statig. Zoiets moest
eeuwig toegankelijk blijven voor vele
landgenoten die respect hadden voor

Gotische Zaal (1842).

dit stijlvolle gebouw. Groothertogin
Sophie steunde de Haagse bevolking!
In 1883 kocht ze de Gotische Zaal
voor 78.500 gulden compleet met
2.200 m2 grond van de gemeente
Den Haag. Bij haar grootse aankoop
stelde ze wel als eis dat er aan de
zuid- en westzijde voor een schutting
gezorgd moest worden.
Eerbetoon
De intelligente en veelzijdige Sophie

wilde de vermaarde zaal behouden
als eerbetoon aan haar vader Willem II. Ze werd daarin gesteund
door diverse instanties, die razend
enthousiast waren met dit initiatief.
Het maakte haar populair bij de
Hagenaars.
De zaal, waar Sophie in 1842 was
getrouwd, werd door haar en andere
Oranjes afgestaan voor culturele
manifestaties. De Willem II-straat is
er nooit gekomen.

- advertorial -

Faros Seniorendienstverlening biedt ouder
wordende Hagenaar zelfstandigheid
Dat de bevolking van Den Haag vergrijst, is allang geen nieuws
meer. Vraag de ouder wordende Hagenaar wat hij het belangrijkst vindt in zijn leven en het antwoord is: zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen en mijn autonomie behouden. Twee
wezenlijke behoeften die met de juiste ondersteuning vaak goed
te vervullen zijn.
Een beroep doen op familie, vrienden
of buren is niet altijd even makkelijk.
U wilt zich niet afhankelijk voelen
en daarmee uw omgeving belasten.
De kinderen willen of kunnen u misschien wel ondersteunen, maar hun
mogelijkheden worden beperkt door
een drukke baan of ver weg wonen.
Professionele ondersteuning van een
seniorendienstverlener is dan een oplossing. Faros Seniorendienstverlening
is de eerste organisatie die zich ruim
twaalf jaar geleden heeft gespecialiseerd in het ontzorgen, faciliteren en
ondersteunen van senioren en helpt u
graag.
Regie op maat
Als u ouder wordt ontstaat steeds meer
de behoefte naar regie- en ondersteuning op maat. Daarom bepaalt u bij
Faros zelf op welke manier uw wensen
op het gebied van wonen en leven

worden ingevuld. Onze serviceformule omvat een breed dienstenpakket
met onder meer een klussendienst,
gezelschapsservice, valpreventie,
computerservice en tal van andere
diensten. Onze dienstverlening wordt
regelmatig geëvalueerd, verbeterd
en uitgebreid en onderscheidt zich
door onze persoonlijke aanpak. Wij
onderzoeken regelmatig of er behoefte
is aan nieuwe diensten. Zo is onze
Brabantse vestiging onlangs gestart
met het aanbieden van ‘Huishoudelijke diensten+’. Mocht blijken dat deze
behoefte ook binnen Den Haag en omstreken bestaat dan wordt deze dienst
in de toekomst zeker aangeboden.
Klantenkring Den Haag e.o.
Sinds twee jaar is Faros ook een
vertrouwd gezicht in Den Haag en
omstreken. Geïnspireerd door wat
hij voor zijn moeder heeft kunnen

betekenen, heeft Rob Holtheijer,
regioconsulent Haaglanden, de afgelopen twee jaar een brede klantenkring
opgebouwd. De leeftijd varieert van
55 tot 93 jaar. Rob: “Wij realiseren
ons dat onze diensten voor iedereen
bereikbaar en passend moeten zijn en
dat een vast aanspreekpunt de basis
voor vertrouwen vormt. Ik kom dan
ook graag bij de mensen thuis voor
een persoonlijk gesprek. Tijdens dit
gesprek bespreken we uw wensen en
behoeften en onze werkwijze. Zo komt
u niet voor onverwachte verrassingen
te staan en heeft u gelijk een gezicht
bij de naam Faros.”
Breed aanbod
Het aanbod is breed. Heeft u behoefte
aan een meeluisterend oor tijdens
een dokters ezoek en na afloop nog
even daarover napraten? Faros kan u
desgewenst begeleiden. Een bezoek
aan het theater, jazzconcert of een museum of het samen bijhouden van uw
administratie. Het kan allemaal. Rob:
“Het geeft me veel voldoening als ik
hoor van klanten dat ze een vertrouwensband voelen en geen betutteling
ervaren. Het feit dat een klant zegt:

Rob Holtheijer.

‘Het is alsof ik er een nieuw familielid
bij heb’, beschouw ik als zeer waardevol.”
Unieke serviceformule
Faros Seniorendienstverlening richt
zich vooral op 50-plussers - of men
nu behoort tot de categorie ‘jonge’
senioren, vitale gepensioneerden
of oudere senioren. Wij bieden een
unieke serviceformule waarbij u kunt
kiezen voor het ‘à la carte’ afnemen
van de diensten of voor een van de
vooraf vastgestelde keuzemenu’s.

Een aantrekkelijk servicepakket met
variabele tarieven en zonder dure
abonnementsgelden. Om gebruik te
kunnen maken van onze dienstverlening betaalt u slechts éénmalig 9,95
euro administratiekosten.
Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt
u meer weten of een afspraak maken
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met
Rob Holtheijer. Telefoon: 0704063282. Of kijk voor meer info op
www.farosgroep.nl.
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‘Meisjes, let toch op, want die mannen...’
Werd ik vorige keer verrast
door een stukje over het oude
Ministerie van Sociale Zaken,
nu las ik over ‘mijn’ oude
MMS, de Juliana van Stolbergschool.
Ik bracht daar twee jaar door, want
eerst volgde ik de MULO in de Acaciastraat. Ik was nog geen 15 jaar toen
ik daar met goede cijfers vanaf kwam,
ondanks al het gegiechel wat ik met
mij vriendinnen deed.
Nog wel jong natuurlijk en daarom
kreeg ik de gelegenheid om er nog
twee jaar onderwijs aan te plakken. De
MMS was een logische keuze, want
voor de HBS moest ik nog drie jaar
naar school. Ik deed met goed gevolg
examen in 1967.
Elite
Ik heb er best wel een leuke tijd gehad
ondanks dat ik het vreemd was om
alleen met meisjes in de klas te zitten. De sfeer was goed onder elkaar
maar inderdaad het was een school
waar veel meisjes uit de elite naar toe
gingen.
Maar gezegd moet worden: die meisjes die uit zogenaamde mindere kringen afkomstig waren, zoals ik, want

Christelijke MMS / Mulo Juliana van Stolberg (1919-1968). Foto: haagsescholen.nl

mijn vader was gewoon ambtenaar,
werden niet links gelaten.
Plezier
Het onderwijs was heel goed en ik
heb mijn hele leven daar plezier van
gehad. De basis voor mijn interesse
in geschiedenis en literatuur is daar
gelegd.
De heer Kooij
Vooral de heer Kooij herinner ik mij
goed, want zijn naam lijkt op de mijne
en dat moest ik elke keer horen. Hij
had vooral een voorliefde voor de
geschiedenis van Italië met Garibaldi,
want dan kon hij ons weer waarschuwen: “Meisjes, let toch op, want die

mannen...”
En dan mijnheer Van der Steen die
Frans gaf. Geweldig zoals die man
les gaf.

wijs zelf stond op een heel hoog peil
mede dank zij uitstekende leerkrachten die zich met hart en ziel voor het
onderwijs inzetten.

Seksuele voorlichting
Wij hadden ook een lerares biologie,
één van de weinige getrouwde dames
met thuis een gezin. Zij had wel in
de gaten dat er een paar meisjes uit
onze klas waren die wel wat seksuele
voorlichting konden gebruiken. En dat
gaf zij toen stiekem.

De heer Gruppelaar
Ja, en dan de heer Gruppelaar, die man
was zo somber. Onze leraar muziek,
een geweldige man die dol was op
de musical Porky en Bess, zei eens:
“De heer Gruppelaar gaat liever naar
het huisje van verdriet dan naar het
huisje van vreugde.” En dat was raak
getypeerd.

Ze drukte ons op het hart om dit niet
verder te vertellen, want uiteraard
mocht dat niet in die tijd. Het onder-

Je kon ook merken, zo jong als we waren, dat de meeste leerkrachten open
stonden voor vernieuwing, maar dat

dit tegengehouden werd door onder
andere die directeur. Een leerlinge uit
mijn klas verzorgde de schoolkrant
en zij had eens voorgesteld om een
dansavond te houden met de jongens
van het katholieke Sint Janscollege,
dat achter onze school lag. De rapen
waren gaar en ik geloof dat ze zelfs
geschorst werd.
Reünie
Helaas heb ik nooit iets gehoord of
gelezen over een reünie en dus heb
ik nooit meer contact gehad met oudleerlingen.
Joke Brink-van der Kooij
jcvanderkooij@tiscali.nl

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

UIT!

Ieder weekend op Radio West
Iedere zaterdag- en zondagmorgen zet Rogier van der Zanden
alle uittips voor dat weekend op een rijtje in UIT!
In UIT! hoor je de beste uittips, kun je kaartjes winnen voor tentoonstellingen en voorstellingen én doe je inspiratie op voor een
leuk weekend.
UIT! is elke zaterdagochtend van 9.00-12.00 uur en elke zondagochtend van 10.00-12.00 uur te horen op 89.3 Radio West.

Onbekende
Wereld National

indrukwekkende
foto’s van

Kijk voor meer informatie op:

www.omroepwest.nl

Geographic
ONTWERP JAN HEIJNEN / FOTO ANDREW SURYONO

Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer
te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en
vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door
veranderd is. De Oud-Hagenaar is
ook heel actief op social media,
een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.
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Het Haagse woonschip
aan de Slachthuiskade
Op 1 februari 1937 koos het woonschip Watergeus ligplaats aan
de Slachthuiskade, vlak voor de Laakbrug. Het was een bijzondere verschijning, want gewoonlijk meerden er schepen af, die een
lading hadden te brengen of in te nemen. De “Watergeus” was
voor heel andere taken bestemd. Bijna 27 jaar zou het Haagse
oponthoud duren voordat er weer een nieuw avontuur wachtte.
Sinds kort was de heer H.B. Engelsman eigenaar van het schip.
Het schip was, in tegenstelling tot de
vrachtschepen van de beroepsvaart
die gewoonlijk aan de Slachthuiskade
aanmeerden en doorgaans in sombere
kleuren waren geverfd, in de frisse
kleuren wit en zilvergrijs gestoken
waardoor al gauw het schip het predicaat “het sieraad van de Slachthuiskade” kreeg. Het was dan ook geen
vrachtschip maar een voormalige
Engelse kustvaarder, dat geen varende
taak kreeg, maar aan zijn ligplaats
een sigarenwinkel zou krijgen en een
mooie zaal in het ruim dat daarvoor
keurig was omgebouwd, geschikt
voor bruiloften en partijen maar ook
voor bijeenkomsten, vergaderingen,
sprekers en later werd die zaal ook
oor film oorstell ngen oor de je gd
gebruikt tegen heel schappelijke
toegangsprijzen.
Van Heijst
Het schip lag dus aan de Slachthuiskade, een naam die niet meer
bestaat, omdat het slachthuis (ook wel
abattoir genoemd) werd gesloopt en
op het terrein verrees een woonwijk
en de straatnaam werd veranderd in
Neherkade. De voorsteven van het
schip was gericht naar de Laakbrug
en de “buurman” aan stuurboord was
het gebouw van de radiatorenfabriek
van Van Heijst. Een grote werkgever,
die voorzag in de werkgelegenheid
van velen in de regio. Evenals het
slachthuis is ook dat fabrieksgebouw
gesloopt na dat het geruime tijd heeft
leeggestaan. Voor dat fabrieksgebouw,
aan de zijde van de Rijswijkseweg,
was nog een benzinestation gelegen.
Engelsman
De heer Engelsman werd geboren in Arnhem in 1886 als jongste
van een tweeling en zoon van een
huisknecht. Op 15 april 1914 trad hij
in het huwelijk met Cornelia Maria
van der Hoeven en vestigde hij zich
te ‘s-Gravenhage. Hij had toen al
diverse beroepen uitgeoefend zoals
magazijnknecht, kruidenier en bode
van een begrafenisfonds. Blijkbaar
heeft hij ook het beroep van begrafenisondernemer uitgeoefend, want in
een krant van de vorige eeuw, was in
een dankadvertentie te lezen dat een
familie hem openlijk bedankte voor de
keurig verzorgde begrafenis van een
dierbare. In zijn huwelijk werd op 29
januari 1915 dochter Willy Josephina
geboren. Zij trad op 28 oktober 1936

in het huwelijk met F. van der Pas,
een sigarenwinkelier, zoon van een
timmerman uit Breda. Helaas, Willy
overleed op 3 december 1938, 23 jaar
oud.
De heer Engelsman was op 4 november 1933 naar Rijswijkseweg 318
verhuisd boven het postkantoor, dat
toen op de Rijswijkseweg hoek Slachthuiskade en wel het stuk dat naar de
Laakmolen voerde was gevestigd.
Hij had uit zijn huis al een goede kijk
op de toekomstige aanlegplaats voor
zijn Watergeus. Ook dochter Willy
en haar man woonden op dat adres.
En op 1 februari 1937 verhuisden de
bewoners van de Rijswijkseweg naar
het woongedeelte aan scheepsboord
van de Watergeus. In 1938 maakte een
feestcomité gebruik van de zaal. Er
was in dat jaar, ter gelegenheid van
het 40-jarig regeringsjubileum van
Koningin Wilhelmina een gondel- en
kanovaart door de Haagse wateren georganiseerd en de jury vergaderde daar
om de uitslag vast te stellen en de prijzen uit te reiken. Maar ook de zaken
in de sigarenwinkel liepen blijkbaar
goed. De British-Americain Tobacco
Co. vroeg in 1958 een vergunning bij
de gemeente ‘s-Gravenhage aan voor
een lichtreclame op het schip “Watergeus” voor het sigarenmagazijn “De
Laakbrug”, die niet werd verleend,
“omdat die de omgeving te veel zou
ontsieren”. Waaruit bestond die omgeving dan wel? De reeds genoemde
fabriek van Van Heijst en het benzinestation. Voor de boeg de Laakbrug
en aan de andere kant van de brug,
weer een kort stukje Slachthuiskade,
dat naar de Laakmolen voerde en
op de Rijswijkseweg tegenover het
benzinestation was toen zoals gemeld
een postkantoor gevestigd met op de
bovenverdieping woonhuizen. Maar
de weinige mensen die daar woonden
waren Paré gewend (een fabriek waar
bruidssuikers werden gemaakt) en
dan was je al heel wat gewend. Aan
bakboord van het schip was een kort
stukje Goudriaankade, waar niemand
woonde en verder de loswal van de
Fijnjekade. Wat daar ontsierd kon
worden blijft een onbeantwoorde
vraag.
Op zondagmiddag, nog lang voordat
de kaartverkoop begon, vormde zich al
een r j k nderen, d e de film erton ng
niet wilden missen. De toeloop was

meestal groot en niemand wilde achter
het net vissen. Er werden meestal
korte filmpjes ertoond, d e de reg liere bioscopen in het voorprogramma
vertoonden. Maar voor een bedrag
van drie centen kon je geen speelfilmprem re erwachten. e ro w
Engelsman, die eerst de kaarverkoop
had afgewerkt, handhaafde als de zaal
vol was de orde, suste soms kleine
onordelijkheden en greep in als er erg
kleine toeschouwertjes geen goede
plaats hadden om al het gebodene naar
behoren te kunnen zien en regelde
dan een ruil met een grotere toeschouwer, die dat meestal met tegenzin
aanvaardde, wetende dat er aan haar
gezag niet viel te tornen.
Projector
Er was maar één projector, zodat de
film na erton ng eerst moest worden
teruggespoeld alvorens er een nieuw
film kon worden gedraa d. r randde
dan één lamp om niet helemaal in
het donker af te wachten wanneer de
olgende film werd gestart. p zo n
moment wilde het wel eens gebeuren dan er kleine plagerijtjes plaats
vonden maar een strenge blik van
mevrouw Engelsman in de richting
van waar de kreten vandaan kwamen
was voldoende om er een eind aan
te maken. Zover reikte haar gezag in
ieder geval wel. Een enkele keer was
het vergrijp dusdanig dat de dader uit
de rij moest komen en geheel achterin
de zaal met een staanplaats genoegen
moest nemen. Maar dat waren uitzonderingen.
De films waren maar zelden n
het Nederlands, maar als ze in een
vreemde taal waren of zonder ondertiteling, kwam zij de voornamelijk
jeugdige toeschouwers, die niet altijd
voldoende bedreven waren in het
snel lezen van de ondertitels, te hulp.
Zij nam dan ook nog de functie van
filme pl catr ce op z ch. De t nd ng
van de luidspreker was voor haar een
o er od ge l e. j kende de films al
en wist wat er ging gebeuren en vulde
dan ook nog even de zaal, voor iedereen luid en duidelijk hoorbaar, met een
toelichting van het vertoonde.
Het was in oktober 1944, dat de
elektriciteit werd afgesloten. Ook de
Watergeus ontkwam er niet aan en dus
waren de film erton ngen n et meer
mogelijk. Maar er was toch een oplossing gevonden om de vaste klanten
nog van dienst te zijn...
P. Hoogduin
phoogduin@kpnmail.nl
Lees verder op onze site:
www.deoud-hagenaar.nl.
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maandag t/m vrijdag
06.30 Mogge Michiel
Wakker worden met Michiel Steenwinkel (foto), 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 brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.
19.00 Rudo op de de Radio
Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en
gezelligheid.
20.00 dagelijks wisselend programma
Kijk op Omroepwest.nl voor de volledige programmering
van radio West en TV West.

Mis niks meer!
De gratis Omroep West app
Heeft u een smartphone of een tablet? Download dan
de gratis Omroep West app. Met de app blijf je altijd
en overal op de hoogte van het nieuws, verkeer en weer.
Maar ook kun je uitzendingen van Radio West en TV
West live volgen of terugkijken.
De app is onlangs vernieuwd, waardoor het nu bijvoorbeeld mogelijk is om jouw woonplaats in te stellen en
als eerste op de hoogte te zijn van het nieuws uit jouw
directe omgeving.
Mis niks en download vandaag nog de gratis Omroep
West app via www.omroepwest.nl/apps.
Nieuwsbrief
Wil je niets missen van de bijzondere programma’s van
Omroep West, wil je meedoen aan leuke acties en precies weten wat er op Radio West of TV West staat te
gebeuren? Schrijf je dan in voor de Omroep West programmanieuwsbrief. Iedere maand ontvang je dan een
digitale nieuwsbrief in als e-mail met een overzicht van
de komende maand.
Ook ontvangen onze nieuwsbrieflezers regelmatig extraatjes in de vorm van kaartjes voor voorstellingen of
voorrang bij uitjes van Omroep West. Inschrijven kan via:
www.omroepwest.nl/nieuwsbrief.
Ook kun je een e-mailtje sturen naar
communicatie@omroepwest.nl
dan ontvang je ook nog eens de beroemde Omroep West boodschappentas als dank voor de inschrijving.
Vergeet dan niet ook jouw huisadres te vermelden voor de verzending van de tas.
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Orkest Morgenstond
JUNI

15

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 15 juni kunt u luisteren naar Collegium Musicum: Ines d’Avena (blokfluit), Sara
DeCorso (barokviool), Rebecca Rosen (barokcello) en Claudio Ribeiro (klavecimbel).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

o.a. in het Haga-Ziekenhuis voor patiënten,
gaven schoolconcerten en maakten muziek
met bewoners van zorginstelling Middin. Het
concert belooft een spetterende voorstelling
te worden, met verhalen en muziek voor jong
en oud.
www.orkestmorgenstond.nl
De Wijkmuzikanten

Locatie: Theater Dakota,
Zuidlarenstraat 57, Den Haag
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: € 5,00, Ooievaarspas € 2,50

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

17

Orkest Morgenstond

Orkest Morgenstond presenteert
met trots haar projecten van het afgelopen
seizoen in Theater Dakota. Het orkest , een
groep enthousiaste studenten van het Koninklijk Conservatorium, zijn de Haagse wijk
Morgenstond ingegaan om klassieke muziek
op een toegankelijke manier onder de aandacht van bewoners te brengen. Zij speelden

frid Karg-Elert en Max Reger. Het orgel van de
kerk is een rijksmonument en een aantal jaren
geleden gerestaureerd. Bij alle concerten zijn
de verrichtingen van de organist op videoscherm
te volgen.
www.orgelelandstraatkerk.nl

op de proef. Tijdens een van zijn voorstellingen
laat zijn assistente het leven door een tragisch
ongeluk…Deze nieuwe productie is in samenwerking met het New European Ensemble en De
Dutch Don’t Dance Division.
www.opera2day.nl

Orgel Elandstraatkerk

Opera2day

Locatie: Elandstraat 194, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 10,00

Locatie: Koninklijke Schouwburg,
Korte Voorhout 3 Den Haag
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: vanaf €15,00

JUNI

23

JUNI

18

Orgelconcert
Elandstraatkerk

Een orgelconcert door Rien Donkersloot.
Hij speelt een afwisselend programma met
onder andere werken van: Healey Willan, Sig-

Dr. Miracle’s last illusion

Opera en illusionisme smelten
samen tot magisch muziektheater. We volgen in
de voorstelling de ongrijpbare illusionist Dr. Miracle. Hij betovert in zijn rondreizend theater het
publiek met ogenschijnlijk luchtig variété. Hij
stelt de zwaartekracht en andere natuurwetten

JUNI

28

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina
Concours zijn live te beluisteren tijdens de gratis
lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
Op 28 juni luistert u naar het Helikon Kwartet:
Marieke Kosters (viool), Marlene Dijkstra (viool),
Lotus de Vries (altviool) en Renate Apperlo
(cello).
www.christinaconcours.nl
Nieuwe Kerk

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

Dinsdag 14 juni 2016
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Monument voor in WOII vermoorde Joodse Hagenaars
Op het Rabbijn Maarsenplein in Den Haag wordt eind van dit jaar een monument onthuld ter
herinnering aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse Hagenaars. Volgens burgemeester Van Aartsen is het van groot belang om hen op een waardige wijze, in het hart van de
voormalige Joodse wijk van Den Haag, te kunnen herdenken. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag vergunning verleend aan de Stichting Joods Monument Den
Haag voor de oprichting van een nieuw monument van de hand van kunstenares Anat Ratzabi.
Het monument is symbolisch verbonden met de al bestaande gedenktekens op het plein, het
Joods kindermonument en de plaquette ‘Rachel weent’. Het monument toont een deur op een
kier in een muur voor de tuin van de Nieuwe Kerk. Op de deur wordt de zogeheten Amaleksculptuur aangebracht die nu nog aan de Gedempte Gracht te zien is.
Op donderdag 23 juni vindt om 18.30 uur een bijeenkomst plaats in het Novotel Den Haag City
Centre waar het stichtingsbestuur en de kunstenares een presentatie geven over de plannen
voor bewoners, ondernemers en belangstellenden.

Gratis rondleiding voor (groot)ouders bij kinderworkshops
In de zomervakantie organiseert het Haags Kinderatelier een workshop in Pulchri Studio, Lange
Voorhout 15. Kinderen en jongeren vanaf 9 jaar maken onder leiding van een kunstenaar een
modern beeld met bijzondere materialen. Kinderen zijn welkom op maandag 11 juli of maandag
15 augustus. Het is van 14.00-16.00 en kost p.p. 10 euro. Met Ooievaarspas 5 euro korting,
met Vakantiepas 3 euro korting. (Groot)ouders volgen de voorafgaande rondleiding door de
beeldententoonstelling ‘Den Haag Sculptuur: Brasil, Beleza’ gratis. Reserveren kan tot vrijdag
9 juli of vrijdag 12 augustus via reserveer@haagskinderatelier.nl, www.haagskinderatelier.nl/
agenda of via 070-3633745.

‘Overleven in het duin’ in de Ganzenhoek (Noord Meijendel)
Woensdag 22 juni om 19.30 uur, vanaf de parkeerplaats tegenover hotel Duinoord, start een excursie van Dunea en Staatsbosbeheer. Het gebied is een zeer gevarieerd stuk duin, dat enerzijds
bestaat uit bos, en anderzijds uit open duin. Daarnaast zorgen de Ganzenhoekplas, oorspronkelijk een infiltratieplas maar in 2007 teruggegeven aan de natuur, en diverse kwelplasjes voor een
heel afwisselend landschap met bijbehorende flora en fauna.
Tijdens de wandeling zal vooral aandacht worden gegeven aan hoe de planten (en enkele diersoorten) zich in de barre omstandigheden van het duin kunnen handhaven. Daarnaast komen
diverse andere aspecten van de Ganzenhoek aan de orde, zoals de historie en de waterwinning.
De wandeling duurt ruim twee uur en gaat onder andere over onverhard duin.
Kosten: volwassenen 5 euro en kinderen tot 12 jaar 3 euro
Aanmelden via bezoekerscentrum@dunea.nl of telefonisch op 088-3474849. Maximaal aantal
personen: 15.

Workshop muziek in de Griekse mythologie
Orpheus, Pan, Apollo, Hermes, de Sirenen, Kalypso: muziek in de Griekse mythologie. Hoe
hebben deze verhalen doorgewerkt in de westerse cultuur? Deelnemers luisteren, lezen teksten
en denken hardop mee.
Bart Berman (‘Demodokos’) is musicus en classicus. Hij geeft lessen klassiek gitaar en solfège
en leidt koren. Als classicus geeft hij cursussen op het gebied van de klassieke talen en de
Griekse mythologie, en geeft hij bijles.
Toegang leden en Vrienden Haagse Kunstkring, CJP en Ooievaarspas 5 euro; overigen 10 euro.
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag. Telefoon: 070-3647585. Mail: info@haagsekunstkring.nl. Website: www.haagsekunstkring.nl

Luistercafé in Loosduinen
Op zondag 19 juni is er een Luistercafé in Loosduinen. Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: kantoorpand De Grote Keizer, Loosduinse Hoofdstraat 563, Den Haag (hartje winkelcentrum Loosduinen).
Entree: 5 euro per persoon, ter plekke contant en gepast te voldoen. In het Luistercafé luisteren we
naar elkaar aan de hand van een bepaald thema. Je begint je zondagochtend goed met een stukje rust,
reflectie, inspiratie, nieuwe ontmoetingen, en natuurlijk een kopje koffie of thee. Iedereen met goede
zin is welkom (leeftijd onbelangrijk). Het aantal deelnemers is beperkt en alleen op aanmelding.
Het luistercafé wordt georganiseerd en begeleid door Simone Bergmann. Zij is met haar eigen bedrijf
actief op het gebied van communicatie, management en coaching. Simone doet voornamelijk projecten
op het gebied van maatschappelijke innovatie, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling.

De zussen Van Gogh in Den Haag en Leiden
Auteur Willem-Jan Verlinden heeft net een boek gepubliceerd bij Ambo Anthos over de zussen Van
Gogh, de drie zussen van Vincent (Anna, Lies en Willemien), drie jonge vrouwen met nogal opvallende
levens. Het grootste deel hiervan is eigenlijk altijd onbekend gebleven maar wordt in dit boek onthuld
nadat Verlinden honderden brieven van, aan en over de zussen heeft gelezen. Enkele voorbeelden:
buitenechtelijke affaires (en zelfs een buitenechtelijk kind), grote conflicten met Vincent en met elkaar
toen hij dood was, een tamelijk mislukte literaire carrière, deelname aan de eerste feministische golf
eind negentiende eeuw (als domineesdochter!), een veertig jaar durende opname in een inrichting en
nog veel meer.
Het opvallende daarbij is dat de familie eigenlijk helemaal niet Brabants was maar Haags, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, en na de dood van Pa van Gogh te Nuenen ook weer terugkeerde
naar Holland: naar Leiden, Den Haag, Dordrecht, Soest, Utrecht. Al die plaatsen komen uitgebreid in
het boek voor en doet Verlinden de komende weken aan voor lezingen. Zo is hij donderdag 16 juni bij
Van Stockum in Den Haag, vanaf 19 uur.

Den Haag
Zowel de familie van Dorus van Gogh, Pa, als van Moe, Anna van Gogh-Carbentus, komt uit Den Haag
waar zij tot de hogere middenklasse behoren. Zij trouwen in Den Haag (de huwelijksdag staat uitgebreid in het boek beschreven) alvorens zij naar Zundert vertrekken waar Pa dominee is. Moe mist Den
Haag wel maar zal er op latere leeftijd terugkomen. Vaak reizen de ouders en kinderen Van Gogh op
en neer tussen de Brabantse dorpen en de Hollandse steden waar nog veel familieleden en kennissen
wonen. Een voorbeeld van zo’n reis is in het boek te lezen - met huifkar, trekschuit, trein, radarboot en
weer de trein naar Rotterdam en vervolgens Den Haag. Als jonge vrouw is jongste dochter Willemien
van Gogh zeer nauw betrokken bij de eerste feministische golf die zich uit in de oprichting van het
Damesleesmuseum in Den Haag en van de Nationale Vrouwententoonstelling die meer gelijkheid
tussen man en vrouw nastreeft. Willemien woont dan op de Prins Hendrikstraat met een vriendin. Ook
Moe trekt daar een paar jaar in. Als het met Willemiens geestelijke gezondheid achteruit gaat wordt zij
in een Haagse kliniek opgenomen voordat ze de rest van haar leven in een inrichting in Ermelo slijt,
waar zij ook sterft.

Leiden
Leiden speelt een grote rol in het leven van de familie van Gogh en de auteur kan er veel over vertellen.
Zo verhuist oudste dochter Anna van Gogh na haar huwelijk in 1878 met haar kersverse echtgenoot
Joan van Houten naar Leiderdorp waar zij gaan wonen naast de kalkfabriek van Joan. Later wonen
Anna en Joan met hun twee dochters op diverse adressen in Leiden, o.a. de Breestraat, Plantsoen,
Nieuwe Rijn en Zoeterwoudsesingel. Zo verhuizen Moe van Gogh en haar jongste dochter Willemien
van Gogh in 1898 van Breda naar Leiden alwaar zij op de Herengracht 100 gaan wonen. Vincent is
hier erg enthousiast over en schrijft er over aan zijn moeder en zusje. De brieven staan in het boek.
Willemien loopt stage als ziekenverzorgster in het Hopital Wallon maar zet deze loopbaan niet door.
Willemien raakt bevriend met Emily Knappert in wie zij een zielsverwant ziet. Het is in Leiden dat Moe,
Wil, Anna en Joan het bericht ontvangen van de dood van Vincent. Alle condoleance brieven van en
aan de familie (van en naar Leiden dus) zijn in het boek opgenomen. Na zijn dood organiseert Emily
Knappert diverse exposities met het werk van Vincent. De Lakenhal is het eerste echte museum dat
een expositie organiseert van zijn werk. Jan Toorop en Jo Bonger, Vincents schoonzus, zijn drijvende
krachten. De kunstenaars scene in en om Leiden (en de Tachtigers) spelen een grote rol hierin. Moe
van Gogh sterft in het begin van de nieuw eeuw in Leiden en ligt daar nog steeds begraven op het
kerkhof aan het eind van de Groenesteeg.

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de maaltijdenservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt al snel, men
heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een prijs die veelal een
euro per maaltijd goedkoper is dan die van de meeste andere maaltijdservice
bedrijven.

De maaltijden worden
gratis bezorgd en
zijn van uitstekende
kwaliteit.

Onze maaltijden bereiden wij in eigen
keuken op ambachtelijke wijze (zie tvopname op onze website) met de beste
ingrediënten, waardoor wij in staat zijn
om een constante hoge kwaliteit te kunnen garanderen.
Bovendien luisteren wij erg goed naar de

zijn toegevoegd. Telkens weer krijgen
wij lovende kritieken bij proeverijen: van
senioren, instellingen, koks en zelfs verpleegkundigen, diëtisten en welzijnsorganisaties voor ouderen.
Behalve uiterst smakeNu ook maaltijden van
lijke maaltijden is er meer
wensen van onze
groeiende klanten- 380 gr. voor “de kleine eter” waardoor 3B Diner voorop
loopt in haar streven om elke
kring en verwerken
maaltijdgebruiker tevreden te kunnen
deze wensen continue in de maaltijden.
stellen.
Door de jaren heen heeft dit geleid tot
Wensen van onze maaltijdgebruikers wauiterst smakelijke en gezonde maaltijden
ren o.a.: Nog meer groenten in de maalwaar bijv. erg weinig zout en kruiden aan

tijd. Het Hollandse kruimige aardappeltje.
Maaltijden van 380 gram voor “de kleine
eter”. Deze wensen vindt u nu ook in de
maaltijden terug. Bel ons telefoonteam
en vraag onze nieuwe brochure aan. Wij
sturen u hem samen met alle andere
informatie graag toe.
Bovendien stellen wij u in de gelegenheid om 6 maaltijden naar keuze (geen
kerstmenu’s en luxe maaltijden) te
proeven voor slechts € 25,3B Diner is onderdeel van “De Jong Diepvries B.V.”
een al 60 jaar bestaande groothandel
voor de voedingsbranche.

Voor meer informatie:
www.3bdiner.nl of
bel met 010-529 01 33
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Laan van Meerdervoort 407 door de jaren h
Eindelijk brak de tijd aan om zelf te mogen beslissen wie en wanneer ik iemand op mijn kamer
wilde uitnodigen zonder last van anderen die in hetzelfde huis woonden. “Denk er toch om jongen,
de jonge dames moeten wel om elf uur weg zijn.” Dat was een van de narigheden die ik destijds
hoorde. Vreemd dat dat nooit tegen mannelijke vrienden werd gezegd. Nu ja, het zal wel aan die
tijd hebben gelegen dat kamerverhuurders nog tamelijk conservatief waren.
In het voorjaar van 1975 kon ik
eindelijk het huis kopen op de Laan
van Meerdervoort 407. Wel met veel
achterstallig onderhoud, maar ja, je
bent jong (28 jaar), dus opknappen
kan je zelf ook. Iedere Nederlander
kan ten slotte verven en behangen,
nietwaar?
Centrale verwarming moest
uitbesteed worden, alsmede twee
goedkope DDR-keukens en twee
thermotubs als douche.
Op de parterre was de tapijt winkel
Interbo gevestigd en daarvoor was
het de dansschool Dorany waarvan
de eigenaar en zijn echtgenote boven
woonden.
Nadat zij waren overleden was het
bovenhuis nog gewoon gemeubileerd.
Een mazzeltje want ik was van plan
zelf kamers te gaan verhuren en de
meubels paste precies in mijn plan.
Zelf hield ik naar mijn smaak de
mooiste en rustigste kamer op de
eerste etage aan de achterkant.
Laan van Meerdervoort 407 in 1914. Collectie Ongkiehong

Ministerie van Onderwijs
De suite moest dan wel afgesloten
worden, want de voorkamer had ik als
vrijgezel niet nodig. Bovendien bleek
die kamer wel 500 gulden huur per

maand op te brengen. De twee kamers
op de tweede etage elk 250 gulden,
en uit de winkel kwam 1800 gulden.
2800 gulden per maand inkomsten

was in 1975 een hoop geld.
Maar goed, de hypotheek moest
natuurlijk ook afbetaald worden en

Laan van Meerdervoort 407 in

daarvoor werd de huuropbrengst van
de winkel gebruikt.
De noodzakelijke dagtaak bij het

Ministerie van Onderwijs bracht per
maand nog eens 2800 gulden op. Een
leuk maandsalaris met de huuropbrengst mee! Hee! Belastingaangifte
over de ontvangen huurpenningen?
Daar had ik in die tijd nooit van
gehoord!
Welnu, na een trouwerij en twee kindjes was Laan van Meerdervoort 407
te klein geworden en het huis werd
weer verkocht.
Hoe raar kan iets lopen?
In 1998 was ik op bezoek bij een
oude aangetrouwde Indische tante in
Velp, omdat er oude familiefoto’s in
mijn bezit waren gekomen, waarvan
ik vermoedde dat zij en haar familie
daar ook op stonden afgebeeld.
Tante was klein van stuk en een reuze
gezellige oudevrijgezelle dame, die
haar hele leven lagereschool onderwijzeres was geweest.
Bereidwillig had zij al enige oude
fotoalbums voor mij klaar gelegd
waarin ik vrijerlijk mocht bladeren.
Ook had ik een statief, Kodak-fotorolletjes en -camera meegebracht voor
de reproductie van oude foto’s.

Laan van Meerdervoort 407 in 1975. Foto: Van Griethuysen

Laan van Meerdervoort 407 in 1976. Foto: Van Griethuysen

Bij het bladeren door zo’n mooi
album met met grijsgroene pagina’s
met een spinnewebtransparantje, de
foto’s daarin geplakt met twee goud-
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heen
waren die dan bijna klaar dan kwamen
er twee nieuwe naar Von Bulow! Ook
kwamen er nog kinderen van een
echtpaar Njiokiktjien uit Ambon bij
Von Bulow terecht.
Kennelijk had een van die Chinezen
al in 1914 een camera meegebracht
waarmee hij het huis fotografeerde om
naar huis in Ambon te sturen.
Welnu, deze foto’s zaten ook in het
album van tante. Deze foto’s zijn in
deze tijd zeer interessant, omdat zij
ons een klein beetje laten zien hoe de
omgeving er toen uitzag.
Uitzicht aan de voorkant in 1914. Collectie van den Bergh

HTM-staking
De foto genomen van het balkon op
de tweede etage aan de voorkant van
Laan van Meerdervoort 407 laat ons
het kruispunt zien van de Edisonstraat, Laan van Meerdervoort en
de Fahrenheitstraat, ten tijde van de
HTM-staking in juli 1914.
Voor de deur staat de HTM-motorwagen no. 42 zomaar te staan. Kijkende
naar de overkant zien we een stukje
van de Fahrenheitstraat dat nog niet
bebouwd is. En recht aan de overkant,
in dat gebouw met de twee torentjes,
was de rijwielfabriek ‘De Vierkleur’
gevestigd, waarvan Nanne Veenstra
(1861-1942) uit Lemmer de oprichter
was.

1979. Foto: Van Griethuysen

kleurige hoekjes slaakte ik opeens
een kreet van verbazing! Wat krijgen
we nu?
Ongkiehong
Oude foto’s uit 1914 van mijn huis,
Laan van Meerdervoort 407! Bestaat
toeval? Tante wist mij daarover nog
wel het een en ander te vertellen.
Welnu, in die tijd was het huis
eigenom van een zekere Freiherr Von
Bulow (geboren in 1875, overleden
op 16-08-1920), een aan lagerwal

geraakte Duitser uit Sachsen-Anhalt
die in het huis met zijn echtgenote Johanna van der Mark (geboren in 1868,
overleden op 17-12-1953) een pension
voerde voor Chinezen!
Er bleek op Ambon een Chinese familie te zijn met de familienaam Ongkiehong, een gezin met veel kinderen.
Njiokiktjien
En het verhaal wil dat pa Ongkiehong
steeds twee van zijn kinderen naar
Nederland stuurde om te studeren en

Uitzicht van het voorbalkon over het kruispunt, in juli 1914. Collectie Van den Bergh

Rademaker
De fotograaf is ook op het dak van
407 geklommen en fotografeerde
de koekjesfabriek Rademaker op de
hoek van de Laan van Meerdervoort
en de Fahrenheitstraat die daar toen
gevestigd was. Hier zien we aan
de rechterkant ook de grote leegte
van de Fahrenheitstraat met op de
achtergrond maar toch heel dichtbij
de duinen.
Heel interessant is ook de groepsfoto

Uitzicht aan de voorkant in 1974. Foto: Van Griethuysen

van enige Chinezen op het achterbalkon op de tweede etage, want
bij uitvergroten kijken we door de
balkonballustrade heen op de nog onbebouwde toekomstige Bomenbuurt.
Ieplaan
We zien rechts op de achtergrond de
huizen op de hoek van de Ieplaan en
de Morsestraat.
Ook zien we nog een klein huisje
staan, een overblijfsel van een boerderijtje of tuindershuisje wellicht?

Op een foto in de voortuin staan een
groepje jonge Chinezen met Von Bulow en zijn vrouw geportretteerd.
Bij navraag bij een van de nazaten
Ongkiehong of hij wellicht zijn opa
herkende zei hij: “Nou, het zou best
kunnen dat opa in het groepje zit,
maar ach, weet je, al die Chinezen lijken op elkaar, ik herken hem derhalve
niet!” Waarvan acte.
Patrick van Griethuysen
pvg@camerama.demon.nl

Uitzicht van het voorbalkon over het kruispunt in 1974. Foto: Van Griethuysen
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Twee keer onder de lat in het eerste
Voor het interview van deze zevende editie heb ik ook deze keer een
afspraak gemaakt met een oud-ADO-doelman. Na een eerdere artikel over
ADO-doelman Joop Niezen is het deze keer de beurt aan Arie Bakker.
De op 29 januari 1938 te Den Haag geboren
Arie Bakker speelde twee seizoenen als
semi-professional voor ADO. Tijdens onze
ontmoeting in een lunchroom op de Frederik
Hendriklaan, gaan we samen nogmaals door
zijn voetballoopbaan heen, waarbij heel veel
herinneringen aan zijn actieve periode als
speler van ADO aan de orde komen.
Op mijn vraag tijdens dit interview wat hij nu

het meest heeft gemist nadat hij met voetballen was gestopt, krijg ik zonder enige aarzeling te horen: “Het ADO-gevoel. Het contact
met de jongens waar je mee gespeeld hebt,
de onderlinge contacten en vooral de mooie
herinneringen aan een ADO dat helaas niet
meer bestaat. Jammer, maar gelukkig, hebben
we nog de jaarlijkse pensionADO dag, een
perfect georganiseerd jaarlijks terugkerend
evenement waar ik weer vele oud-ADO’ers

kan ontmoeten en herinneringen aan vroegere
tijden kan ophalen.”
Na afloop an d t nter ew maakt r e de
opmerking: “Maar jij komt toch zeker ook
naar onze jaarlijkse pensionADO dag toe?” Ik
verzeker Arie dat ik er ook zal zijn, omdat ik
deze dag voor geen goud zou willen missen.
In de seizoenen 1960-1961 en 1961-1962
speelde Arie Bakker twee wedstrijden in het
eerste elftal van ADO. Uiteindelijk speelde hij
twee competitiewedstrijden en een oefenwedstrijd.
Het merendeel van zijn wedstrijden als semiprofessional heeft Arie Bakker in het tweede
elftal van ADO onder de lat gestaan. Voor
de positie van eerste doelman moest hij de
strijd aan met zijn
concurrenten Piet
van Oostrum en Martin van Vianen.
Overzicht voetballoopbaan
1949-1982 ADO
1961-1963 Jeugdtrainer van ADO

Achterste rij v.l.n.r.: Frans Evers (verzorger) Leen Dekkers (elftal leider) Omer Kouer, Wim Gordijn (grensrechter)
Hans Verhagen, Henk Vink, Wim van Laar, Philip van Tienhoven, Ton Lensink, Arie Bakker en Huub Scherpenisse
(trainer). Voorste rij v.l.n.r.: Peter Boshuijzen, Piet Gelauf, Chris Willemse, Bert Kouer, Frank van Hogendorp, Jan
Wiemans en Hans Suiker.

Na zijn carrière als semiprofessionele voetballer heeft Arie Bakker nog jarenlang bij
de amateurs van ADO gevoetbald. Waarmee
hij op 19 mei 1974 in Zeist met het hoogste
en meest talentvolle amateurelftal van ADO

Arie Bakker.

landskampioen werd in de competitie van de
reserve-elftallen.
Van zaterdag 2 juli tot begin september 2016
zal er een foto-expositie over de periode
1955-1970 van ADO te zien zijn in de bibliotheek in het stadsdeelkantoor aan de Leyweg
in Den Haag. Tijdens deze foto-expositie zullen een paar honderd elftalfoto’s, portretfoto’s
en actiefoto’s van verschillende spelers te
zien zijn uit deze periode.

Muziekles op de Haagse lagere school
Het muziekonderwijs, onder
andere op Haagse scholen,
is altijd het zorgenkindje
geweest. Het was al heel wat
als er gezongen werd.
In mijn lagere schooltijd, in en na de
oorlog, was dat uit de bundel Kun je
nog zingen, zing dan mee. Bijvoorbeeld Wie rusten wil in ‘t groene
woud, en Ferme jongens, stoere
knapen. En vaderlandse liederen als In
naam van Oranje doe open de poort.
Er was zelfs een onderwijzer, die de
zang met zijn viool ondersteunde.
Heerlijk vond ik dat. Soms mocht ik
er de tweede stem bij zingen. Maar
een klas verder werd er helemaal niet
gezongen. Dat had die leerkracht,
met zo veel andere collega’s niet op
de Kweekschool geleerd. Ook op de
mijne was de muziekleraar niet capabel ons een zangrepertoire, laat staan
enige didactiek mee te geven.
Toevallig werd er in mijn studietijd op
het Haags Genootschap in 1957-1958
in ons schoolgebouw een avondcursus Muzikale Vorming, speciaal voor
onderwijsmensen, georganiseerd: de
zogeheten ‘Gehrels cursus’. Genoemd
naar de ontwerper van een methode
voor beter Algemeen Vormend Muzie-

konderwijs voor kinderen in de lagere
schoolleeftijd. In twee jaar tijd werd ik
klaargestoomd met allerlei technieken
en repertoire van bijbehorende liedjes,
om vanuit het zingen de kinderen de
basisbegrippen op muziekgebied bij
te brengen. Een kolfje naar mijn hand.
Wel een pittige cursus met veel huiswerk, en een schriftelijk examen in het
Groothandelsgebouw in Rotterdam en
een muziekles aan een mij onbekende
klas in het Statenkwartier. Ik slaagde
met 9-8-9 en werd door onder andere
de heer Gehrels zelf beoordeeld! Al
gauw daarna werd ik gevraagd om als
leerkracht bij de Haagse Volksmuziekschool te komen werken, tegen het
geweldige honorarium van vijf gulden
per uur. Let wel: na schooltijd! En dus
fietste k om hal er an m jn school
in Rijswijk naar de school in Voorburg, waar de les om vier uur moest
beginnen in de gymzaal. De Gehrels
methode werd er streng onderwezen
en onverwacht gecontroleerd door
dames van het Gehrels-Instituut. O
wee, als ik afweek van de methode.
Bovendien moest ik iedere maand een
openbare les geven om de ouders de
vorderingen van hun kroost te tonen.
Een enorme stok achter mijn deur!
In het eerste jaar kreeg de klas (van

dertig leerlingen) de algemene basisvorming en in het tweede kwamen er
de klass kale lessen op de lokfl t j,
die ik dus ook verzorgde. Daarna konden ze eventueel een ander muziekinstrument kiezen en op privé-les gaan.
Ze konden dan al notenlezen en wisten
alles van ritmes, maatsoorten, etc. Zo
hebben vele jongeren in die jaren al
vroeg met muziek kennis gemaakt,
dankzij de heer Willem Gehrels!
Carl Orff
Maar nog een andere muzikale grootheid heeft destijds mijn muzieklessen
op de lagere school beïnvloed. Dat
was de Duitse componist, pedagoog
en theaterman Carl Orff. Vooral
bekend van de Carmina Burana. Hij
ontwikkelde een muziekmethode voor
kinderen, waarin het ritme een grote
rol speelt. Bij de zang laat hij ze zichzelf begeleiden op allerlei slaginstrumenten, die het Orff-instrumentarium
worden genoemd: handtrom, pauken,
triangel, tamboerijn, claves (slaghoutjes), metallo- en xylofoon. Maar
om die in de zangles toe te passen is
scholing van de leerkracht noodzakelijk. Die kreeg ik in Delft, waar in de
kerstvakantie van 1965 de muziekpedagoog Pierre van Houwe speciaal
voor onderwijsmensen uit de regio een

Werken met Orff-instrumenten. Kievietschool in 1986.

Orff-cursus organiseerde met zeer deskundige instructeurs. Een week lang
intensieve training op bovengenoemde
instrumenten met ritmes, improviseren
en toepassing op het zingen. Dit alles
in een aangename sfeer. En wat bleek?
Hoewel Gehrels niet veel ophad met
het werk van Orff, waren hun uitgangspunten identiek en vulde het ene
systeem het andere naadloos aan.
Op mijn school in Wassenaar waren de
meeste instrumenten aanwezig en was
ik nu in staat ze in de les toe te passen.
Tot groot plezier van de kinderen.
Zo werden de zanglessen een leuke
bezigheid . Ook de ‘brommers’ die
geen wijs konden houden werden met

een tamboerijntje of een dergelijk
slaginstrument intensief bij de les
betrokken. Met de vierde en de vijfde
klas verzorgden we het muzikale
voorprogramma van Oudnederlandse
kerstliederen met ondersteuning van
het Orff instrumentarium. Daarna
begon dan het jaarlijkse kerstspel van
de zesde klas. Een sfeervolle afsluiting
van het jaar om daarna naar de wintersport te vertrekken!
Hoe het tegenwoordig gesteld is met
het muziekonderwijs op de basisscholen verneem ik uit de krant: niet best!
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
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Terug naar de Schaarsbergenstraat
Ik ben in 1941 geboren in deze straat, als zoon van een beddenmaker en een heel hard meewerkende moeder. Hele fijne jeugd
gehad met twee zussen en een broer. De saamhorigheid onder
elkaar en de daaraan gekoppelde vriendschappen kom je anno
nu bijna niet meer tegen. Het was de tijd van touwtje in of uit de
brievenbus, sleutel onder de deurmat of boven op de raamrichel
en in extreme gevallen: de melkboer.
Ik was erg verrast door het artikel van
Anje Hoekema (De Oud-Hagenaar
van 26 januari), want deze straat stond
uiteraard ook op mijn bucketlist, als
bewijs voor mijn nageslacht onder de
noemer: cogito ergo sum. Nostalgie
vierde de boventoon in mijn doen en
denken.
Hemsterhuisstraat
Er was een toevallige bijkomstigheid,
de hoofdredacteur van De OudHagenaar had mij heel vriendelijk
verzocht of ik mogelijk nog een artikel
wilde schrijven. Pas de problème.
Achteraf gezien was de vraag logisch,
mijn artikel over de Hemsterhuisstraat
sloeg in als een bom. Heel veel leuke,
positieve reacties en zelfs bellers.
Frappante van deze situatie is, nu ik
verbaal vele malen benaderd word, ik
het zelfs prettig ga vinden.
Ik ben wat research gaan plegen in
mijn oude buurtje en heb daar een
tijdje vertoefd en ben zo verschrikkelijk geschrokken. Wat een herrie in
de straat, leek wel een racebaan. Men
scheurt in die straat met veel te hoge
snelheid, het is te gek voor woorden.
Als de verkeersbrigadiertjes nog hadden bestaan en nu hun nobele werk op
dat kruispunt hadden moeten verrichten, dan had men elke dag vier verse
kinderen nodig gehad. Wat een chaos.
Nee, dit is mijn straatje niet meer.
Peter Janssen
Peter Janssen - zuivel en zelfbediening. De deur van de winkel stond
open en bij het naar binnen gaan miste
ik het geluid van de winkelbel, die
in 1960 wel ging, toen ik hier voor
het laatst was. In de winkel was een

klant, een keurig verzorgde vrouw, die
kennelijk net naar de coiffeur geweest
was, en zag er perfect uit. Haar gezicht
kwam mij vaag bekend voor en ik vermoedde dat het andersom ook zo was.
Ik hoorde haar nadenken. Ik maakte
een rondje winkel en halverwege werd
ik begroet met: “Kan ik u helpen?”
“Ja, natuurlijk, maar er is wel een
klant vóór mij. Ik kom hier voor wat
info betreffende de oude klantenkring
en wat namen uit de straat. Je winkel
werd genoemd in een artikel in De
Oud-Hagenaar en ik ben in deze straat
geboren.”
Familie Kortekaas
Peter Jansen bleek 52 jaar, dus geen
generatiegenoot van mij. Hij had de
zaak overgenomen van zijn vader. Hij
noemde wat namen uit de Wapenveldestraat; de familie Kortekaas, Rang
en Paultje Hoebink. Ik knikte instemmend, de namen waren mij bekend en
bij het benoemen, ook de gezichten.
Terwijl de vakman gewoon handmatig
met een snijmachine een Yorkham aan
het verkleinen was, door er plakjes
van te maken, keuvelde hij rustig door
over de goede ouwe tijd, maar gaf
tussendoor toch de klant alle aandacht
die zij verdiende. Daar ben je (g)een
nummer... Ja, nummer één.
Familie Starringa
De dame mengde zich in het gesprek
met de vraag: “Dan moet u mij toch
ook kennen? Wij hadden een drogisterij op de hoek van de straat, de familie
Starringa en ik ben de dochter.” “Nee,
jammer voor u, maar ik heb Steensma
op mijn lijstje staan.” Zegt ze: “Joh,
dat was heel lang daarvoor.” “Dat
klopt”, zeg ik, “daarom komen zij wel

Fietsen in de Schaarsbergenstraat.

in het volgende artikel van De OudHagenaar en u niet.”
Frans Krassenburg
Peter vervolgde: “Aan de overkant
woonde Frans Krassenburg, van de
Golden Earrings, die wereldberoemd
zijn geworden door er een ‘s’ af te halen. Twee portieken verderop woonde
de familie Hahlen, met de oudste zoon
als grootste belhamel. Ik geloof dat
hij Ruud heette. Ik zeg: “Nee, joh... Je
vergist je, hij heet Ger en daar sta je
nu gezellig mee te praten.” De winkel
bleek hierna te klein, gelachen, weer
eens hardop ouderwets gelachen.
Harderwijkstraat tot aan Soestdijkseplein: in dit gedeelte hebben ik
gewoond, geleefd en gefeest. Het gros
van de mensen heb je daarna nooit
meer gezien of van gehoord. Ik hoop
dat met het volgende huisnummerlijstje er herkenning ontstaat en lezers
mogelijk willen reageren.

drie keer bonken op de deur).

105. Jan van Wijk, de verstandigste
van ons allen, kwam nooit met plannen maar deed altijd mee.

Kapper: Eldick. Benedenhuis naast
wijnhandel Alsem.

113. Wil Dubbeling, vader was een
hoge ambtenaar, was in het bezit van
een hele dure aktentas, die werd met
nod g ceremon eel aan de fietsstang
e est gd, terw jl de fiets met pedaal
op de trottoirband stond geparkeerd.
124. Harry en Wim Suiker, hadden
een geweldige perenboom in de tuin,
vrije oogst bij de familie en allemaal
de boom in.
138. Ina en Kitty Hahlen, eeneiige
tweeling die optrad als Ronde Miss
bij wielerronden, georganiseerd door
Het Haags Dagblad. Gastvrouwen van
Louis van den Burg in zijn tv-shows.
Stonden mijn studie behoorlijk in de
weg, we hadden dag en nacht hijgers
bij ons thuis.

Groentehal: Jan van Reedijk. Altijd
in voor een gijntje, hele bijzondere en
vriendelijke man.
Drogisterij: Steensma, twee te vlotte
vrijgezellen, de buurt vermoedde anders, maar dat sprak je niet hardop uit.
Zuivel-/melkhandel: Van de Kroft.
Hier stond de wieg van Leo en die lag
al heel roeg met een fl t te spelen,
oud-internationaal voetbalscheidsrechter, zijn roots lagen bij ADO.
Zuivelhandel: Peter Janssen. Aardje
naar zijn vaartje. Vrijdagmiddag 13
februari 2016: ik waande mij weer
terug in de jaren vijftig en zestig.
Ouderwetse bediening, ons kent ons,
gezellig praatje met de klanten, vers
van het mes. Tja, het duurt wat langer.

71. Popering: twee kolenbroers.
83. Rietje Thoen, vader werkte bij
Dierenpark Wassenaar en dat kon zelfs
een blinde zien Reed in een opvallend gekleurde reclame Jeep. Rietje
verkeerde met de latere Europees en
Wereldkampioen voetballen: Guus
Haak.
93. John Hijkoop, zijn vader werkte
op het slachthuis. De zwezerik en kogelbiefstuk was alleen in de avonduren
te verkrijgen of op de biljartavond.
97. Thijs van Rijsewijk, vader was
opperstalmeester van de beroemde
ZHB-dikbilknollen, die de bierwagens trokken en bij stilstand soms
de behoefte hadden om een enorme
pyramide van vijgenhopen achter te
laten waar de damp van afsloeg. Des
winters voetbalden we er mee.

Portiekfoto: Harry en Wim Suiker, Jantje Dijksman, Gerrie Hahlen, Jan van Wijk, Sjonnie Hijkoop
en (?).

heel geheim werk.

103. Jantje Dijksman, vader hoofdagent van politie. Volgens Jan deed hij

154. Frans Krassenburg, vader was
stopperspil van VCS. Frans zong wat
in een bandje. De gouden oorringen
werden later wereldberoemd en dit al
vijftig jaar lang. Chapeau.
158. Kolenboer Wubben, verkoop aan
huis.

Kerstbomenjacht
De straat genoot aanzien bij andere
buurten en bendes, vanwege de goed
georganiseerde aanpak van de kerstbomenjachten en de geheime opslagplaatsen van de veroverde bomen.

Boekwinkel/bibliotheek: Van
Oudwijk. Mijn eerste Bob Evers,
Arendsoog/Witte Veder. Te koop de
kleine boekjes van Dik Bos en de
eerste softige porno (lag verscholen en
op aanvraag).

Wapenveldestraat
‘Het grote vuur’ was altijd op het plein
van de Wapenveldestraat en de Ermelostraat en de eersten die aanwezig
waren. Leo van de Kroft en zijn vader
stonden klaar met emmers water, om
de ramen van de winkel nat te houden.
Tientallen buurtbewoners, vrienden
en kennissen kwamen na middernacht
naar het vuur en niet met lege handen.
Buiten het vuur om, voelde je hier
warme vriendschap en oprechtheid.
Het grootste en mooiste vuur was in
1964, toen ging ons bankstel in vuur
op.

Bakkerij: Ten Hoopen. Voor illegaal
warm brood ‘s morgens vroeg (wel

Ger Hahlen
g.hahlen@ziggo.nl

160. Van Uffelen, fotograaf.
Al deze bovengenoemde namen en
verwanten zijn groot en wijs geworden
door het onderstaande lijstje, van wat
toen heette: kleine middenstanders.

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

Bel en bestel 070 - 221 0581

Senioren Smartphone, Android
Een smartphone die even praktisch en toegankelijk is als een normale telefoon.
De belangrijkste functies van deze smartphone op een rij:
• Speciaal door Fysic ontwikkelde menustructuur, eenvoudige bediening met
grote toetsen en foto toetsen.
• Uitgebreide alarmfunctie voor een gerust gevoel.
• Bluetooth, 3G internet en WiFi.
• Prettig telefoneren in combinatie met een hoortoestel, dankzij de M4/T4
waarden.
• Dit toestel is Google Play gecertiﬁceerd zodat u verzekerd bent van de beste
kwaliteit.
• Camera 5 megapixel

Onz
e prijs vanaf € 199,00
Vergrootglas Pocket
Voor leden vanaf

Vergrootglas in
combinatie met ledverlichting. Handig om mee
te nemen in zak of tas.

159,50

- Vergroot tweemaal
en de biofocal vergroot
viermaal.

Vierpoot wandelstok met
smalle basis

Voor leden

Onz
e prijs €8,95

7, 15

U kiest deze wandelstok
indien er een beetje méér
stabiliteit nodig is dan bij
een gewone wandelstok,
maar wanneer de handigheid en wendbaarheid ook belangrijk zijn.
Hoogteverstelbaar van
69 tot 94 cm.

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

Onz
e prijs € 37,95

30,35

Nederlands sprekende
klok
Klokje waarbij de tijd zeer duidelijk
met een natuurlijke stem in spreektaal wordt uitgesproken. Met alarm/
wekker functie.

Bel
070 - 22 10 581
en wordt gratis

Voor leden

Onz
e prijs € 27,95

22,50

lid !

Onz
e prijs € 29,95

Voor leden

26, 95
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Houten speelgoed en slappe-janus-poppen
Moest je vroeger als kinderen
toestemming vragen om te
mogen buitenspelen, voor het
spelen binnenshuis hoefde je,
als het niet te gek was, geen
vragen te stellen.
De spelen binnen waren eigenlijk
legio. Nog altijd zijn er spelen die
het eeuwige leven lijken te hebben.
Hierbij denk ik aan Mens erger je niet,
Lotto (heet tegenwoordig Bingo),
het wereldberoemde Ganzenbord in
velerlei vormen. Lotto was vroeger
trouwens een gezelschapsspelletje
voor vier tot ongeveer acht personen
rond de tafel gezeten. Bingo is tegenwoordig veel meer een groot opgezet
gebeuren geworden met zelfs allerlei
electronische apparatuur...
En verder natuurlijk waren/zijn dammen en schaken onuitwisbaar. Maar
dergelijke spellen laat ik hier nog even
maar even buiten beschouwing. Eerst
enkele andere spellen en spelen.
Waar hielden wij ons in het klein thuis
mee bezig ?
Wel, wij speelden graag met constructief speelgoed, zoals blokkendozen,
meccano en de variant daarop Trix.
Mijn broer en ik bouwden van eenvoudige constructies tot de mooiste
en ingewikkeldste voorstellingen
: wagentjes, huisjes, of een soort
machientje. Wij konden daar uren
mee bezig zijn. Lego bestond nog
niet, maar er waren wel bouwdozen
in overvloed; soms had je ook grote
kartonnen uitknipvellen. Dan kon je
een huis of een boot uitknippen en met
lijm of een of ander plaksel dat object
in elkaar zetten, meestal met hulp van
vader of moeder.
Noordeinde
Houten speelgoed was mijn favoriet:
auto’s, paard-en-wagens en dergelijke. Eens hadden wij in een mooie
speelgoedetalage aan het Noordeinde
in Den Haag een prachtige wit-metblauw houten melkauto gezien, een
vrachtwagen compleet met mini
melkbusjes.
Wat wilde ik die graag hebben... Mijn
oudere broer had daar minder interesse
voor, die had meer belangstelling
voor een postzegelalbum. En ik maar
vragen om die melkauto, maar dat
zat er niet in, want die auto kostte
het enorme bedrag van twee gulden
en vijftig cent en dat zat er gewoon
financ eel n et aan. aar hoe dan ook
en waar het geld vandaan kwam weet
ik niet, maar op een gegeven ogenblik
was die auto er! Maar moeder zei
dat-ie, omdat die zo duur was, voor
mijn broer en mij samen was... Dat
was een bittere teleurstelling voor
mij, want dat nieuwe bezit moest ik
dus delen. Ik heb er nog spijt van dat

ik toen mijn kinderlijke boosheid niet
heb kunnen onderdrukken. Hadden
mijn ouders zich in allerlei bochten
moeten wringen en dan kregen zij
toch wel een beetje stank voor dank.
Gelukkig is een en ander op korte
termijn goed gekomen en kreeg mijn
broer een zelfde auto, want inmiddels
was hij ook verliefd geworden op die
melkauto. Jarenlang hebben wij ermee
gespeeld.
Vaillantlaan
Voor het huiskamerraam van een
woning aan de Vaillantlaan stalde
een particulier zijn fraaie handwerk
van houten speelgoed uit. Elke keer
als wij daar langs kwamen stond ik
met mijn neus tegen het raam gedrukt
te genieten van die mooie grote
hijskraan, grijs en rood geschilderd,
en bovenin, aan de haak, hing een bij
elkaar gebonden bosje houten balkjes.
Het bleek dat die particulier incidenteel wel zijn werkstukken verkocht.
En laat ik nu een paar maanden later
die hijskraan voor mijn verjaardag
krijgen! Wat een cadeau! Vele jaren,
ook toen ik er niet meer mee speelde,
stond die hijskraan in een duidelijk
hoekje op zolder en elke keer als ik die
hijskraan zag werd ik er blij van.
Mijn oudere broer hield zich graag
bezig met techniek en hij verstond de
kunst om een eenvoudig radiootje te
bouwen. Een pover geluid, maar een
prachtig resultaat. Ik bewonderde mijn
broer zeer om zijn vernuft.
Wat wij samen deden, was het
verzamelen van kartonnen sigarettendoosjes. Veel Egyptische en Turkse
sigarettenmerken hadden stevige
doosjes (Ed. Laurens, Kiazim-Emin,
ChiefWhipp). Op den duur hadden wij
honderden doosjes, die wij verzamelden en bewaarden in zeepkisten. En op
gezette tijden haalden wij de heleboel
te voorschijn en gingen wij - zogenaamd - etalages voor sigarenwinkels
bouwen. Leuk en creatief werk en je
werd er ook niet vies van. Wij hadden
enkele ooms die ons regelmatig van
nieuwe doosjes voorzagen, zodat wij
nooit zonder zaten. Ja, roken was toen
heel gewoon. Niet voor niets hing er
in haast elke huiskamer wel een krantenhanger met daarop de spreuk: “Het
is geen man die niet roken kan.”
Omdat wij geen zusjes hadden, hadden
wij ook geen poppen in huis. Maar als
wij bij neefjes of nichtjes op bezoek
waren, waren de nichtjes altijd druk in
de weer met hun poppenverzameling,
hele dure en hele goedkope. En die
goedkope, vaak gebreide, slappe-janus-poppen waren soms nog het meest
in trek en geliefd, die mochten mee
gaan slapen. Ik herinner mij het liedje
wat je nogal eens hoorde:
“Ik stond laatst voor een poppen-

kraam, oh, oh, oh;
de poppenkoopman ging op reis,
de poppen raakten van de wijs
en ze deden allemaal
zo, zo, zo.”
Er bestaan nog altijd honderden liedjes
uit de oude doos en heel veel oude
ouderen herinneren zich nog die lieve
zoete oude tijd.
Op die kinderfeestjes werd ook vaak
winkeltje gespeeld. Er werd een soort
winkel verbeeld, een kind achter de
toonbank en dan werd er spelenderwijs van alles verkocht.
Het was net een soort Winkel van
Sinkel. En de lastigste kinderklanten
waren natuurlijk de leukste.
Samen met opa’s en/of oma’s speelden
wij ook nogal eens het dominospel.
Eindeloos aanleggen, stenen die op
elkaar aansloten en dan moo e fig ren
maken.
Degene die het eerst door zijn stenen
heen was had gewonnen. En wat had
je veel verschil in soort stenen : houten, kunststof, ivoor of een soort steen.
Maar het kwam allemaal natuurlijk
op hetzelfde neer : een steen verdeeld
in twee helften en voorzien van hele
kleine witte kuiltjes , van nul tot zes
kuiltjes. Leuk spel hoor, wat nog immer bestaat.
Vlooienspel
Een spel wat je vrijwel niet meer
ziet, is het vlooienspel. Uitgevoerd
in een aantal kleuren, had elke kleur,
ik meen zes kleine schijfjes, rondjes
(van kunststof) en een van iets groter
formaat. Er was ook een klein houten
kuipje bij en dan moest je proberen
met de grote “vlooi” je eigen kleine
vlooi van dezelfde kleur, met vinger
en duim in het kuipje te wippen. (Vele
jaren later had onze oudste dochter
zonder dat wij het wisten, een kleine
vlooi in haar neusje gestopt. Toen wij
merkten dat zij problemen had met
haar neus heeft de huisdokter een
vlooi uit haar neus verwijderd en kon
zij weer vrijelijk door haar neus ademen; dat kleine ding had daar dagen in
gezeten en begon zelfs al te vervormen). Hoe dan ook, het vlooienspel
was niet weg te denken bij ouderen.
Legpuzzelen deden wij van jongs
af aan ook heel graag. Je begon als
kleuter met heel eenvoudige puzzeltjes
en naarmate je ouder werd, werden de
puzzels moeilijker.
En als wij dan echt oud zijn, willen
wij nog wel puzzelen, maar weer terug
naar vroeger en maken wij niet meer
van die moeilijke puzzels, want wij
kunnen het niet goed meer zien...
Samen met mijn broer verzamelden

wij ook sigarenbandjes. Wij hadden
er honderden en de dubbele ruilde
je met vriendjes. Het was altijd een
heel werk: verzamelen, voorlopig
in een schoenendoos opbergen, dan
sorteren en daarna zorgvuldig opplakken in daarvoor bestemde schriften.
Dat verzamelen van die bandjes was
heel populair en daar werd ook van
gezongen:
Mijnheer, mag ik uw sigarenbandje?
Ik heb er al zoveel gespaard.
Mijnheer, mag ik uw sigarenbandje,
ik heb er al zoveel bewaard.
Ik mocht ook graag lezen. Met name
de zogenaamde ‘kwartjesboeken’
waren in trek, want veel gingen over
Indianen. Zo herinner ik mij Old
Shatterhand en Winnetou met hun
wigwam-hutten. Die boeken kostten
inderdaad maar een kwartje en vonden
gretig aftrek.
Nieuwe Haagsche Courant
In de krant die wij vroeger thuis lazen,
de Nieuwe Haagsche Courant, stond
een dagelijkse strip van Bulletje en
Bonestaak; die beleefden allerlei avonturen. Mijn broer en ik sloegen geen
dag over om die strip te lezen en wij
beleefden veel plezier aan dat vrolijke
en avontuurlijke tweetal.
Verder las ik met veel genoegen de
boeken van Penning over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Vaak kwamen
dezel de fig ren n de ersch llende
boeken terug, zoals Blikoortje, daar
werd je vertrouwd mee. Boeken vol
spanning en avontuur. Hotsende huifkarren, getrokken door sterke paarden,
maakten deel uit van de strijdtonelen.
Het waren harde gevechten, waarbij
toen de algehele sympathie van de
Nederlanders uitging naar de Boeren.
Wat is er ten aanzien van Zuid-Afrika
sinds de tijd van voor WO II en nu
veel veranderd. Nu zouden wij het
toch niet meer wagen boeken te schrijven, te lezen en te smullen over die
vroegere toestanden. Wij gruwen er nu
zelf van, toch?
Op kinderpartijtjes werd vaak ezeltje
prik gespeeld. Aan de muur hing een
grote plaat van een ezel, waaraan de
staart ontbrak, die kocht je er los bij.
Een van de kinderen kreeg dan een
blinddoek voor en de losse staart in
zijn hand. Dan moest hij proberen in
het wilde weg, in den blinde, die staart
op de juiste plaats bij de ezel prikken.
Dat ging natuurlijk tot grote hilariteit
van de kinderen meestal fout en kwam
de staart volkomen verkeerd terecht:
op zijn kop of op zijn rug of waar dan
ook. Eigenlijk vond ik het maar een
stom spelletje, waar ik maar niet aan
mee probeerde te doen.
Een aantrekkelijk gezelschapsspel
was - en is het tot op de huidige dag

- het sjoelen. Groot en klein vinden
het heerlijk om de ronde schijven over
de gladde houten bak zo schuivend
te gooien of mikken, dat de schijf
door een smal poortje in een van de
vier vakken terecht komt. Die vakjes
hebben een waarde van een tot en
met vier. Zowel kinderen als ouderen
organiseren hele wedstrijden, zowel
in huiselijke- of familiekring alsook
in verenigingsvorm. Het is altijd weer
een hele kunst om zoveel mogelijk
punten te verzamelen. Belangrijk,
zeker j o fic eele wedstr jden, s
de kwaliteit van de sjoelschijven en
de sjoelbak, die tevens van de juiste
afmetingen moet zijn. Ja, een leuke
bezigheid, dat sjoelen.
Ten slotte: van een heel ander en
hoger niveau, zijn het dammen en het
schaken. Het aantrekkelijke van deze
spelen is, dat men al heel jong beide
spelen kan leren en het ook tot op
hoge leeftijd kan blijven beoefenen.
Dr. Max Euwe
Het kan binnen het gezin of de familiekring gespeeld worden, maar ook in
veel groter verband worden georganiseerd. Wanneer er een nationale
bekende persoonlijkheid kampioen
wordt, zoals indertijd Dr. Max Euwe,
beleeft - in dit geval schaken - volgt
vaak een nationale opleving en wordt
onbewust gestimuleerd, dat groot en
klein zich gaat interesseren en bekwamen in deze boeiende denksporten.
Met dammen scoorden Piet Roozenburg en Jannes van der Wal indertijd
trouwens ook hoge ogen en kwam dat
spel ook weer in de lift.
Zoals bij meerdere binnen- of buitenspelen zit er soms een totale nationale
opleving van een bepaald spel als
het ware ook wel in de lucht. Spelen
lijken ook echt seizoengebonden. Ja,
terugkijkend en mijmerend verzucht je
dan: waar is de tijd gebleven?
De tijd gaat echter nog even snel als
vroeger, alleen komt er in onze dagen
zo veel en zo veel tegelijk op ons af.
Men lijkt ook sneller te praten, op de
tv vliegen ons de beelden van over
de hele wereld in een paar seconden
voorbij. En je moet het allemaal maar
opslaan in je brein. Je hebt amper de
tijd na te denken over wat te berde
wordt gebracht.
Veel, heel veel, zou er door velen
wellicht nog aan de genoemde spelen
toe te voegen zijn, maar hier wil ik het
maar bij laten.
Spel en speeltijd: zij vliegen als een
schaduw heen... En komen weer terug
als de tijd weer daar is.
Foeko Pors
f.pors9@upcmail.nl

pagina 16

Dinsdag 14 juni 2016

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

Waarom
deelnemen aan
het Depositofonds
De Volharding?
• DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL
• JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE
• FLEXIBEL BIJSTORTEN

Depositofonds De Volharding
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

UIT!

Ieder weekend op Radio West
Iedere zaterdag- en zondagmorgen zet Rogier van der Zanden
alle uittips voor dat weekend op een rijtje in UIT!
In UIT! hoor je de beste uittips, kun je kaartjes winnen voor tentoonstellingen en voorstellingen én doe je inspiratie op voor een
leuk weekend.
UIT! is elke zaterdagochtend van 9.00-12.00 uur en elke zondagochtend van 10.00-12.00 uur te horen op 89.3 Radio West.

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 spaarrekening 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

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)

Kijk voor meer informatie op:

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

Meer weten? Tel. (070) 346 95 71 | depositofonds@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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Goede herinneringen aan het ziekenfonds
Ik ben normaal gesproken niet nostalgisch ingesteld, maar voor
sommige dingen uit het verleden maak ik graag een uitzondering. Als kolonel buiten dienst van de Koninklijke Luchtmacht
kijk ik met veel plezier terug op de tijden dat ik werkte in landen
als Bosnië, Kosovo en Afghanistan.
Er is nog iets waar ik met warme
gevoelens aan terugdenk, als woordvoerder zorg namens mijn partij in de
Haagse gemeenteraad: het ziekenfonds. Als je de verhalen over de
bureaucratische en geldverslindende
zorgverzekering van nu vergelijkt met
het ziekenfonds van toen, dan kun je
stellen dat het er niet veel beter op is
geworden.
Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 bestaat het
ziekenfonds niet meer als manier om
je te verzekeren. Twee jaar later werd
ook het eigen risico ingevoerd voor
volwassenen. Jaar na jaar stijgt het
eigen risico.
Inmiddels is het bedrag dat je moet
betalen minimaal 385 euro. Dat kan
oplopen tot 885 euro als je zo min mogelijk premie per maand wil betalen.
Een straf op ziek zijn, noemen critici
het. Ik snap die kritiek wel.
Als militair had ik vroeger altijd recht
op gratis zorg bij een militaire arts
van Defensie, dus ik hoefde me niet te
verzekeren via het ziekenfonds. Mijn
vrouw en kinderen waren automatisch
meeverzekerd. Later werd daar op be-

zuinigd en werd de situatie wat anders,
maar wat ik mij van het ziekenfonds
herinner is het volgende.
Medicijnen
Ziekenfondspatiënten hadden een
apart spreekuur; particuliere patiënten
keken daar wel eens op neer. Het
was inkomensafhankelijk; zo was
er sprake van een ziekenfondsgrens.
En het mooie was dat niemand werd
verrast door extra kosten zoals een
eigen risico of het zelf betalen voor
medicijnen.
Het ziekenfonds sloot contracten
met medici, apothekers en andere
zorgverleners. De verzekerde zag de
rekening nooit, omdat het ziekenfonds
de rekening direct aan de zorgverlener betaalde. Je werkgever betaalde
van je inhoudingen een deel van het
ziekenfonds en zelf betaalde je een
paar gulden.
Visites
Het was een tijd waarin de huisarts
aan eigen uit een spreekuur hield. Er
waren geen maatschappen. De huisarts
hield meestal ‘s ochtends zijn spreekuur, zodat hij in de middag visites kon
doen aan patiënten. Er was nog een

Lex Kraft van Ermel.

ander voordeel: de tandarts zat ook in
het ziekenfondspakket.
Ook kon niemand zomaar uit het
ziekenfonds worden gegooid. Anno
2016 ben je een wanbetaler als je zes
maanden geen premie betaalt en je
bent pas weer verzekerd als je achterstallige premie betaalt plus een boete.
Dat is een hoop geld voor iemand die
aan het einde van het salaris nog een

stukje maand overhoudt.
Nu is het allemaal anders. Als je in
het weekend een arts nodig hebt, bel
je een huisartsenpost. Als de telefoon
wordt opgenomen, hoor je dat er 22
wachtenden voor zijn. Na een uur
word je te woord gestaan. Na een telefonische diagnose word je misschien
uitgenodigd om langs te komen. Vroeger belde je je eigen arts. Deze stond

je te woord of je werd doorverwezen
naar een vervangend arts. Vaak kon je
direct terecht.
Ik denk niet dat alles vroeger beter
was, maar als ik aan het ziekenfonds
denk, raak ik toch wel een tikje
nostalgisch.
Lex Kraft van Ermel
Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag

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
Wijziging testament na
overlijden onmogelijk
Mijn schoonmoeder is plotseling overleden. Zij heeft 22 jaar samengewoond.
Er is altijd gezegd dat er een testament
was. De man met wie ze samenwoonde
zou vlak na de begrafenis naar de
notaris zijn geweest om naar zijn zeggen haar testament te veranderen. Hij
zou het nu zo hebben geregeld dat de
langstlevende de totale nalatenschap
beheert. Kan dat zomaar?
Een verandering van een testament
kan niet zomaar. Maar het is ook
niet zo dat een testamentswijziging aan de kinderen moet worden
voorgelegd. Uw schoonmoeder
heeft kennelijk bij haar leven zelf
nog ingestemd en meegewerkt aan
de verandering van haar testament.
Aan eenzijdige verandering door de
partner van haar testament zelf voor
en na haar overlijden zal en mag een
notaris nooit meewerken.
Dus uw constatering is niet juist. De

samenwonende partner kan natuurlijk altijd zijn eigen testament bij leven wijzigen. Het lijkt ons raadzaam
dat uw echtgenoot (als directe en potentiële erfgenaam) zelf informeert
bij de partner of de notaris over hoe
de vork nu precies in de steel zit. Uw
echtgenoot kan ook afwachten totdat
de notaris komt met een mededeling
aan hem als erfgenaam. Hij kan als
kind altijd een beroep doen op zijn
legitieme portie. Als dat zin heeft.

Sociale voorzieningen
Schuldsanering alleen
in uitzichtloze situatie
Tot oktober 2016 heb ik een WWuitkering. Mijn man heeft een volle tijd
baan. Wij overwegen om schuldsanering aan te vragen. Heeft mijn
WW-uitkering hier invloed op of wordt
er alleen naar het inkomen van mijn
man gekeken?
Met uw vraag kunnen we niet goed
uit de voeten vanwege het gebrek
aan gegevens en achtergronden. In
het algemeen is het zo dat schuld-

sanering aanvragen pas zin heeft
en nodig is als iemand (of partners)
dermate grote schulden heeft dat
het tz chtloos s om afloss ngen te
doen en de rentelasten nauwelijks
meer zijn op te brengen.
We raden u aan om uw privékwestie
voor te leggen aan de gemeentelijke
kredietbank voor advies. Pas altijd
op voor commerciële schuldhulpverleners. Zij saneren uw schulden
wel, maar houden daar vaak onevenredige provisies aan over. Wat
betreft uw WW-uitkering, is de zaak
simpel. Bent u in gemeenschap van
goederen getrouwd, dan bent u ook
medeschuldig aan de schulden en zal
ook uw WW-uitkering bij eventuele
schuldsanering worden betrokken.

Financiële kwesties
Geschil over de kosten
van beplanting
Mijn zoon heeft bij een kennis van zijn
korfbalvereniging beplanting verzorgd.
Mondeling is afgesproken dat hij
daarvoor €450 zou krijgen. Deze ken-

nis zegt nu dat er ook was afgesproken
dat hij voor die prijs de bestrating zou
doen. Mijn zoon beweert dat dit niet
zo is. De kennis wil nu niet meer dan €
330 betalen. Mijn zoon wil de beplanting nu weer ophalen omdat hij het niet
eens is met het bedrag van de betaling.
Kan hij dat doen?
Dit krijg je altijd bij mondelinge
overeenkomsten die niet duidelijk
zijn doorgenomen. Is het zwarte
arbeid? Als iemand de afspraken niet
even in bijvoorbeeld een e-mail had
vastgelegd, dan had hierover nooit
een geschil kunnen ontstaan.
Misschien kan nader overleg er
nog in uitmonden, dat partijen tot
overeenstemming of een schikking
komen. Daarbij kan het helpen dat
uw zoon meldt dat hij van plan is de
planten te komen halen als men er
niet uitkomt. Want zolang de betaling niet is geregeld, zijn die planten
van hem als leverancier.
Het geschil is het natuurlijk niet
waard om juridische stappen te

nemen. Dus zullen ze onderling eruit
moeten komen.
Gokken op beurs is
niet aan te bevelen
Ik doe wat in aandelenfondsen en ben
er tot nu toe niet slecht mee weggekomen. Gemiddeld genomen heb ik
de laatste tien jaar méér rendement
gemaakt dan op een direct opvraagbare spaarrekening. Nu ben ik benaderd
door een beleggersvehikel om wat
meer risico te nemen waardoor ik een
hoger rendement zou kunnen behalen.
Wat moet ik doen?
Besef wél dat de aandelenmarkt en
de beurzen geen casino zijn waar
je kunt gokken. Misschien behalve
met grote aandelenfondsen en grote
beursgenoteerde bedrijven moet je
toch wel enige kennis van zaken
hebben en de betreffende aandelen
dagelijks volgen om op tijd te kunnen ingrijpen. Ook speelt de grootte
van uw vermogen een rol. Met
kleine beschikbare vermogens onder
de 100.000 euro zouden wij nooit
gaan gokken.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie

De kleine pijntjes uit je jeugd

met Julius Pasgeld

Geschaafde knieën. Een splinter in je vinger. Brandnetelpijn. Navelpluis. Hoe voelde dat ook alweer?
Ik was tien en droeg een korte broek.
Vanwege uiteenlopende redenen viel
ik nogal eens hard op het plaveisel.
Struikelen. Een handgemeen. Niet
goed uitkijken.
Meestal liep dat met een sisser af.
Handen en knieën hadden de klap
opgevangen. Maar als ik opstond en
goed keek zat er wel bloed op mijn
handen en/of knieën. Een kniesoor die
daarop lette. Meestal was het alweer
opgedroogd voordat ik thuis was. En
vond mijn moeder het erger dan ik
zelf.
Infectie
Vervolgens behoorde het tot een van
de gelukzaligste momenten in mijn
leven als ik na een paar dagen de
korsten van mijn knie af kon peuteren.
Niet te vroeg natuurlijk. Want dat
veroorzaakte infectie. Maar ook niet
te laat. Want korsten die te lang op een
wond zitten vertragen het genezingsproces.
De herinnering daaraan koester ik nog
steeds. Want hoe lang was dat ook al
weer? Een halve eeuw? Ik weet het
niet meer.

Waar ik ineens, na al die jaren, wel
weer aan herinnerd werd, was dat
stekende, langdurige geprikkel aan
je hand dat veroorzaakt wordt door
een aanraking met onschuldig ogende
brandnetels. Ik was het, eerlijk gezegd
weer helemaal vergeten.
Hondsdraf
Maar toen ik laatst mijn slootje achterin de tuin aan het uitbaggeren was,
ja, hoor. En niet zo’n beetje ook. Op
allebei mijn handen. Hondsdraf erop,
herinnerde ik me.
Maar dan moet je maar net weten
hoe hondsdraf eruit ziet. Mevrouw
Pasgeld, die uit het Westland komt,
wist zeker, dat brandnetelkwetsures
afdoende bestreden konden worden
door urine. Maar dat ging me toch
echt te ver.
Tenenkaas
Nog zoiets van vroeger: zwemmerseczeem. Grijswitte huidschilfertjes,
een soort kleine, levende plantjes die
groeien in kloofjes tussen de tenen
en gepaard gaan met vreselijke jeuk.
Als ik te beeldend word tijdens deze
beschrijving, slaat u het komende

stukje gewoon over. Na het volgende
tussenkopje word het weer enigszins
dragelijk.
Zwemmerseczeem krijg je vooral, als
je je na het zwemmen in een zwembad
niet goed hebt afgedroogd tussen je
tenen. Dat kreeg je althans van je
moeder te horen als het al te laat was.
De afvallende huidschilfertjes konden
op een andere plek van het lichaam
(meestal de handen), of bij een andere
persoon nieuwe infecties veroorzaken.
Meestal ging het echter na een paar
weken vanzelf weer over. Als ik me
tenminste steeds goed had afgedroogd
tussen de tenen en iedere dag schone
sokken had aangedaan.
Zwemmerseczeem heeft trouwens
niets te maken met tenenkaas. Tenenkaas zit onder de teennagels en gaat
gepaard met een karakteristieke, sterk
zurige geur.
“Hmm, ik ruik tenenkaas”, zeiden
je vriendjes altijd tegen je op het
moment, dat je in de gemeenschappelijke kleedruimte van het zwembad je
schoenen uittrok. Dat was niet, omdat
je tenenkaas had. Maar gewoon omdat
het leuk was om dat te zeggen.
Jarenlang heb ik gedacht, dat hoofdkaas net zoiets was als tenenkaas,
maar dan op je hoofd. Dat blijkt niet
zo te zijn. Hoofdkaas (of zult) is een
combinatie van kop, staart en oren van
varkensvlees.
Hoofdkaas kan je eten. Tenenkaas dus
niet.
Navelpluis
Zo. Hier ongeveer kunt u weer beginnen te lezen als de vorige beschrijving
u al te zeer tegenstond. We hadden het
over storende irritaties, misnoegens
en andere onwelgevalligheden in onze
jeugd. Teer onder je voeten na een

Verhuizen?

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Gymnastiekkleedkamer
En dan had je natuurlijk het wonder
van het navelpluis. De een had het
wel. De andere niet. En daar bestond
geen enkele verklaring voor. Het
was als een soort vanzelfsprekende
karaktereigenschap. Sommige jongens
waren er trots op. Dat bleek in de
gymnastiekkleedkamer. “Kijk”, zeiden
ze dan en pulkten hoofdschuddend
een aanzienlijk pluk uit hun navel:
“Ik begrijp niet waar het vandaan
komt.” Maar duidelijk was wel dat wie
maar weinig, of zelfs helemaal geen
navelpluis had, tamelijk onderaan de
rangorde stond waar het het algemeen
aanzien betrof.
Wij wisten in die tijd natuurlijk nog
niks van een zekere Graham Barker.
Die verzamelt sind 1984 al zijn
navelpluis en heeft inmiddels drie
oorraadflessen an eder anderhal e
liter vol van dat spul.
Een losse tand
Moet ik het nog hebben over bloedneuzen? En hoe je met je zakdoek
tegen het bovenbeentje van je neus
moest drukken om met je hoofd achterover in je stoel te wachten tot het
weer over was? Tegenwoordig moet je
juist weer voorover zitten, geloof ik.

Over de blaren in je nieuwe, zondagse
schoenen?
Of over de totale weerzin die je overviel als je een lepel levertraan moest?
En dat drie Maria-kaakjes dan nauwelijks volstonden om te voorkomen, dat
je over je nek ging?
Nou. Laat ik nog even stilstaan bij de
losse tand of kies. Meestal zat je daar
net zolang met je tong of je wijsvinger
aan te rommelen tot hij er vanzelf, of
met minimale moeite, uitviel.
Maar hoe dan ook: zwijgen was
geboden.
Deurklink
Want als je vader, een vriendje of een
buurjongen vroegtijdig op de hoogte
kwam van een loszittend onderdeel
van je gebit, werd er onmiddellijk een
touwtje gehaald waarvan het ene eind
aan een deurklink werd gebonden en
het andere eind om de betreffende tand
of kies.
Sadist
En dan was je erbij. Want dan moest
het touw strak staan terwijl de deur
open stond. En dan gooide je vader, je
vriendje of welke sadist dan ook, de
deur met een enorme zwaai dicht. Met
als resultaat dat je in één klap van je
tand of je kies was verlost. Vaak wel.
Maar niet altijd. En dan had je nog
meer pijn dan je al had.
Schiet er bij u ook ineens weer allerlei
klein kinderleed te binnen? Mail dan
de herinneringen die u heeft naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.

Of over de angst voor de DKTP-prik
op school? En hoe je je in de rij met
klasgenoten groter hield dan je eigenlijk was?
Over een splinter in je vinger?

“Wij zijn er
voor u”

Speciale service voor senioren

n
n
n
n

dagje op het strand bijvoorbeeld. Het
lijkt, alsof er tegenwoordig nauwelijks teer meer op het strand ligt.
Vroeger miechelde het ervan. Om de
haverklap moest je gaan zitten om met
een schelp de teer onder je voetzolen
vandaan te schrapen. Wat was het
eigenlijk? Dikke olie van vergane
tankschepen? Een soort zachtgeworden asfalt? Ik weet het nog steeds niet.

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.

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

De stugge vering van de Ford Anglia
Ford is zo langzamerhand een beetje suf merk geworden. In de
jaren 60 was dit wel anders.
Toen had je nog Duitse, Engelse en
Amerikaanse Fords met een heel
eigen karakter. Neem nu die Ford
Anglia 105E. Ja die, met die achterruit die schuin naar binnen stond, net
als de Citroën Ami, dat als voordeel
had dat hij niet nat regende en niet
vies werd. Het gaf een vlot effect,
alleen had je daardoor geen hoedenplank. Het ontwerp was wat Amerikaans geïnspireerd, maar zag er zeer
elegant uit. Veel chroomaccenten en
two-tone-lak was in die tijd helemaal
in, zowel in het interieur als voor wat
betreft het exterieur. Mintgroen met
een wit dak. Of een witte met rood
accenten. Tja, hij staat mij nog goed
bij, want onze buurvrouw Beijlsmit op de Carel Reinierszkade 101
kocht er zo een. Mijn Engelse nicht
Gwenda uit Maidenhead had eind
jaren zestig een gele met witaccenten. Vond het toen ook al een leuke
auto en nog steeds. Deze Anglia was
alleen leverbaar met twee portieren.
Hoewel de kofferbak groot lijkt werd
veel ruimte opgeslokt door de wielkasten en het reservewiel. Maar daar
hadden die Engelsen wat op bedacht

in de vorm van de Sportsman uitvoering, waarbij het reservewiel op
de achterbumper van de auto werd
gemonteerd.
Eenvoud
Het dashboard vind ik het toppunt
van slimheid, iets wat je overigens
wel bij meer Engelse merken zag
in die tijd. De linker unit met de
snelheidsmeter, het contactslot en
knoppen is identiek vormgegeven
als het dashboardkastje rechts, zodat
ombouw van rechtsgestuurd naar
l nksgest rd en fl tje an een cent
was. Je kan het bijna niet geloven dat
iedereen kon zitten op die buizenframe stoeltjes die je niet naar voren
en naar achteren kon schuiven, maar
wel omhoog kon klappen om achterin plaats te nemen. Geen verstelbare leuningen, geen lendensteunen
en om maar helemaal niet te spreken
over stoelverwarming. Prachtig toch
die eenvoud? Wat natuurlijk ook
helemaal niet meer kan is het feit
dat in het contactslot een sleutelcode
gegrafeerd was, in het geval van
mijn nicht FT143, waarmee ik naar

Ford Anglia.

een lokale sleutelmaker in Engeland
kon stappen die deze Union-sleutel
gewoon op voorraad had hangen in
de winkel. Blijkbaar waren er ook
meerdere Fords met deze code. Een
soepele en comfortabele auto was
deze Anglia niet. Echt Brits, met
een enorme trekkracht in de eerste
en tweede versnelling vanwege het
heuvelachtige landschap daar. Stugge
vering en een topsnelheid van 118
kilometer. Lekker aanvoelend dun

stuurtje en het schakelen vraagt wel
enige gewenning wat de achteruit betreft. Je moet de pook eerst omhoog
trekken en dan naar links omlaag duwen ter hoogte van zijn twee. De één
was niet gesynchroniseerd, dus ook
dat vereiste wat tactvol schakelen.
Maar ja, in die tijd wist je niet beter.
Prachtig vond ik die typisch Engelse
geluiden die ook deze Anglia maakt.
Het terugslaan van de startmotor, het
janken van de versnellingsbak en die

donkerbruine brom uit de uitlaat. De
ventilatie was niet top, maar met de
tochtraampjes in de portieren en de
uitklapbare achterruitjes kwam je
al een heel eind. Zo jammer dat die
Britse autoindustrie naar de knoppen
is gegaan en zo jammer dat Ford dit
soort karakteristieke auto’s niet meer
ontwikkelt.
John Vroom
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de
cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 31 mei vond u ook
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 4-3-5-1. De

dvd gaat naar de volgende inzenders:
• P.H. Ras, te Den Haag
• André van der Meijs, te Den Haag
• Peter Cromberge, te Den Haag
• C.A.P. Lots, te Leidschendam
• Hans Nijman, te Bodegraven
Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
j keer de d d o fieh s De o e aar
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de

1

7

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

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 22 juni.

1

7

3 5
1
8
1
5
8 2
3

3
9

Mail
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 12’

8 6

7

5
2 4 3

1
7
2

8 5 1
6

1
7 1 9 8
5
2 3

7
8

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

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

1
3

6
9

2
4

5

9

1

4
5
2 1

4
7
6
4
3 9
6
9
8 3 1
3
7
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ZATERDAG 25 JUNI
BEDANKEN WE AL
ONZE 117.000
VETERANEN
Nu ingezet in de strijd tegen IS, of in Mali en Afghanistan. Toen tijdens de
Tweede Wereldoorlog, Korea, Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Libanon,
Bosnië en bij alle andere missies, meer dan honderd in totaal.

WIJ BEDANKEN ZE VOOR
HUN INZET IN DE DIENST
VAN DE VREDE

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

WAT IS ER TE DOEN OP 25 JUNI?
Malieveld

09.00 – 17.30 Gezelligheid, ontmoetingen met veteranen, modern en historisch militair materieel,muziek en kinderprogramma’s.
16.00
Optreden O’G3NE met Koninklijke Militaire Kapel.
Defile en fly-past

Fly-past F16’s en historische toestellen boven
de Hofvijver Nationaal defilé van 5000 veteranen
met hun materieel voor Z.M. de Koning.

13.00

O’G3NE

Nationaal defilé van 5000 veteranen

Zoals Maartje van Spijker, Irak- en Afghanistan
veteraan. Na drie missies stapte ze over van
Defensie naar de Bas van de Goor Foundation.
Die zet zich in voor een betere kwaliteit van
leven voor mensen met diabetici.

Toon je waardering voor onze veteranen en draag
de laatste week van juni een witte anjer.
Te verkrijgen bij www.anjerveteranendag.nl
Zelf kijken naar de medaille uitreiking op het Binnenhof?
Je kunt als speciale gast op het Binnenhof de medailleuitreiking bijwonen (10.30 – 12.00).
Aanmelden via info@veteranendag.nl. Wees er snel bij, vol is vol.
Het Nationaal Comité Veteranendag dankt:

@NLVeteranendag

facebook.com/ Veteranendag

@onzehelden

