
Den Haag was in de jaren vijf-

tig en zestig een echte wie-

lerstad. Met volop wedstrij-

den en volop ‘kampioenen’. 

Dat begon in de oorlog al met 

Cor van der Star en Cees Bijl. 

Later ging de aandacht uit 

naar ‘klasbakken’ als Piet 

Kooijman (1929-1988), Ab van 

Egmond, Joop van der Putten 

(1935-2015) en Harry Schol-

ten. Kooijman (1955) en Van 

Egmond (1958) wonnen zelfs 

de aansprekende etappewed-

strijd Olympia’s Tour door 

Nederland waarin Van der 

Putten in 1959 tweede werd.

Het ambitieuze kwartet blonk uit in 

binnen- en buitenland, in rondjes 

om de kerk van een kilometer of 

tachtig, in klassiekers van meer dan 

200 kilometer zoals de Ronde van 

Zuid-Holland en in rittenkoersen. 

Kooijman slaagde er in 1952 in om het 

wereldkampioenschap te Luxemburg 

als vijfde af te sluiten. Van der Putten, 

bijgenaamd de ‘Hollandse Raket’ en 

de eveneens rappe en zeer gemak-

kelijk fietsende Van Egmond maakten 
enkele seizoenen deel uit van de 

Caballero profploeg. Hun loopbaan 

duurde echter niet lang. Van der Putten 

die als prof de prestigieuze Acht van 

Chaam won en zes andere wedstrijden, 

raakte door een zware val zijn durf 

kwijt en veelwinnaar Van Egmond zag 
de prestatiecurve als prof omlaaggaan. 

“De rek was eruit”, zegt Van Egmond 
(77) nu. “Van 1955 tot 1959 had ik 

mijn topjaren met zeer veel overwin-

ningen. Als nieuweling in 1956 werd 

ik 21 keer eerste. Waarschijnlijk heb 

ik in die jaren veel te veel gereden. Ik 

deed bijvoorbeeld in 1958 mee aan de 

Vredeskoers Warschau-Berlijn-Praag, 

de Tour de France van het Oostblok. 

Je reed als ‘broekie’ twee weken lang 

voor massa’s toeschouwers tegen oer-

sterke Oost-Europese staatsamateurs 
die niet in het Westen mochten fietsen. 
Met etappes van 200 km of meer. Ik 

werd zestiende en dat was best goed. 

Begeleiding was er in die tijd nauwe-

lijks. Bovendien was het profbestaan 

toen geen vetpot. Zelfs Jan Janssen 

werd met wielrennen geen miljonair. 

Ik stopte op 25-jarige leeftijd en begon 

een bloeiende fysiotherapiepraktijk. 

Toch kijk ik met veel plezier op mijn 

wielerjaren terug.” Ook Harry Schol-

ten hing de racefiets al vroeg aan de 
wilgen. Na overwinningen in de zware 

rondes van Noord-Holland (twee 

keer), Noordwest-Nederland en Over-

ijssel sloeg hij een profcontract af en 

werd lid van de Haagse Rugby Club. 

De lange, atletische Scholten schopte 

het in deze sport zelfs tot internatio-

nal! Ondanks een druk programma 

wilden de Haagse renners de Ronde 

van Capitol voor geen goud missen. 

Want je had pas een goede erelijst 

wanneer het ‘Capitol’ erop stond. Joop 

van der Putten juichte zowel in 1955 

als in 1958 op de Loosduinsekade, 

terwijl Ab van Egmond in 1959 de 
latere Tourwinnaar Jan Janssen in een 

rechtstreeks duel versloeg. “Maar ik 

was toen nog nieuweling”, reageert 

Jan Janssen. “Met dispensatie mocht 

ik bij de amateurs meedoen. Als 

jonkie uit Nootdorp hoorde je steeds 

over de Ronde van Capitol dus daar 

wilde je kost wat kost bij zijn. Mijn 

tegenstander Van Egmond behoorde 
tot de top van Nederland, dus het 

was geen schande om van hem te 

verliezen.” Van Egmond herinnert 
zich de Ronde van Capitol nog goed: 

“Dat korte rondje was me op het lijf 

geschreven”, blikt hij terug. “Ik kon 

goed tempo maken in de bochten en 

nam daar dan voorsprong. Net zoals 

in de Ronde van de Fruitmarkt aan de 

Fruitweg met een parcours van slechts 

zeshonderd meter. Daar reed je 167 

rondjes om de honderd kilometer vol 

te maken. Het leek wel een draaimo-

len. Wanneer ik mijn dag had, zette 

ik diverse keren flink aan en zag ik 
het peloton in de rug. De Ronde van 

de Fruitmarkt won ik een keer of 

vier. Ik genoot ervan.” Joop van der 

Putten en zijn broer Ab beëindigden 

in 1955 de Ronde van Capitol als 

eerste en tweede. In 1958 versloeg 

Van der Putten Harrie Scholten (2e). 

Piet Kooijman (3e) moest in 1953 

de Westlanders Van der Voort (1e) 

en Van der Knaap voor laten gaan. 

Kooijman won in 1951 wel de Ronde 

van de Fruitmarkt. Nadat bioscoop het 

Capitol in 1966 eigendom werd van 

Maasbach evangelisatie, vond daar de 

prijsuitreiking plaats. Scheveninger 

Gerrit Pronk die het ‘Capitol’ in de 

zeventiger en tachtiger jaren vier keer 

won en daarmee ‘recordhouder’ werd, 

herinnert zich nog dat hij een bijbel 

ontving met aan de binnenkant van de 

kaft een briefje van 25. Als amateur 

ging Pronk 99 keer als winnaar over 

de finish. Er waren trouwens meer 
Capitol winnaars uit Groot-Den 

Haag: Jan van Sas, Marinus Paul, 

Chris Kipping, Harrie van Leeuwen, 

Marcel Reehorst, Bram Jouvenaar, 

Ruud Wennekes (twee keer), Henk 

van Weers en Marcel van der Vliet. 

Gerben Karstens uit Leiden en de 

Westlander Leo Duijndam - die later 

een succesvol profbestaan opbouw-

den - wonnen op de Loosduinsekade 

in 1962 en 1966. De toen 19-jarige 

Westlander Maurice Barendse won 

de laatste Ronde van Capitol in 1995. 

De eerste (Gerrit Bontekoe) en laatste 

winnaar stonden toen samen op de 

hoogste trede van het erepodium. 

Verkeer belemmerende maatregelen 

en een verminderde belangstelling 

van renners en publiek waren er de 

oorzaak van dat het vijftigjarige tope-

venement ophield te bestaan. Andere 

Haagse uitblinkers uit de jaren vijftig 

en zestig waren onder meer: Karel Ha-

melink, Jack Mesters, Wim Schuling, 

gebroeders Ten Dam, familie Kettenis, 

Leo Althuizen, Wim de Jager, Piet 

van der Touw, Edward Kroon, Bert 
Romijn, Gerard van Noord, Michas 

Bertou, enzovoorts. Romijn behaalde 

in 1966 zilver tijdens het Wereld-

kampioen voor amateurstayers. Hij 

is de laatste Haagse wielrenner die 

een medaille veroverde tijdens een 

WK. Romijn (81), die altijd amateur 

bleef, was vooral populair op de vele 

Duitse wielerbanen waar hij talloze 

overwinningen behaalde achter de 

grote motor.

Ton van Wieringen

tonvanwieringen@ziggo.nl

Met dank aan Koos van 

Winden, Koos ‘t Hart, Ab van 

Egmond, Henk Zuidema, Leo 

de Jager, Gerrit Pronk en Bert 

Romijn.
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Oproepje dierentuin

Hartelijk dank aan degenen die mij al 

zoveel wetenswaardigheden stuurden. 

ijn vraag was niet specifiek duidelijk 
gesteld. Het ging mij erom meer te 

weten hoe het ging in de Tweede 

Wereldoorlog, waarin ons gezin - 

vader, moeder en vier kinderen - door 

de nazi’s werden gearresteerd en 

afgevoerd naar de Haagsche Dieren-

tuin. Men kon daar elkaar nauwelijks 

verstaan vanwege het gekerm, gehuil 

en onheilspellend rumoer. Wij moes-

ten er ruim een dag verblijven, een 

traumatische ervaring, voor zo ver ik 

mij het herinner, in de grote zaal waar 

allemaal banken stonden. Uiteindelijk 

mochten wij weer naar huis behalve 

mijn vader. Misschien zijn er nog 

mensen die dit ook is overkomen en/of 

ervan weten? Een duidelijk beeld van 

de binnen- of buitenzijde heb ik niet 

meer. Hopend op nog wat reacties. Bij 

voorbaat vriendelijk dank.

Simon Cohen

helenejohanna@hotmail.nl

Gezocht: Ronnie van Houten

Ronnie woonde in de jaren vijftig 

samen met zijn ouders en oudere broer 

Hugo in de Kepplerstraat, omstreeks 

nummer 283 in Den Haag. Ik was als 

dertien- tot zeventienjarige jongen met 

hem bevriend. Kwam vaak bij hem 

thuis waar mij, als oud-weesjongen, 

wat beschaving werd bijgebracht. Aan 

zijn ouders heb ik in dat opzicht veel 

te danken. Ik denk dat Ronnie net als 

in, in 1939 geboren zal zijn. Graag 

informatie naar info@uittien.nl.

Karel Chr. Uittien

J.P. Heyelaan 58

3842 CL, Harderwijk

info@uittien.nl

0341-414431

Pasje supportersclub ADO

Ik verzamel seizoenskaarten, club-

kaarten en supporterspasjes. Heb 

ongeveer 5.800 verschillende pasjes 

uit binnen- en buitenland. Van ADO is 

mijn oudste seizoenkaart 1988-1989. 

In totaal heb ik van ADO 78 verschil-

lende seizoenskaarten en clubkaarten. 

Helaas is het me nog niet gelukt om 

aan een pasje van de supportersclub 

van ADO te geraken.

Mijn eerste clubkaart van ADO kreeg 

ik bij ons in Limburg op de kermis van 

een medewerker van de kindercarrou-

sel. Dat bleek een rasechte Hagenees 

te zijn, die in de zomer op de kermis 

werkt (nog steeds trouwens). Als er 

nog iemand een verlopen seizoens-

kaart, clubkaart of supporterspasje zou 

hebben, hou ik me graag aanbevolen 

om mijn verzameling aan te vullen. 

Kaarten van andere clubs zijn natuur-

lijk ook welkom.

JO Crombaghs

Pingerdwarsweg 1

6361 AT in Nuth

045-5243573

benjiboy@ziggo.nl

Slagerij Van Olphen

Mijn vader was een ambachtelijke 

slager. We hadden een kleine rokerij 

waar onder andere rookworst, ham, 

rookvlees en rundertongen in gerookt 

werden. Die rundertongen waren heel 

duur doordat door het indroogproces 

dertig tot veertig procent verloren 

ging. Daarbij heeft een koe uiteraard 

maar een tong. Deze tongen waren een 

ware delicatesse voor onze klanten 

kring, die voor tachtig procent uit 

mensen afkomstig van Nederlands-

Indie bestond. Een reuze aardige 

vaste klant die regelmatig bij ons in 

de winkel kwam, die zo klein was 

dat ze maar net over de toon bank 

heen kon kijken, zei eens: “Rob, geef 

mij maar een hele gerookte tong. 

We krijgen bezoek van een heleboel 

soebats (vrienden) en die wil ik lekker 

verwennen.” Naast haar stond een 

hele lange gedistingeerde dame die op 

bekakte toon zei: “Oh mevrouw, hoe 

kunt u zo’n ding in hemelsnaam eten 

nadat dat beest het zijn hele leven in 

zijn bek heeft gehad?” Het kleine In-

dische dametje draaide zich om, keek 

omhoog en antwoordde heel droog: 

“Ach, mevrouw, misschien geeft u de 

voorkeur aan een gekookt ei?”

Rob van Olphen

robvolphen@hotmail.nl

ADO in de zestiger jaren

Met dank voor uw medewerking be-

richt ik u met plezier dat mijn verhaal 

in De Oud-Hagenaar 14 juni j.l. enorm 

veel reacties heeft opgeleverd! Ook 

‘vreemde’, als in ‘niet-voetballers’! 

Zelfs een verdwenen oud-neef van 

mij. Nog steeds, vandaag d.d. 5 juli, 

weer een bekende Haagse voetballer. 

Dat had ik niet verwacht. Ik ga deze 

alle bundelen met binnengekomen 

foto’s. Met dank voor uw inzet.

Ruud Janssen

janssenruudmarianne@online.nl
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Meer (wereld-)bollen aan de gevels

In De Oud-Hagenaar van dinsdag 8 maart 2016 verscheen het leuke artikel 

van Eeke Crabbendam, getiteld: ‘KLM-hoofdkantoor: juweel van steen’. 

In de eerste alinea van dat artikel stelt de schrijver de volgende vragen. Ik 

citeer: ‘Hoog boven de rechteringang aan de Raamweg hangt een ronde 

bol- de wereldbol? Zouden er nog meer van dit soort (wereld-)bollen aan 

de gevels hangen?’ De auteur stelt vervolgens dat dit de enige zou zijn. Dat 

is (of was) dus niet het geval. In mijn boek ‘Van Hofstad naar Baronie. De 

luchtmacht in Den Haag en Breda’ (Van Wijnen, Franeker 2007) staat op 

pagina 57 een grote foto van de hoofdingang van de Luchtmachtstaf aan de 

1e Van den Boschstraat in Den Haag. Boven deze ingang werd op de bol 

de adelaar geplaatst die oorspronkelijk het luchtmachtmonument voor de 

gevallen kameraden op de voormalige vliegbasis Soesterberg sierde. Tijdens 

de Duitse bezetting raakte dit monument beschadigd. Voor de na de oorlog 

gerestaureerde gedenkzuil op Soesterberg ontwierp de beeldhouwer D. Stins 

een nieuwe adelaar. De originele adelaar verhuisde naar de centrale hal van 

het toenmalig hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht aan de Binck-

horstlaan en is later verplaatst naar de Luchtmachttoren in Breda.

Wim Lutgert

wlutgert@planet.nl

Raamhanger

Nadat mijn broer gereageerd heeft op de etalages van de Bijenkorf, en mijn 

schoonzus op de puddingbroodjes wil ik ook een poging wagen.

Een aantal jaren ben ik in het bezit van deze raam hanger. Van de St. Jeroen-

kerk in spoorwijk. Aangezien deze kerk inmiddels afgebroken is, kan ik daar 

mijn informatie niet meer halen. Ik heb deze raam hanger aangeschaft bij de 

pelgrimshoeve in Zoetermeer, van mijn 6e jaar tot mijn 18e jaar heb ik tegen 

over deze kerk gewoond. Het was dan ook verrassend om hem daar te zien 

hangen en hem voor een paar euro te kopen.

Mijn vraag is of er achter te komen is, of dit een eenmalig exemplaar is. Of 

dat deze zijn gemaakt voor b.v. een jubileum. Mijn schoonzus (van de pud-

dingstukjes) vind hem zo leuk, uiteindelijk is het voor ons nostalgie. Ik ben 

dus eigenlijk benieuwd of er nog een te vinden is.

Marijke van der Waard-Donders

mvanderwaard@kpnmail.nl

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

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

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

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Del t, idden-Delfland, eidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl
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Toen op 4 november 1956 de Rus-

sische troepen een bloedig einde 

maakten aan de prille democratie, 

verlieten tienduizenden Hongaren hun 

land. Per trein kwamen grote groepen 

naar Nederland, in de hoop hier veili-

ger te kunnen leven. Er werden acties 

op touw gezet om de eerste nood te 

lenigen.

In Rijswijk besloot de Vrijzinnig 

Christelijke Jeugd Centrale hun 

jaarlijkse Kerstspel ten bate van deze 

vluchtelingen op te voeren. Toevallig 

hadden we een modern spel, dat het 

vluchtelingenvraagstuk als onderwerp 

had, in handen gekregen. Geschreven 

door Th. Lange, leraar aan de Mulo 

van het Haags Genootschap aan de 

Anthonie Duyckstraat in Den Haag. 

Dat studeerden we in korte tijd in en 

we vroegen ds. Jonges van de Vrijzin-

nig Hervormde Gemeenschap in 

Rijswijk om het spel in de Hervormde 

Kerk aan de Herenstraat te mogen op-

voeren. Hij had twee dochters die lid 

waren van onze Jeugd Gemeenschap 

en een rol hadden in ‘De Inquisiteur’. 

Hij was dan ook direct enthousiast en 

heeft het spel in zijn liturgie opgeno-

men. De geldopbrengst moest van de 

collecte komen, want er kon natuurlijk 

geen entree worden geheven.

Zelf mocht ik de hoofdrol spelen, die 

oorspronkelijk voor de later bekende 

acteur Jules Croiset was geschreven. 

Alle spelers waren tussen de 15 en 20 

jaar. Ook mijn jongere zusje Geertje 

deed mee. In de kerk werd over de 

banken onder het orgel een plankier 

gelegd, dat met trapjes van drie kanten 

te betreden was. Kostuums waren niet 

nodig, want het spel speelde in de toen 

hedendaagse tijd, met en over jonge-

ren. De microfoon werd verplaatst van 

de kansel naar het ‘toneel’. We speel-

den onder onze eigen namen, om zo 

het spel realistisch te laten overkomen.

Op 20 december 1956 bleek de kerk 

tot de laatste plaats bezet te zijn. De 

dominee deed de introductie, waarna 

onze opvoering plaats vond voor een 

muisstil publiek. De inhoud van het 

spel is me na al die jaren ontscho-

ten, maar de collecte was tot volle 

tevredenheid van de dominee, die een 

aardige som aan de Hongaren kon 

overmaken. Zestig gulden was toen 

een hoop geld.

We hebben ons spel nog een keer 

kunnen opvoeren in Gebouw Custo-

dia, destijds in de Brandtstraat voor 

Haagse Ouden van Dagen Maar hier 

werd natuurlijk geen toegang geheven, 

en ook niet gecollecteerd. Maar we 

hielden er leuke recensies aan over, 

zoals: ‘Met gebrekkige middelen een 

uitzonderlijke prestatie’.

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl

Vluchtelingen
Niet voor het eerst hebben we in deze tijd te maken met mensen, die om wat voor reden dan ook 

hun land ontvlucht zijn. Denk aan de Indische Nederlanders, die na de onafhankelijkheid van Indo-

nesië in grote getale naar ons land kwamen en hier moesten integreren.

seizoenen als rechts- of linksbuiten 

voor ADO. In 1958-1962 speelde 

hij 29 wedstrijden in het eerste 

elftal van ADO, waarin hij tien 

maal scoorde. Negentien competi-

tiewedstrijden waarin hij vier keer 

wist te scoren, drie bekerwedstrij-

den waarin hij ook vier keer het net 

wist te raken en zeven oefenwed-

strijden waarin hij twee keer het 

doel trof.

De van VIOS afkomstige speler 

was door ADO aangetrokken als 

de beoogde opvolger van Theo 

Timmermans voor de positie van 

rechtsbinnen, die bij de clublei-

ding te kennen had gegeven om 

binnen een niet al te lange tijd met 

voetballen op het hoogste niveau 

te willen stoppen. Maar omdat 

Wim razendsnel en tweebenig 

was, werd hij ook vaak als rechts- 

of linksbuiten opgesteld. Als je 

Wim zijn voetbalkwaliteiten zou 

willen vergelijken met één van de 

hedendaagse voetballers, dan zijn 

de overeenkomsten met Wesley 

Sneijder het grootst.

Overzicht voetballoopbaan

1946-1947 VCS

1947-1958 VIOS

1958-1962 ADO

1962-1966 SVV

1966-1968 VIOS

1968-1970 Texas / DHB

1970-1992 ADO amateurs

In 1958, toen Wim nog als ama-

teurspeler voor VIOS speelde, heeft 

hij een interlandwedstrijd voor het 

Nederlands amateurelftal gespeeld. 

Na zijn carrière als semi-profes-

sionele voetballer heeft Waasdorp 

nog jarenlang bij de amateurs van 

ADO gevoetbald. Ook is hij nog 

jarenlang op bestuurlijk niveau 

voor ADO actief geweest. Zo was 

hij één van de animators en voor-

standers van het invoeren van het 

zaterdagvoetbal bij ADO. Met deze 

zienswijze was hij dan ook zijn tijd 

ver vooruit. Zoals we nu dan ook 

kunnen zien loopt de belangstel-

ling voor het zondagvoetbal sterk 

terug en is het zaterdagvoetbal nu 

juist sterk in opkomst. In 1992 is 

Waasdorp met zijn voetbalactivi-

teiten gestopt. Waasdorp overleed 

op 19-03-2012 op de leeftijd van 

75 jaar aan de gevolgen van de 

spierziekte ALS.

Tot 1 september 2016 is er een 

foto-expositie over de periode 

1955-1970 van ADO te zien zijn 

in de bibliotheek in het stadsdeel 

kantoor aan de Leyweg in Den 

Haag. Op deze foto-expositie zul-

len een paar honderd elftalfoto’s, 

portretfoto’s en actiefoto’s van 

verschillende spelers te zien zijn uit 

deze periode.

Kleine maar watervlugge Wim Waasdorp
In deze editie ga ik in deze 

aflevering in mijn herinne-

ringen terug naar een speler 

waarvoor ik zelf in mijn 

jeugd naar het Zuiderpark 

ging om hem te zien spelen. 

De kleine maar watervlugge 

Wim Waasdorp.

Waasdorp, geboren op 10-09-1936 

te Den Haag, speelde totaal vier 

Wim Waasdorp.

Hier scoort Wim Waasdorp met een kopbal uit een voorzet van Theo Timmermans de win-
nende treffer (2-1) in de wedstrijd tegen Elinkwijk op 20 november 1960.

Scene uit de Inquisiteur.

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

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

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220
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Interieuradviseurs
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“Wij zijn er
 

 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

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

www.yarden.nl/den-haag

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

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

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

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

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

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

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

ook als u niet of elders verzekerd bent.

zorghulpmiddelenoutlet.nl

0174-621544

Scootmobielen, óók verhuur

Rolstoelen   Rollators  Verpleegbedden

Sta-opstoelen  en veel accessoires

van A-kwaliteit  voor scherpe prijzen

Showroom

Zorghulpmiddelen Outlet

Turfschipper 5   2292 JC  

Wateringen (Wateringseveld)

info@zorghulpmiddelenoutlet.nl

Wij komen 
ook graag
bij u thuis
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BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

 
 Vakantie Voordeel van BTR ReizenVakantie Voordeel van BTR Reizen  

 Sfeervol hotel met Ultra All Inclusive 

 Logies, ontbijt, lunch en diner 

 Van 11.00 - 22.00 uur alle drankjes gratis 

 In Zeeland bij Brugge & Belgische kust 

 Gehele jaar 2016 - 2, 4 , 6 of 7 dagen  

  

  Beste ‘AllBeste ‘All--Inclusive’ Hotel van Inclusive’ Hotel van   
Nederland Nederland --  Hotel de ElderschansHotel de Elderschans  

 5 dg. Busreis All Inclusive Nederland 

 of Duitsland va. slechts € 299,- p.p.  

Voor alle vakantiereizen, laatste 
Voor alle vakantiereizen, laatste   

aanbiedingen, gratis folders aanbiedingen, gratis folders   

en reserveringen: Bel of Mail en reserveringen: Bel of Mail   

 

 Cruises over werelds mooiste rivieren 

tot wel € 400,- p.p.  Korting 

5 dg. All Inclusive Hotels in Nederland 

of Duitsland va. slechts € 175,- p.p.  
tot  

  
korting 
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Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang 

mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen 

Den Haag. 

Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het 

welzijn van ouderen is ons handelsmerk.  

Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.

In de groene wijk Vrederust-West

Aanleunwoningen

Cato kan de complete dienstverlening 

leveren van de verhuur tot en met 

de zorgverlening.

De woningen worden verhuurd 

aan senioren met een inkomen dat   

in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Belangstellenden kunnen contact 

opnemen met Marleen Gerritse,

 
telefoon 070 – 321 01 57. 

Kijk voor meer 

 

www.cato-wwz.nl

zijn momenteel een aantal

aan de Zwaardvegersgaarde te huur

Wijkbus Uit en Thuis 

Zoekt Enthousiaste Voorzitter
Regentesse/Valkenboskwartier

De vacature en contactgegevens zijn te vinden op 
www.denhaagdoet.nl onder vacaturenummer: T210320

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN VOOR

 SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR

 

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

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

•  € 645,- p.p. 

•  2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,- p.p.
•  Opstapplaatsen: Zuidplein, Alexander, Hoogvliet, Vlaardingen

    

•  Halen/brengen 4 middagtochtjes

Nog beschikbaar juli, aug en sept.
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  Het had allemaal zo anders kunnen 

lopen in haar jonge leven. Ze had zo 

graag gelukkig willen zijn. Maar hoe 

hard was de werkelijkheid.

    Adriana Francina Hogenstrijd was 

in 1771 in het Acherhoekse dorpje 

Grol geboren. Thans beter bekend 

als Groenlo. Haar ouders, Abraham 

Hogenstrijd en Susanna Stroband, 

hadden hun dochter naar beste eer en 

geweten opgevoed.

    De protestants-christelijke Sjaan 

kwam in Den Haag terecht, waar ze 

een man leerde kennen bij wie ze 

introk.

     Rozemarijnstraat 

Samen met die onbekende man had 

ze in zijn simpele huis in de Rozema-

rijnstraat gewoond. Niet bepaald een 

chique buurt, maar een redelijk huis 

in een smalle straat tussen de Looijer-

straat en de Paviljoensgracht. Hun 

relatie duurde inmiddels anderhalf 

jaar. En nu ze zwanger bleek, had ze 

steeds vaker het gevoel dat de man 

haar wilde dumpen.

  Eerst accepteerde hij de gevolgen 

van zijn daad en beloofde haar te 

trouwen, maar langzaamaan begon 

hij terug te krabbelen. Hij verzon 

allemaal smoesjes om van haar af te 

komen. Een tragisch gebeuren.

    Zo vertelde de man haar dat hij naar 

zijn ouders moest in Duitsland om 

zaken te bespreken. Het bleek weer 

een zoveelste verzinsel.

     Chantage 

Maar toen hij die dinsdag 17 no-

vember om 10 uur de deur uitging, 

haastte Sjaan zich naar haar moeder, 

die daar ook in de buurt woonde. Sa-

men met haar broer en zus kwamen 

ze terug in het huis aan de Rozema-

rijnstraat.

  Ze besloten uit het kabinetje de 

nodige spullen te halen teneinde deze 

leugenachtige man te ‘noodzaken 

haar te trouwen’. Kwam hij de trouw-

belofte na, dan kreeg hij zijn spullen 

terug. Het idee kwam ongetwijfeld 

uit een eerlijk, maar wanhopig hart.

    Aanvankelijk nam ze een bruine jas, 

twee vesten en een zwarte broek mee, 

maar spoedig gingen ook de gordij-

nen mee en het nodige aan huisraad. 

Variërend van de melkkan tot bestek 

en van de tafel tot een schoorsteen-

kleed. Eenmaal bezig had ze ook een 

kist opengebroken die op het zolder-

tje stond en daar een blauwe rok en 

twee vesten uitgehaald.

     Zus 

Het was een vreemde toestand. 

De zwangere Sjaan, die openlijk 

anderhalf jaar met de man hokte, 

hoopte hem op deze wijze tot inkeer 

te krijgen. De kleding en spullen 

gingen allemaal naar haar zus waar 

ze werden opgeslagen. En nu maar 

afwachten wat de man zou doen bij 

thuiskomst! Best wel spannend! Zou 

hij haar huwen als hij het halfl ege 
huisje zou betreden? En haar smeken 

terug te keren?

   Aangifte 

Inderdaad was de klap erg groot. Dit 

had hij niet verwacht. Maar in plaats 

van naar zijn zwangere Sjaan te gaan, 

ging hij naar de politie om aangifte 

te doen van diefstal. En hiervoor 

stond Sjaan nu voor de rechter. Deze 

beschouwde haar daad: het op weder-

rechterlijke wijze meester maken van 

andermans goed als een handels-

wijze die opgevat moest worden als 

‘privaat geweld’, dat gestraft moest 

worden. Met oorzakelijke beweegre-

denen werd geen rekening gehouden.

   Verbanning 

De zwangere Sjaan werd veroordeeld 

tot verbanning uit Den Haag voor 

de duur van één jaar! Ze kon haar 

huwelijk wel vergeten. 

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.

 Zwangere Sjaan in 1795 op roof bij haar minnaar   
  Wat moet je doen als je als jong meisje in verwachting bent van een man, die niet met je wil trou-

wen? Voor deze brandende kwestie werd de naïeve Sjaan geplaatst. Het 24-jarige meisje was zwan-

ger gemaakt door een manspersoon van wie ze zijn naam niet tegen de rechter wilde zeggen. In feite 

was het eenvoudige dorpsmeisje gebruikt voor lusten en pleziertjes van een onbekende Hagenaar.  

 Rozemarijnstraat (circa 1935).   

  Toen Bontekoe door een ongeval zijn wielercarri-

ère tijdelijk moest beëindigen, toonden Moeskops 

en Gerard Leene zich echte vrienden. Zij zorgden 

ervoor dat Gerrit in 1922 een wielerzaak kon 

beginnen in de Gerard Doustraat in de Schilders-

wijk. In 1940 verhuisde Bontekoe Wielersport 

naar Loosduinseweg 673C. Die zaak is er nog 

steeds. Gerrit junior - ook een prijsrijder en sprin-

ter - volgde pa op waarna Ger en Peter Bontekoe 

hém weer opvolgden. Senior was baancoach van 

de Nederlandse deelnemers aan diverse Olympi-

sche Spelen, zoals die van Amsterdam (1928) en 

Berlijn (1936).

     Criteriums 

De ‘Gerritten’ stonden aan de wieg van de 

beroemde, zeer drukbezochte Ronde van het 

apitol met start en fi nish aan de overkant van 
de zaak. Met hulp van Residentie Renners Club 

Sparta trokken zij jarenlang de ‘Capitolkar’. De 

Loosduinsekade, Apeldoornselaan en Heelsum-

straat vormden het 950 m lange, driehoekige 

parcours met scherpe bochten. Een bijzonder snel 

rondje nabij de Capitol bioscoop dat geheel uit 

asfalt bestond. Van 1945 tot 1995 werd hier bijna 

elk jaar op Bevrijdingsdag 5 mei op volle snel-

heid gefi etst. Vooral in de jaren vij tig en zestig 
was de publieke belangstelling enorm. Kranten 

en wielerbladen spreken over 30.000 tot 50.000 

toeschouwers. Gerrit Bontekoe junior (1924-

1998) won ‘zijn’ Capitolronde in de beginjaren 

drie keer. Dit tot vreugde van de buurtbewoners 

die massaal uit de ramen hingen. Stratenrondjes of 

criteriums waren er destijds volop in het Haagse: 

Betje Wolfstraat, Fruitmarkt, Zuiderpark, Soest-

dijksekade, Oranjeplein, Leyweg, Bouwlustlaan, 

Laakcriterium rond het Slachthuis, Heeswijkplein, 

Wolmaranstraat, boulevard Scheveningen, enz. 

Anno 2016 is er geen enkel criterium over!

   Ton van Wieringen

tonvanwieringen@ziggo.nl  

Gerrit Bontekoe grondlegger 
van de Ronde van het Capitol
  Gerrit Bontekoe (1893-1962) was een 

vriend en trainingsmaat van de Loos-

duinse sprint-wereldkampioen Piet 

Moeskops. Ook Bontekoe was een ver-

dienstelijk (prof-)wielrenner die vooral 

successen behaalde op de tandem met 

Willem van Duin. 

 Vader Gerrit Bontekoe en zoon Gerrit Bontekoe in het Amster-
damse Olympisch Stadion tijdens het Nederlands Kampioen-

schap sprint in 1943.   

Hulp nodig 
bij administratie?
De Blijmaker kan u helpen!

070-221 05 82
email: blijmaker@devolharding.nl  |  www.devolharding.nl
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Gebr.’s van der Deyl Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding 

 door uw zorgverzerkeraar

Wij z
ijn verhuisd

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

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

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Nog tot en met 30 september geeft de gemeente Den Haag

dit jaar weer een subsidie van maximaal € 250,- aan

Hagenaars die activiteiten voor ouderen organiseren

(ouderensociëteiten). De gemeente vindt het belangrĳk dat

ouderen zo lang mogelĳk actief en betrokken blĳven.

Gemeente steunt
activiteiten voor
ouderen

Vorig jaar werden ruim 330

subsidies verstrekt ten behoeve

van activiteiten voor ouderen

die woonachtig zĳn in Den

Haag. Er werden activiteiten

georganiseerd zoals zang,

sport, bridge en biljart. Om in

2016 in aanmerking te komen

voor deze subsidie geldt een

aantal voorwaarden. Er moeten

bĳvoorbeeld minimaal vĳftien

55 plussers mee doen aan

de activiteit. Educatie en/

of recreatie van ouderen

staat daarbĳ centraal. De

activiteit is niet éénmalig,

maar moet frequent worden

gehouden, ten minste ééns

per 14 dagen. Hagenaars en

ouderenorganisaties die voor

dit doel al subsidie krĳgen

uit andere regelingen, komen

niet voor deze regeling in

aanmerking.

Kĳk voor meer informatie over de subsidieregeling en alle

voorwaarden op www.denhaag.nl/subsidie of bel (070) 353 26 89

Er is een subsidieregeling beschikbaar voor nieuwe 

initiatieven voor groepswonen. Deze regeling is opgezet 

voor initiatieven van de doelgroep ouderen en mensen met 

een verstandelĳke en/of lichamelĳke beperking binnen de 

gemeente Den Haag.

Subsidie voor nieuwe
woongroepen

Groepswonen is een manier om 

langer zelfstandig te kunnen 

blĳven wonen doordat er in een 

woongroep zorg en aandacht 

voor elkaar is. De gemeente wil 

daarom groepswonen in de 

stad stimuleren. De subsidie 

is een bĳdrage van maximaal 

€ 10.000,- in de kosten van 

professionele begeleiding van 

het groepsontwikkelingsproces.

Het gaat om een groep van 

minimaal 8 zelfstandige 

huishoudens. Zĳ hebben de 

ambitie een nieuwe woongroep 

te vormen voor de lange 

termĳn in een wooncomplex 

met een gemeenschappelĳke 

(ontmoetings-)ruimte. Bĳ 

de aanvraag dient u, uw 

groepswoonplan in. Dit plan  

beschrĳft de wĳze waarop de 

gemeenschappelĳke ruimte 

zal worden gebruikt. Alleen de 

groepen zelf kunnen subsidie 

aanvragen.

Kĳk voor meer informatie op www.denhaag.nl en zoek op 

‘subsidie groepswonen’

Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN 

vind je op kwf.nl/zonnen

De zon zit weer in de maand
3 manieren om je kind goed te beschermen



In 1919 verenigde, op initiatief van F. 

Guilliams, een aantal gefortuneerde 

burgers zich in een consortium om te 

komen tot de oprichting van de Eerste 

Nederlandse Vlieghaven Ockenburgh. 

De bedoeling was dit vliegveld te 

vestigen op het landgoed Ockenburg, 

langs de weg van Loosduinen naar 

Kijkduin. Het consortium wilde daar 

een terrein van zestig hectare in ex-

ploitatie nemen dat, indien nodig, zou 

kunnen worden uitgebreid tot onge-

veer honderd hectare. Toch stelde het 

consortium zich niet alleen ten doel 

om een luchthaven in te richten. Geïl-

lustreerde weekbladen als Panorama 

en Katholieke Illustratie besteedden 

in dat jaar aandacht aan de grootse 

plannen rond het landgoed. Behalve 

de vliegerij betrof het: ‘tevens het 

exploiteren van de daarbij behoorende 

terreinen, door het doen bouwen van 

een aantal villa’s, cottages en week-

ends, waardoor een smaakvol villa-

park ontstaat, en voorts van optrekjes 

en andere ontspanningsgelegenheden 

in de ruimsten zin van het woord. De 

uitbreiding van de residentie zal zich 

dan nog meer kunnen voortzetten in 

zuidelijke richting, naar de heerlijke 

duin- en boschstreken welke zich daar 

dicht bij zee bevinden en ongetwijfeld 

een van de mooiste streken van ons 

land kunnen worden genoemd. Wij 

zouden haast zeggen, mooier kan het 

niet. Den Haag verbonden door een 

directe weg met een vlakbij gelegen 

vliegkamp en villa-park, dit onder-

werp moet ieder sympathiek zijn’.

In augustus en september 1919 vond 

in de hoofdstad de Eerste Lucht-

verkeer Tentoonstelling Amsterdam 

(ELTA) plaats, op initiatief van de 

in Den Haag geboren en getogen 

luitenant-vliegers M.L.J. Hofstee en A. 

Plesman (de oprichter van de KLM). 

Op die ELTA konden de bezoekers een 

ontwerp voor het vliegveld Ockenburg 

van het Haagse architectenbureau 

Hoek en Wouters bezichtigen. Volgens 

de architecten, die belast waren met 

de uitwerking van de plannen, moest 

het vliegterrein zowel voor vliegtui-

gen als voor luchtschepen worden 

ingericht. Hun ontwerp omvatte een 

scala aan faciliteiten, waaronder een 

post- en telegraafkantoor, een badhuis, 

een autogarage, een recreatiegebouw, 

ondergrondse benzinetanks, een 

hotel, een restaurant met trapsgewijs 

aflopende terrassen, een tehuis voor 
vliegeniers en verschillende typen 

woningen. De exploitatie omvatte 

een vlieghaven (een ‘opstijg- en 

landingsplaats bij dag en nacht’), een 

passagiersdienst en een particulier 

vliegterrein. Wat de passagiersdienst 

betreft werd er van uit gegaan dat een 

paar keer per dag drie vliegtuigen naar 

Amsterdam zouden vertrekken terwijl 

rekening werd gehouden met de mo-

gelijkheid de vliegdienst uit te breiden 

met het traject Den Haag-Rotterdam. 

Op het particulier vliegterrein zouden 

‘toekomstige bezitters van een eigen 

toestel worden onderricht, geadviseerd 

bij aankoop en hun machine kunnen 

bergen in privéhangars’. Er werd 

zelfs gedacht aan de bouw van een 

Luchtvaarthuis aan de Laan van Meer-

dervoort die moest gaan dienen als 

‘verzamelplaats’ voor alles en iedereen 

die met de luchtvaart te maken had. 

Dat gebouw zou voorzien worden van 

een plat dak zodat kleine vliegtuigen 

hierop konden landen!

Van deze ambitieuze plannen kwam in 

de praktijk maar weinig terecht. Wel 

kwam het vliegterrein, gelegen aan het 

einde van de Laan van Meerdervoort 

ten westen van de Kijkduinsestraat, 

in 1919 gereed. Hangars en grond-

faciliteiten waren echter nog niet 

beschikbaar. Toch opende Ockenburg 

op vrijdag 26 september 1919 of-

ficieel zijn poorten met een drie dagen 
durend vliegfeest dat van harte werd 

aanbevolen door de toen al bekende 

vlieger en vliegtuigbouwer Anthony 

Fokker.

De vliegdemonstraties, uitgevoerd 

door (inter-)nationaal vermaarde 

vliegers zoals Fokker, en het parachu-

tespringen trokken zoveel belang-

stellenden dat de toegangswegen in 

Loosduinen en wijde omgeving door 

filevorming volledig verstopt raakten. 
Daarvan werd zelfs melding gemaakt 

in het Algemeen Handelsblad van 27 

september. Volgens de krant waren de 

autobussen die van het Valkenbosplein 

naar Ockenburg reden telkens vol en 

kon men een grote stroom van fietsers, 
wandelaars en auto’s aanschouwen. 

Vanwege de enorme publieke belang-

stelling verlengden de organisatoren 

het vliegfestijn, ten bate van het goede 

doel, met een dag. De entreegelden 

en alle andere opbrengsten van deze 

zogenaamde ‘weldadigheidsvliegdag’ 

op maandag 29 september kwamen 

ten goede aan het Sanatoriumfonds 

der Ondero ficierenvereniging Ons 
Belang’.

Niet iedereen was echter gecharmeerd 

van het vliegfeest. In de gemeenteraad 

van Loosduinen kreeg de toenmalige 

burgemeester mr. dr. H.W. Hovy 

het verwijt dat op de zondag veel 

gelovigen door de enorme drukte aan 

bezoekers van het vliegfeest hun kerk 

niet hadden kunnen bezoeken. Hovy 

had bovendien de euvele moed gehad 

om als passagier in een vliegtuig 

te stappen dat vervolgens boven 

Loosduinen had rond gecirkeld. Deze 

berisping maakte op Hovy weinig 

indruk. Hij vond ‘de vliegkunst een 

heerlijke uitvinding’ en noemde het 

‘een schepping Gods, die wij niet 

mogen tegenwerken’.

Na dit veelbelovende begin verstomde 

de bedrijvigheid op het vliegveld Oc-

kenburg al snel. Nadat de luchtvaart-

activiteiten jarenlang op een zeer laag 

pitje hadden gestaan viel in 1934 het 

doek. Het vliegterrein werd opgeheven 

en het gebied kreeg een functie als 

Gemeentelijk Sportpark.

Vijf jaar later, tijdens de mobilisatie in 

1939, kreeg het terrein toch weer kort-

stondig een luchtvaartfunctie. Op last 

van het ministerie van Defensie wer-

den de verschillende sportvelden, door 

het weghalen van de afrasteringen, 

weer samengevoegd. Ockenburg kreeg 

vervolgens de status van hulpvliegveld 

waar het Luchtvaartbedrijf vliegtuigen 

assembleerde. Tevens werden op het 

terrein een aantal vliegtuigloodsen 

geplaatst voor de legering van het per-

soneel en voor de opslag van munitie 

en materieel.

Op 10 mei 1940 viel het vliegveld Oc-

kenburg, waar op dat moment enkele 

niet gevechtsklare vliegtuigen van het 

Luchtvaartbedrijf verspreid stonden 

opgesteld, in handen van Duitse 

valschermtroepen. Toch zagen Neder-

landse troepen na hevige gevechten 

en ten koste van zware verliezen kans 

om Ockenburg nog diezelfde dag te 

heroveren. Dat was een streep door 

de rekening van de Duitse troepen 

die gehoopt hadden om snel over de 

Laan van Meerdervoort op te rukken 

om het Haagse centrum te bezetten. 

In feite was de rol van Ockenburg als 

vliegveld toen al uitgespeeld.

Na de capitulatie vestigde een klein 

Duits detachement zich op Ockenburg 

en heel sporadisch maakten Duitse 

vliegtuigen nog van het veld gebruik. 

In 1944 stationeerden de Duitsers op 

het landgoed ‘Ockenburg’ en het ter-

rein van de psychiatrische inrichting 

‘Bloemendaal’ mobiele lanceerinstal-

laties voor het afvuren van de beruchte 

V2-raketten. Op 1 januari 1945 liep 

een lancering uit op een ramp toen een 

V2 uit de koers raakte en ontplofte 

op de hoek van de Indigostraat en de 

Kamperfoeliestraat. Daarbij kwamen 

24 Hagenaars om het leven.

Na de bevrijding werd het Gemeen-

telijk Sportpark hersteld en opnieuw 

ingericht. Tevens werden de uit de 

jaren dertig daterende portierswoning 

(in 2013 tot gemeentelijk monument 

verklaard) en de toegangsloketten van 

het terrein weer in hun authentieke 

staat teruggebracht.

Wim Lutgert

wlutgert@planet.nl

Vliegveld Ockenburg
In De Oud-Hagenaar van 31 mei 2016 kwam terloops het vlieg-

veld Ockenburg ter sprake. Net als het eerder door mij beschre-

ven Maaldrift zou ook Ockenburg het als vliegveld niet redden.
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DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

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

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

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

16.00  Studio Haagsche Bluf
Tjeerd Spoor brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

19.00  Non-stop muziek

maandag t/m vrijdag

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

10.00 Debby en haar Mannen
Kijk live mee met de radiouitzending. 

17.00  maandag: Westdoc Documentaires over en uit de regio. 

 dinsdag: Hollands Groen Over de natuur in Zuid-Holland 

 woensdag: De Medleys op weg naar Eeuwige Trouw  

 Real-life programma waarin volkszanger John Medley wordt  

 gevolgd in de voorbereidingen op zijn huwelijk met Mijntje.  

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol (foto) loopt in een  

 rechte lijn  door de regio en komt bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag:  Alles op 1 A4 Over het bijzondere gebied rondom 

 snelweg A4. 

17.30  TV West Nieuws 
Het nieuws uit de regio

17.45 Verkeersjournaal

Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar de komende week verkeersom-

leidingen en opstoppingen te verwachten zijn. 

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

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

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



Mijn oom had daar ook als metselaar 

gewerkt. Mijn eerste werkdag was op 

8 augustus 1966. Het is gek, maar ik 

denk er altijd op deze dag aan terug, 

de achtste van de achtste.

De firma . abbruwee bestond uit 
een aantal timmerlui en een en soms 

twee metselaars. De werkplaats was 

in de Zorgvlietstraat het waren twee 

oude woningen en daar achter een 

grote werkplaats aan gebouwd, ook 
was erachter in de tuin een werkplaats 

voor de loodgieters, de Firma Willem 

abruwee een broer van ico ab-

bruwee. Volgens mij waren het twee 
a zonderlijke bedrijven, ondanks dat 
wij heel veel met elkaar samenwerk-

ten. De twee broers werden door 
het personeel Ed en Willem Bever 

genoemd, naar de populaire tv-serie 

de abeltjeskrant.

Op mijn eerste werkdag ging ik met 

iet Brusselaars mee in een VW-bus 
naar de aan van eerdervoort. iet 
was de timmerman van de firma. Er 
was een woning verbouwd en er was 
een grote haardhouten binnentrap 
geplaatst en die moest geschuurd 

worden met de hand, want de firma 
had geen elektrische gereedschap. 

Alles werd met de hand gemaakt. 

Overigens: je moest wel voor je eigen 

gereedschap zorgen.

k wist niet dat iet een beetje doo  
was, als ik iets vroeg of als ik iets 

wilde weten, ga  iet geen antwoord 
en ik begreep er niks van. a twee 
dagen kwam ik erachter, toen iemand 

aan mij vroeg hoe het ging en ik het 

probleem vertelde.

Van der Hem

Ik was leergierig en ik leerde heel 

veel van iet. Op een latere klus 
ging ik met iet mee naar Wassenaar 
naar de villa van de directeur van 

Van der em. Wij gingen daar een 
garderobekast maken. De amilie had 

twee hondjes: twee teckels. Toen het 

scha ttijd was, wilde ik mijn brood 
pakken. k had mijn zakje brood op 
het tafeltje gelegd, maar toen ik het 

wilde pakken was het weg. De twee 

honden hadden zich heerlijk te goed 

gedaan aan mijn twaalf uurtje en 

lagen heerlijk voldaan in hun mandje. 

iet was daar kind aan huis en hij 
vertelde dit aan de huishoudster. Ik 

mocht aan de keukentafel plaatsne-

men en kreeg een overheerlijke lunch 

aangeboden.

Op een dag moest ik met Rinus mee, 

een van de loodgieters. Rinus was een 

loodgieter die nergens vies van was. 

Het was altijd lachen met hem. Hij 

had altijd van die mooie uitdrukkin-

gen of gezegden die ik voor mij hou. 

Jammer, hè.

Scheveningen

Wij gingen naar de Maaswijkstraat in 

Scheveningen. Een verstopping. In de 

Maaswijkstraat was Hotel Charles en 

achter het hotel was een klein hofje 

met een paar woninkjes. In een van 

die woninkjes woonde een dame van 

lichte zeden, die thuis goed bijver-
diende, waardoor de verzamelput in 

de poort regelmatig verstopt zat met 

heel veel condooms.

Dat was al de zoveelste keer dat 

Rinus die put leeg moest halen en dat 

heeft hij haar dan op zijn manier en 

met zijn taalgebruik even duidelijk 
gemaakt dat dit voor de laatste keer 

is dat hij deze put leeg komt maken. 

Maar het mooiste van dit verhaal 

is dat wij ongeveer een half jaar 

daarvoor in de Maaswijkstraat zijn 

komen wonen en dat ik vanuit mijn 

slaapkamer zo op haar woning keek. 

s Avonds bij het eten had ik een 
primeur te vertellen. ou, dat was 
lachen natuurlijk en ik moest na het 

eten het huis aanwijzen.

Kranenburgweg

Op een dag moest ik alleen naar 

de Kranenburgweg. enk, een van 
metselaars was daar op het dak bezig 
met het maken van een paar nieuwe 

schoorstenen. Ik kreeg de opdracht 

om een bekisting te maken om n 
van de nieuwe schoorstenen en er dan 

een betonnenplaat op te storten.

n de tuin stond nog een oude bakfiets 
en die kon ik dan gebruiken, want een 
rijbewijs had ik nog niet. k kreeg wat 
hout mee, wat spijkers en mijn eigen 

gereedschap - wat ik al zorgvuldig 

had aangeschaft. Ik, zo trots als een 

pauw, op die bakfiets alleen naar mijn 
eerste klus. Bij aankomst alles naar 

boven gehesen met de hand natuur-
lijk) en toen aan het werk, maar hoe?! 

Ik wist het echt niet en Henk liet mij 

maar aanmodderen. Hoe maak je nou 

een bekisting om een schoorsteen 
zonder dat het op het dak valt? Ik 

heb een halve dag om de schoorsteen 
gelopen en ik wist het echt niet. 

Gelukkig was het mooi weer.

Henk kwam mij te hulp, omdat wij 

naar huis moesten. og geen hal  uur 

werk was het.

e maakt een lijst een schilderijlijst 
zal ik maar zeggen) dat om de schoor-

steen past met een opstaande rand en 

aan de binnenkant van de lijst sla je 
een paar grote spijkers, zodat de lijst 

op het metselwerk blij t liggen. Klaar 
is Kees met dubbel oo. impel, h

Alles naar beneden laten zakken en 
terug op de bakfiets naar de werk-

plaats.

enk is overigens niet lang geble-

ven aan de zaak, hij is verhuisd 

naar Amsterdam naar zijn zwangere 

vriendin. Henk weg en Jan kwam, 

een wat oudere man. Een vakman in 

mijn ogen.

De bakfiets heb ik daarna nog 
eenmaal gebruikt. Bij een klus op 
de Wassenaarseweg waren wij aan 

het werk met wat reparatie aan de 

kozijnen, raamkoorden vervangen 

van de schuiframen. Ik had een stuk 

kozijnhout te kort afgezaagd en ik 

moest een nieuw stuk ophalen in de 

werkplaats.

Prinsjesdag

Het was de derde dinsdag van 

september, rinsjesdag, en dat werd 
toen nog uitbundig gevierd met een 
rijtoer door de stad en ook over de 

Een paar belevenissen van mijn eerste werkgever: aannemersbedrijf N. Pabbruwee

De nieuwe garage in Wassenaar. Gerrit Vermeer en Henk de Vet in de tuin achter bij de werkplaats.

Als kind zijnde wilde ik altijd al huizenbouwer worden. Misschien zat dit wel in de familie, mijn opa 

was metselaar en mijn ome Jan was timmerman en mijn ome Gerrit was ook metselaar. Na het 

verlaten van de Lagere Techniche School (LTS) te Loosduinen als timmerman, ben ik door mijn ome 

Gerrit terechtgekomen bij de firma N. Pabbruwee.

Het pand in de Zor

Het pand in de Zorgvlietstraat.
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Mauritskade. De kortste weg van de 

Wassenaarseweg naar de Zorgvliet-

straat was over de Mauritskade en dat 

lukte nog net. Met veel applaus heb ik 

deze Mauritskade in een snel tempo 

afgelegd. Terug naar de Wassenaarse-

weg heb ik een andere weg moeten 

nemen. Al doende leert men.

Op de Stadhouderslaan kregen wij de 

opdracht om een aantal raamkoorden 

te vervangen, deze touwen zitten vast 

aan een gewicht van gietijzer in het 

kozijn en aan de andere kant zitten ze 

in de zijkant van het raam vast. Aan 

de voorzijde van de woning zaten 

mooie glas in lood voorzet ramen deze 

moesten even verwijderd worden. Ik 

begon enthousiast met de bovenste 

lat, toen de zijlatten en toen... kreeg 

ik de hele ruit als een tulp over mij 

heen. Helemaal aan stukken. Even 

Apeldoorn bellen was er nog niet, dus 

maar even aan de baas vertellen.

Een van de grootste klant was wel de 

Billiton Maatschappij aan het Louis 

Couperusplein. Daar was altijd wel 

wat te doen. Ik heb samen met Piet 

een L-vormige bar gemaakt op een al 

eerder door Pabbruwee gemaakte bar 

voor de directiekantine. Toen deze af 

was, ging hij op een grote vrachtwa-

gen richting Louis Couperusplein. 

Daar aangekomen kon hij niet naar 

de bovenste etage (ik meen de zesde 

etage), dus een hijskraan ingehuurd 

en via het balkon de kantine in, aan 

elkaar gekoppeld en weg wezen. 

Een paar dagen later kregen wij de 

opdracht om de bar naar de kelder te 

brengen het feest was voorbij en de 

bar stond in de weg.

En dan moet je je eigen werk slopen, 

we hebben de bar daarna nooit meer 

gezien.

Leerlingenstelsel

Ik zat ook in het zo geheten leerlin-

genstelsel (een dag en een avond 

naar school). Buiten dat je een iets 

hoger salaris had daardoor, heb ik 

nooit begrepen waar dit goed voor 

was. Jouw vak leer je in de praktijk. 

En om de paar maanden kwam er en 

consulent kijken en dan moest je een 

werkstuk overhandigen. Daar was 

niet altijd tijd voor, dus werd er wel 

wat verzonnen op het werk ter plekke. 

Zo ook een keer bij de Billiton, wij 

waren er een nieuwe keuken aan het 

maken, toen er een consulent langs 

kwam voor mij, Piet zei: “Zeg maar 

dat jij die bovendeurtjes hebt gemaakt 

en gemonteerd.” Dat had hij beter niet 

kunnen zeggen, want Piet zijn werk 

werd helemaal afgekraakt. Ik kreeg 

er een zesje voor. Piet zei: “Die vent 

komt hier nooit meer op het werk.”

Later hebben wij in de Witte de 

Withstraat een winkel verbouwd met 

een daar bovenliggende woning. Toen 

deze verbouwing klaar was, mochten 

wij een overhemd en een bijpassende 

stropdas uitzoeken. Ik had zo wat 

uitgezocht, maar mijn collega niet. 

Die twijfelde, maar toen vroeg hij aan 

de eigenaar of hij hem wilde helpen. 

Het probleem was namelijk dat hij 

kleurenblind was. Daar schrok ik wel 

even van. Ik had dat nooit aan hem 

gemerkt.

Met al dat werk verdienden wij 

ook een salaris en dat werd iedere 

vrijdagmiddag in de bruine loonzakjes 

uitbetaald. Dan stonden wij als het 

mooi weer was buiten tegen de gevel 

te wachten, totdat de baas in zijn grote 

Ford Zephyr de straat in kwam rijden. 

Die auto was voor hem veel te groot. 

Hij keek door het stuur heen. Ik vond 

het een hele mooie wagen.

Hup, met z’n allen naar binnen en 

in het kantoortje om de beurt naar 

binnen om je zakje te halen. Er was 

altijd wel wat te vragen of te vertellen 

of je kreeg op je donder, zal ik maar 

zeggen.

Piet had een nieuwe auto gekocht: 

een Fiat 850 in het rood. Vrijdag vrij 

genomen en hij kwam hem laten zien 

bij de wekelijkse uitbetaling. “Mooie 

wagen, Piet, veel geluk ermee”, maar 

toen Piet weg wilde rijden, startte hij 

niet. Dan baal je wel even als al je 

collega’s eromheen staan. Ik heb het 

later zelf ook een keer meegemaakt 

met onze nieuwe auto.

Leger des Heils

Ook werkten wij veel voor het Leger 

des Heils en zo kregen wij een grote 

klus aan de Rotterdamseweg 1, vlak 

bij de Hoornbrug. Het gebouw staat 

er nog, net als de boerderij ernaast. 

Verder staan er nu kantoorpanden om-

heen, maar dat was toen wel anders. 

et was een flinke verbouwing in een 
heel oud pand. Het was een verpleeg-

huis voor zwaar zieke mensen. Voor 

die mensen was het het eindstation en 

daar moest je wel even aan wennen. 

Wij hadden het er overigens heel 

goed  ko fie met ontbijtkoek en soep 
tussen de middag en ‘s middags thee. 

Wij mochten niet al te veel herrie en 

stof maken, omdat erg ook heel er 

zieke mensen permanent in bed lagen 

en als er iemand was overleden lag het 

werk gewoon even stil.

Wij hebben er een heel trappenhuis 

en toiletgroepen bij gemaakt, kamers 

opgeknapt en noem maar op. We 

waren met veel werklui, timmerlieden, 

metselaars, stukadoors en schilders. In 

die tijd, in 1968, hadden wij nog win-

ters en dat hield dan in dat wij tussen 

de middag gingen schaatsen. Ondanks 

alle ellende om ons heen werd er toch 

veel gelachen. Zo leerde de stukadoors 

de papagaai vloeken en heb ik een 

keer de benen moeten nemen toen een 

van de stukadoors mij achterna kwam.

Dat kwam zo: een van de stukadoors 

moest naar het toilet, maar daar zat 

een dame op die de deur niet op slot 

had gedraaid (dat mochten ze niet), 

maar de kruk gewoon stevig vast 

hield. Ik zei: “De deur klemt.” En hij 

trok zo hard aan de deur dat de vrouw 

gelijk in de gang stond en hij met een 

rode kop tegen over haar stond. Je 

begrijpt wel dat ik de benen moest 

nemen.

Majoor

Op een keer moest de schilder bij de 

majoor iets schilderen en dat ging niet 

goed. De majoor woonde in een apart 

bijgebouw. Zij had een eigen auto met 

chauffeur en dat kon niet. Dat heeft de 

schilder haar goed duidelijk gemaakt, 

dat er heilsoldaten in weer en wind in 

de vrieskou op bijna iedere hoek van 

de straat staan bij de kerstpot om zo 

geld op te halen en zij een auto met 

chauffeur. Dat ging er bij hem niet in. 

Een flinke woordenwisseling en de 
schilder kon vertrekken. Ik ben er toen 

ook anders over gaan denken, omdat 

ik ook inzag hoe hard de verpleegsters 

moesten werken en in hun vrije tijd 

nog heel veel andere taken hadden.

Ik weet niet meer wanneer het precies 

was, maar op een gegeven moment 

mochten de auto’s niet meer mee 

naar huis genomen worden. Het plan 

was dat een van de woningen aan de 

Zorgvlietstraat werd doorgebroken 

en dat dan de auto’s achter in de tuin 

konden staan. Waarom, weet ik niet. 

Boven deze woning woonde een 

vrouw. Alleen was ze niet helemaal bij 

haar pimpelpas, zal ik maar zeggen. 

Toen wij gingen slopen, kwam zij in 

paniek uit het raam hangen en vroeg 

wat er ging gebeuren. “De woningen 

worden gesloopt”, zeiden wij. “Je 

moet eruit.” En zij in paniek. Alles 

wat zij had ingepakt, de volgende dag 

hebben we haar moeten vertellen hoe 

het in elkaar zat.

De doorgang en de tuin leeghalen was 

geen klus van een dag, dus de auto’s 

bleven voor het eerst in de Zorgvliet-

straat ‘s avonds achter en dat was geen 

goed plan. De volgende dag bijna alle 

banden lek. De buurt was het er, denk 

ik, niet mee eens. Gelukkig was er 

naast de werkplaats ook een garage in 

de straat en die had die ochtend weer 

werk om de banden te plakken.

Er was ook weleens een probleem: 

als de chauffeur van de auto die er het 

laatst in was gereden, zich had versla-

pen en de sleutels nog in zijn zak had, 

dan konden de anderen de volgende 

dag ook niet weg. Maar dat werd 

gauw opgelost: de sleutels werden in 

het kantoortje achtergelaten.

Personeelsdag

De vrijdag na hemelvaart dag kregen 

wij vrij. We gingen dan met z’n allen 

uit eten. Een soort van personeelsdag, 

de baas regelde dat. In mijn ogen was 

hij geen slechte baas.

Een uitspraak is mij altijd bij geble-

ven: “Het maakt niet uit hoe lang 

je erover doet, als je het maar goed 

doet.” Dat wil zeggen: als het goed 

is, dan blijf je dat altijd zien, maar 

hoe lang je erover hebt gedaan dat 

vergeet men. Ik heb deze stelling altijd 

gebruikt.

De firma abbruwee was mijn eerste 
baas. Ik heb er bijna vier jaar gewerkt. 

Ik heb er daarna nog heel veel gehad 

(acht stuks), maar de collegaliteit 

die daar was, heb ik nergens meer 

gevonden.

Pensioen

n 19  is de firma abbruwee opge-

heven. Nico Pabbruwee werd 65 jaar 

en ging met pensioen. Hij wilde de 

zaak aan het personeel verkopen, maar 

dat ging niet.

Met dank aan mijn ex-collega Gerrit 

Vermeer die tot 19  bij de firma 
Pabbruwee heeft gewerkt en de foto’s 

heeft geleverd.

Koos van Eck

jmvaneck@ziggo.nl

Een paar belevenissen van mijn eerste werkgever: aannemersbedrijf N. Pabbruwee

De nieuwe garage in Wassenaar.

Het pand in de Zorgvlietstraat.

De Oud-Hagenaar -  De Krant voor de 50-plusser  Dinsdag 12 juli 2016 9pagina



De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 12 juli 2016    pagina 10   

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

Joods Den Haag 

Den Haag kende voor de Tweede 

Wereldoorlog de grootste Joodse gemeen-

schap in Nederland na Amsterdam. Toch 

werd aan dit onderwerp nooit eerder een 

tentoonstelling gewijd. Het Haags Historisch 

Museum brengt hierin verandering en brengt 

de tentoonstelling ‘Joods Den Haag’. De 

tentoonstelling schetst een beeld van 350 

jaar Joodse geschiedenis. Bij de tentoonstel-

ling worden activiteiten georganiseerd, zoals 

lezingen, wandelingen door de voormalige 

Joodse buurt en excursies aan de Liberaal 

Joodse Synagoge en de Joodse Begraaf-

plaats.

haagshistorischmuseum.nl

Haags Historisch Museum

Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: € 7,50, met Ooievaarspas gratis

 

Pauzeconcert 

Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de 

Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten 

gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil 

een podium bieden voor veelbelovende 

jonge musici. Op 20 juli kunt u luisteren naar 

Stefan Donner op orgel.

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

Delft Chamber Music 

Festival   

Het Delft Chamber Music Festival is 

uitgegroeid tot een kamermuziekfestival 

van wereldformaat en 

bestaat dit jaar 20 jaar. 

Iedere zomer wordt de 

absolute wereldtop van 

de klassieke muziek 

uitgenodigd om tegen 

het prachtige histori-

Fonds 1818 agenda

sche decor van Delft en omgeving te musiceren. 

In een feestelijke, zomerse en intieme setting 

worden de meest bijzondere programma’s ten 

gehore gebracht.

www.delftmusicfestival.nl

Delft Chamber Music Festival 

Locatie: Van der Mandelezaal in Museum 
Prinsenhof Delft
Aanvang:  verschillende tijden
Toegang:  van € 3,- tot € 45,-

Bios in de Buitenlucht   

Op het sfeervolle terras van het 

Humanity House kunt u naar de beste films in de 

openlucht kijken. Het thema dit jaar is migratie. 

Op 28 juli wordt gestart met: Stranded in Can-

ton. Een onthullende en toch grappige film over 

een Congolese zakenman wiens handeltje in 

T-shirts vertraging oploopt, waardoor hij strandt 

in Guangzhou. 

www.humanityhouse.org 

Humanity House 

Locatie: Prinsegracht 8, Den Haag
Aanvang: 21.00 uur
Toegang: € 8,50 / € 6,50,  Voertaal is Engels

Van Gogh meets Van Goyen   

Tot en met september 2016 is een 

eerste pop-up tentoonstelling over het Haagse 

werk van Vincent van Gogh in het Jan van Goy-

enhuis in Den Haag te 

zien. Het werk en de 

brieven van Van Gogh 

die met de directe 

omgeving te maken 

hebben, worden op 

banners getoond. Een 

wandeling van drie 

kilometer verbindt 

de diverse locaties. 

De tentoonstelling 

brengt een ode aan de 7 jaar die Van Gogh in Den 

Haag doorbracht. Er wordt zowel gerefereerd 

aan de periode dat Van Gogh als kunsthande-

laar werkte als aan de tijd dat hij als beginnend 

kunstenaar door deze straten liep. 

www.vincentvangoghexperience.com

Vincent van Gogh Experience Den Haag

Locatie: Dunne Bierkade 16a, Den Haag
Tijden: vr, za, zo van 13.30 tot 17.00 uur
Toegang: € 6,50 incl koffi e,  €10,00 incl 
wandelboekje

JULI-NOV

2-7 
T/M 13-11

JULI

20

Bios in de buitenlucht

JULI-AUG

28-7 
T/M 7-8

JULI-SEPT

T/M SEPT

JULI-AUG

28-7 
T/M 7-8

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

Museum brengt hierin verandering en brengt 

2-7 
 13-11 20

28-7 
 7-8

 SEPT

28-7 
 7-8

Hulpverlening bij

Administratie
Iedere donderdag tussen 10:00 en 12:00

uur in deze Schroeder winkels:

• Westduinweg 196

• Loosduinsekade 156 (óók op woensdag)

K�m� � �� ��l� ��e� ���� �i�? W� ������ � �r�a�!

S��r�e��� ��
�e� Ro�� K��i�
������ s����
Kom nu langs om te zien

wat we u kunnen bieden!

www.schroeder.nl www.rodekruis.nl/denhaag

25%25%25%25%
U krijgt met deze coupon

25% korting op een

aankoop naar keuze,

in onze kringloopwinkels

alleen geldig in onze winkels Westduinweg
en Loosduinsekade, tot en met 

31 augustus 2016. Éen bon per klant.
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Waarom  
deelnemen aan  

het Depositofonds  
De Volharding?

•  DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL

•  JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE

•  FLEXIBEL BIJSTORTEN

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

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

 

 

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

 

Geen deelname eisen

Er gelden geen beperkende 
voorwaarden aan deelname 
aan het fonds.  

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

 

 

 

Depositorekening als aanvulling 
op uw huidige uitvaartverzekering 

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

Teveel gespaard?

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

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

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

van De Volharding kan voor u de juiste oplossing zijn. 
 

 

DE  VOORDELEN OP EEN RIJ 

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

 

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

 Depositofonds De Volharding

Meer vrije tijd als 
mantelzorger?

De Blijmaker kan u helpen!

070-221 05 82
email: blijmaker@devolharding.nl  |  www.devolharding.nl

Kijk voor meer informatie op: 

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

LIVE: Open Dag 
ADO Den Haag 

13.00-16.00 uur zondag 24 juli

Op zondag 24 juli gaat iedere 
fan van ADO Den Haag richting 
het Kyocera Stadion, voor de 
Open Dag van ADO Den Haag. 
Natuurlijk is alles te volgen via 
89.3 Radio West.  

Presentator Jim van der Deijl en 
verslaggevers Nicolette Krul en 
Dennis Kranenburg proeven de 
sfeer en interviewen spelers en 
fans. 
Het hoogtepunt van de dag is 
natuurlijk de spelerspresentatie 
van het nieuwe voetbalseizoen. 

Luister tussen 13.00 uur en 16.00 
uur naar het LIVE verslag van de 
Open Dag van
ADO Den Haag op
89.3 Radio West. 
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Bel

070 - 22 10 581
en wordt  gratis 

lid !

Ribbelbeker Sure Grip

Deze transparante 
policarbonaat beker is
stapelbaar en hee�  diepe 
groeven. Hierdoor
ligt de beker comfortabel 
in de hand en hee�  u een goede grip. 

• Geschikt voor zowel warme als koude 
dranken. 

• Deksel niet standaard bijgeleverd.
• Verkrijgbaar in diverse kleuren. 
• Geschikt voor de  magnetron.

  3,60

Voor leden

Onze  prijs €4,50

Opblaasbaar Loungekussen 
Wicked Wedge

15,
95

Onze  prijs € 19,95

Voor leden

• Makkelijk mee te nemen als 
klein pakket, 570 gram. 

• Voor op het strand, in bed, op 
de camping. 

•  In drie leuke kleuren te bestel-
len. 

• Grijs, blauw en roze.

         Bel en bestel 070 - 221 0581

Elektrische mobiliteitstrainer 

 31,

Voor leden

95

Comfort GSM 
FM-7500

Onze  prijs € 39,95

Onze  prijs vanaf € 99,95 79,

Voor leden vanaf

De ideale mobiel voor 
senioren.
 
•Vereenvoudigde bedeing
•Duidelijk en groot con-
trasterend kleurendisplay
•Alarmtoets: tot 5 
noodnummers bellen met 
1 druk op de knop
•Extra grote letter / cijfer-
weergave
•Extra grote toetsen

50

Fit de zomer in! Met deze elektrisch aangedreven fi etstrainer traint 
u uw been en armspieren comfortabel vanuit uw stoel. Door de 
trapondersteuning is er weinig krachtsinspanning nodig.

•Volautomatisch trainen van spieren in benen 
en armen.
•Ideaal voor ouderen, herstel na blessure of 
operatie, etc.
•Zowel te gebruiken voor beweging van benen 
als armen.
•Traploze instelbare snelheidsregeling.
•Computer met scanfunctie registreert tijd, 
afstand en calorieverbruik.
•Met straps op de pedalen.
•Incl. afstandsbediening.

De Wicked Wedge komt pas echt 

goed van pas tijdens die lange 
zomeravonden in de tuin of het 
park.

Nekkussen opblaasbaar

Opblaasbaar nekkussen 
voor steun tijdens lange 
reizen, in bad of op het 
strand. Fluweelachtig 
uiterlijk.

Onze  prijs €4,95

Voor leden

  3,95

Onze catalogus 2016 is uit.
Vraag hem nu aan !
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Sociale voorzieningen

Spaarpolissen voor

kinderen bij bijstand

Ik ben een ongehuwde moeder van 

twee kinderen met een uitkering van de 

sociale dienst. Na verhuizing moest ik 

opnieuw bijstand aanvragen. Sinds de 

geboorte van mijn kinderen heb ik ech-

ter voor hen spaarpolissen lopen. De 

sociale dienst in mijn nieuwe gemeente 

wil dat ik de polissen opneem omdat 

dit eigen vermogen is en ik hiermee 

voorlopig kan leven. Is dit correct?

Bij een bijstandsuitkering wordt het 

zogenoemde bescheiden vermogen, 

dat geen bepaalde bestemming 

heeft, tot aan een grens vrijgelaten. 

In uw geval als eenoudergezin is 

dat 11.840 euro. Dus als u met de 

tussentijdse afkoopwaarde van de 

spaarpolissen van uw (minderjarige) 

kinderen boven deze drempel aan 

vermogen komt, bent u verplicht het 

meerdere eerst op te maken.

Tussentijdse beëindiging zou heel 

onvoordelig kunnen zijn. Is dat 

noodzakelijk, neem dan daarover 

contact op met de sociale dienst én 

uw bank.

Financiële kwesties

Zorgen over stijging

kosten van crematie

Ik ben 81 jaar en woon in een verzor-

gingshuis. Bij een uitvaartverzorger 

heb ik een deposito uitgezet van nog 

niet 4.000 euro om de kosten van mijn 

crematie te betalen. Nu maak ik me 

zorgen over de jaarlijkse prijsstijgin-

gen bij uitvaarten.

De uitvaartverzorger stelt dat er 

jaarlijks minstens 400 euro moet 

worden bijgestort om aan mijn wensen 

te voldoen. Dat kan ik na inhouding 

van de hoge eigen bijdrage door het 

verzorgingshuis niet meer opbrengen. 

Ik wil ook niet dat later mijn kinderen, 

die allen goed zijn terechtgekomen, 

voor de kosten opdraaien. Wat moet ik 

doen zodat ik over deze kwestie rustig 

kan gaan slapen?

We raden u aan niet veel zorgen te 

maken over de opmerkingen van 

de uitvaartverzorger dat de kosten 

voor de door u gewenste crematie 

jaarlijks minstens met 400 euro 

zullen stijgen. De basiskosten van 

uw crematie heeft u in ieder geval al 

achter de hand met het deposito.

Mocht blijken dat de uitkering 

onvoldoende is om geheel aan uw 

wensen te voldoen, dan moet daarop 

maar beknibbeld worden door uw 

nabestaanden. Uitvaartverzorgers 

hebben er een handje van om men-

sen een nogal aangeklede uitvaart 

voor te spiegelen, terwijl het ook wel 

wat soberder zou kunnen.

Op uw oude dag hoeft u zich daar-

over geen zorgen te maken. Per slot 

van rekening heeft u uw kinderen 

nog. U heeft hen waarschijnlijk altijd 

goed verzorgd. Dan is het ook niet te 

veel gevraagd dat zij na uw overlij-

den ervoor zorgen dat u de uitvaart 

krijgt die u wenst.

Overigens zijn wij niet zo’n grote 

voorstander van een deposito bij een 

uitvaartverzorger indien u zelf over 

genoeg vermogen beschikt waarmee 

u misschien een hoger rendement 

behaalt dan de beleggende instelling. 

Met 7000 euro aan spaargeld of 

eigen vermogen komt u al heel ver. 

Dat wordt ook als eerste gebruikt om 

uw uitvaart te bekostigen voordat 

de kinderen hiermee als erfgenamen 

aan de haal gaan.

Pas als u zelf niet de discipline kunt 

opbrengen om te sparen of te beleg-

gen, raden we u aan met uitvaart-

verzorgers in zee te gaan voor een 

verzekering of deposito.

Erf- en schenkingsrecht

Kinderen willen

hun erfdeel claimen

Mijn vader en moeder zijn getrouwd in 

gemeenschap van goederen en hebben 

een langstlevende testament laten op-

maken. Mijn moeder heeft aangegeven 

dat als mijn vader sterft de hele boel 

(zoals het huis en het land dat zij bezit-

ten) te zullen verkopen en te vertrek-

ken. Mijn vader is daarover laconiek 

en wil er niks aan doen want hij wil de 

lieve vrede binnen zijn huwelijk bewa-

ren. Sterft mijn vader eerst, dan willen 

wij ons erfdeel claimen. Gaat dit?

In een langstlevende testament is 

meestal bepaald dat de partner die 

overblijft de totale nalatenschap 

krijgt en dat eventuele kinderen voor 

een erfdeel een vordering krijgen 

op de langstlevende. Die vordering 

is vaak echter pas op te eisen als de 

langstlevende is overleden.

Dat kan echter ook anders bepaald 

worden. Bijvoorbeeld als de langst-

levende duurzaam gaat samenwonen 

of huwen met een ander of wordt 

opgenomen in een verzorgings-

huis. Dat moeten de ouders bij het 

opmaken van het testament laten 

vastleggen. Onder het oude erfrecht 

(van vóór 2003) hadden kinderen 

nog de moeilijke mogelijkheid om 

hun wettelijk erfdeel na overlijden 

van de ouder direct op te eisen. 

Dat is nu niet meer mogelijk als de 

langstlevende ouder daaraan niet wil 

meewerken.

lag bij het krijgen van de baard in de 

keel.

Gymzaal

Ik herinner mij nog heel goed dat 

‘meneer’ Borstlap kwam aanrijden 

op zijn fiets o  later een brommer. 
De Perenstraat was niet zo ver. Daar 

woonde de dirigent. Hij had zich voor 

de repetitie heel goed voorbereid om 

van de muziek iets moois te maken, 

dat dan wel uit de kelen van de jon-

gens moest komen. Ach, dachten wij, 

dat is wel aardig, maar het klimmen 

op de bruggen en aan de rekstok in die 

gymzaal was ook wel best leuk. Nou, 

dat mocht altijd een kwartier voordat 

de repetitie aanving.

Daarna zaten we stil en oplettend te 

kijken naar de handen van Borstlap 

wanneer we het do-re-mi moesten 

inzingen en je moest niet proberen om 

bij sol-la-si-do de ‘si’ uit te spreken. 

Nee, dat moest ‘ti’ zijn. Lag muzikaal 

beter in het gehoor.

Daarna begon de les met werkjes van 

Bach, Buxtehude, Brahms en diverse 

leuke liedjes, maar nooit zomaar iets. 

We repeteerden voor het kerstconcert 

1949 dat gehouden werd in de Grote 

Kerk in Den Haag. Onze begeleider 

was de organist Piet Kraak. Marius 

was soms een beetje ongeduldig en 

het viel niet altijd mee om bij de les te 

blijven als jongetjes van die leeftijd. 

Ik heb het wel meegemaakt dat de 

dirigent de benen nam en zijn regenjas 

aantrok en al buiten op de stoep stond 

terwijl het bestuur (altijd een paar 

aanwezig) hem nog net terug konden 

halen.

Over het algemeen waren wij wel 

aardig stil, maar... in 1949 waren er 

ook al pubers in de zaal! Goed, de les 

liep verder perfect. Liederen zoals In 

Dulce Jubile en Er Is Een Kindeke 

Geboren en natuurlijk Stille Nacht en 

nog vele andere kerstnummers werden 

ingestudeerd. Ik noem hier de mak-

kelijkste, want de rest van de titels ben 

ik vergeten.

Grote Kerk

Enkele jongens waren geschikt om 

solist te mogen zijn in de Grote Kerk. 

Ja, toen was het 21 december 1949. 

Het kerstconcert van het Christelijk 

Haags Kapenkoor onder leiding van 

Marius Borstlap en met aan het orgel 

Piet Kraak werd werkelijkheid. Wilt u 

weten, beste lezers, hoeveel mensen er 

zaten te luisteren naar één knapenkoor 

en één organist? Ongeveer negen-

honderd! Niet te geloven in deze tijd. 

Marius was tevreden en Piet streek 

ons over de bolletjes.

O ja, aardig om te weten voor de le-

zers van deze krant, dat het koor stond 

opgesteld op de linker bovengallerij 

van de Grote Kerk. Die gallerij is er 

al lang niet meer. Wat we niet hadden 

was een toga. Die kwam een paar jaar 

later. Wij moesten het doen met een 

pofbroek (drollenvanger) en een witte 

blouse.

Marius Borstlap heeft vele keren met 

dit koor medewerking verleend aan de 

Mattheus Passion van J.S. Bach, altijd 

onder leiding van grote dirigenten 

zoals Antal Dorati en Willem van 

Otterloo. Ik was er toen niet meer bij 

vanwege die baard in mijn keel, zo-

maar kosteloos! Misschien wel aardig 

voor de lezers uit die tijd: de bekende 

Ds. A.K.Straatsma vroeg ons vele ma-

len in een dienst in de Bethlehemkerk 

aan de Laan van Meerdervoort. Dat le-

verde toen een volle kerk op. Borstlap 

heeft met zijn gemengde jeugdkoren 

nog vele malen voor de NCRV-radio 

uitvoeringen gegeven en laat ik nu 

niet vergeten dat hij jaren ook dirigent 

is geweest van zijn geliefde koor Pro 

Cantare. De grootste hoogtepunten uit 

zijn muzikale leven scoorde hij met dit 

dameskoor.

Ik weet niet meer wanneer het Chris-

telijk Haags Knapenkoor is opgehe-

ven, maar wat ik wel weet is dat we 

heerlijk gezongen hebben bij dirigent 

Marius Borstlap.

Peter Willemse

wilbo@casema.nl

Wie was Marius Borstlap?
In dit artikel wil ik iets kwijt 

over een legendarische 

dirigent: Marius Borstlap. In 

de jaren 1948-1950 was ik 

lid van zijn Christelijk Haags 

Knapenkoor (in die tijd zeker 

tachtig leden).

Op zaterdagavond van zeven tot acht 

uur kwamen de jongens bijeen in de 

gymzaal van de Bavinckschool aan de 

Kastanjestraat in Den Haag. Allemaal 

doodgewone jongens in de leeftijd van 

negen tot veertien jaar oud. De grens 

De Grote Kerk. Foto: flickr.com/photos/plogan/
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Soms moet je het wel drie keer lezen 

en dan begrijp je het nog niet. Over 

de omgang der geslachten vóór het 

huwelijk bijvoorbeeld: ‘De natuur-

lijke liefdedrift wandelt hier op de 

roozenbladeren der jeugd; en haare 

althoos groenende myrthen slingeren 

eenvoudig door de klimopbladeren des 

huwelijks om de eikenstammen der 

eerwaardige huisvaders en huismoe-

ders.’ (1773). Maar wat een prachtige 

taal!

  Het boek van Knappert staat vol cita-

ten van schrijvers en reizigers uit de 

achttiende eeuw en geeft als zodanig 

een onthullend beeld van hoe men 

toen dacht over seks en rolpatronen.

     ‘Zedekwetsende literatuur’ 

Zo bestond erbijvoorbeeld alom 

een klacht van landgenoten over 

‘zedekwetsende literatuur’: ‘Open-

lijk worden in de nieuwsorganen 

zedenverwoestende boekjes aangekon-

digd… van welke enkel de opschriften 

reeds kuische ooren beledigen!’.

  En een Engelsman, die aan het eind 

van de zestiende eeuw ons land 

bezocht, vertelt dat er in Amsterdam 

alleen al vijftig ‘music-houses’, 

bordeelen of ‘speelhuizen’ werden 

geduld.

     ‘Exchange’ 

‘En ook was daar een zaal, waar 

lichtekooien hare zaken kwamen doen. 

Deze ‘exchange’ was open van zes 

tot negen des avonds en iedere vrouw 

betaalde drie stuivers bij de deur voor 

bemiddeling.’

  Maar erg zwaar werd daar kenne-

lijk niet aan getild. Voltaire schreef: 

‘Vooral opmerkelijk is de manier 

waarop de gewone Hollandse dames 

over dit kwaad spreken; daar is eene 

luchtigheid in, die toch maar weinig 

van zedelijke onrust heeft.’

    En eeuw later, in 1793, constateert 

een andere Engelsman echter dat de 

ontucht in Holland niet zo prijzens-

waardig is als in Engeland. Want hij 

zag in het Delftse spinhuis (gevange-

nis) lichtekooien die voor vijf, tien en 

zelfs twintig jaren werden opgesloten 

‘als straf voor hunne philantrophie’.

     Omgetobbelt in ‘t sandt 

‘In de volkszeden waren sommige 

gezelsschapsspelen in de achttiende 

eeuw nog dartel genoeg’, gaat het in 

het boek van Knappert verder.

  Zo was een gebruik als ‘het in zee dra-

gen van de vrijster door de vrijer nog 

niet afgeschaft. De dichter Jacob Cats 

(1577-1660) had zich al beijverd tegen 

deze ‘ezelsmin’, zoals dit gebruik ook 

wel werd genoemd. Want, zo schreef 

Cats, ‘bij dit gebruik wordt het arme 

meisje na afl oop ook nog eens hele-
maal omgetobbelt in het sandt’.

     ‘Queesten’ 

En dan was daar het buitengewoon 

wonderlijke ‘queesten’. Een gebruik 

uit het ‘Noorderkwartier’ en vooral 

op Texel.

  Dat is ‘het toelaten van den vrijer in 

de kamer van het meisje, waar zij te 

bed ligt en hij den ganschen nacht mag 

blijven praten, ook op het bed liggend 

met een deken tusschen hen’.

    Als je dat in 2016 leest geloof je je 

ogen niet. Alleen maar praten! Wat 

was dat voor achterlijk gedoe?

    Het ‘queesten’ kende zijn tegenhanger 

in de zogenoemde ‘proefnachten’. Na 

zo’n nacht moest blijken of het meisje 

vruchtbaar was. En zo kwam zwanger-

schap vóór het huwelijk dikwijls voor. 

Het was daarna dan wel zaak het 

zwangere meisje zo snel mogelijk ten 

huwelijk te vragen.

    Tegenwoordig zouden we het over 

een proefperiode hebben. Waarin je 

het aangeschafte product nog mocht 

ruilen.

    Toen echter werden bij zo’n huwelijk 

de kinderen uit zo’n proefperiode voor 

‘echt’ verklaard of, gelijk het heette, 

‘mede in den echt begrepen evenals, 

of deszelve zij ná het huwelijk waren 

gecreëerd’.

    Toch kwam, zo blijkt uit het boek van 

Knappert, in 1798 nog in een zitting 

van de Tweede Kamer de vraag ter ta-

fel of aan een zekeren H.F. Vogelsang 

te Koevorden, wiens vrouw ‘binne-

tijds’ was bevallen, de daarop staande 

boete van tien gulden zou kunnen 

worden kwijtgescholden.

     Ter omhelzing aangeboden 

Het hebben van een maîtresse mocht 

weer wel. Sterker nog: ‘In Amsterdam 

zag men rond 1800 de getrouwde 

mannen meer met hunne minnaressen 

dan met hunne vrouwen.’

  In de voornaamste Nederlandse koop-

steden had men trouwens huizen, waar 

men de portretten zag van vrouwen 

die zich ‘ter omhelzing’ aanboden en 

uit wie men zich dan een maitresse 

kon kiezen. ‘Het moet vaak gebeurd 

zijn’, gaat de schrijver verder, ‘dat een 

man hier zijn eigen vrouw ontmoette’.

    Huwelijken met een rijke man van-

wege z’n geld zijn natuurlijk van alle 

tijden. Maar zo mooi onder woorden 

gebracht als toen vind je ze niet vaak 

meer: ‘De vrouw, ‘s voormiddags lui 

en leeg te bed; ‘s namiddags op visite 

of aan ‘t lanterfanten naer ‘t Oude-

mannehuis (waar de winkels waren) 

en’s nachts met speelkaarten in de 

handen.

    Wat zal het zijn? Armoede aan ‘t end! 

Want al hadden zulke rijke klungels 

koningsgoed... ‘t raakte er door’.

    En huwelijksreizen? Dat blijkt toch 

iets van deze tijd. Vroeger bleven 

de jonggehuwden na de bruiloft nog 

enkele dagen in het huis der bruids-

ouders en betrokken daarna hun eigen 

woning.

    ‘Het was nog geen gewoonte’, schrijft 

Jacob van Lennep als hij het heeft 

over het huwelijk van zijn vader, ‘dat 

de jonggehuwden zich uit het ouder-

lijk huis wegpakten, om ergens in een 

vreemde herberg, beloerd door onbe-

schaamde kellners en nieuwsgierige 

werkmeiden hun echtelijke loopbaan 

te beginnen’.

    Omgekeerd, schrijft Knappert, ergerde 

men zich toen niet aan de, naar onzen 

smaak, zeer openhartige vragen aan 

het jonge paar, den eersten ochtend na 

het huwelijk gedaan’.

     Hartstochten doden 

‘Onze Hollandse harten gelijken op 

onze turven’, schrijft Justus van Effen 

in 1718. ‘Ze branden langzaam maar 

lang’.

  En als hij de Franse vrouw met de 

Nederlandse vergelijkt, hebben de 

Hollandsche vrouwen ‘niet genoeg 

ijdelheid om de ietwat grove bekoor-

lijkheden, welke zij van de natuur 

ontvingen, te verfi jnen. Over het 
algemeen is het beklagelijk te zien, 

hoe onze burgervrouwen de kunst 

verstaan zich leelijk te maken. Maar... 

de Hollandse huwelijksliefde is toch 

boven de Fransche te verkiezen’. Kijk 

eens aan.

    En de Hollandse man? Diderot schrijft 

in 1773: ‘De zucht naar winst, de 

harde arbeid, de smaak voor den han-

del, de drukke zaken, het zijn allemaal 

omstandigheden die de hartstochten 

doden. Zodat er vele onbeschaafde 

mannen in Holland zijn. En maar 

weinig minnaars’.

     ‘Hansje in den kelder’ 

Hoe meer kinderen hoe beter, was de 

opvatting een paar eeuwen terug. Dat 

is nu wel anders.

  Maar toen gingen gehuwde mannen 

bij sollicitaties vóór ongehuwden. Al 

was het alleen maar ‘ter bevordering 

van de belangen van onze nationale 

menschenfabriek’.

    Op bruiloften werd openhartig gezin-

speeld op deze belangen en daarna 

dronk men gaarne op ‘Hansje in den 

kelder’.

    En in 1757 wenst iemand een jonge 

vrouw die op het punt stond te beval-

len, schriftelijk ‘sterkte in Uw aan-

staande benauwdheden’, en vergezelde 

deze wens met ‘de beede dat het U is 

vergund U in Uw verdere voortplan-

tingen te verkwikken’.

    Prachtig!

    Tien of twaalf kinderen per echtpaar 

heetten in 1773 nog ‘vrij algemeen’. 

Vrouwen met 16, 17, 22 en zelfs 25 

kinderen kwamen ook voor, afhan-

kelijk van ‘de inschikkelijkheid der 

Nederlandsche schoonen’.

     ‘Eene bijzonderheid’ 

Maar een echtpaar met 181 kinderen 

én kleinkinderen werd zelfs in 1796 

toch als ‘eene bijzonderheid’ gezien.

  Weet u nog meer over de voortplan-

ting van vroeger? Mail het dan naar 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

Bedorven zeden, lichtmisserij en proefnachten
  Het boek ‘Het zedelijk leven onzer voorvaderen in de achttiende eeuw’ (1902, auteur dr. L. Knap-

pert) onthult ons iets over het geslachtelijk verkeer, de openbare ontucht en de huwelijken rond de 

achttiende eeuw. Vroeger was heus niet alles beter. 

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.

De maaltijden worden 

gratis bezorgd en 

zijn van uitstekende 

kwaliteit.

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

 wensen van onze 
groeiende klanten-
kring en verwerken 
deze wensen continue in de maaltijden. 
Door de jaren heen heeft dit geleid tot 
uiterst smakelijke en gezonde maaltijden 
waar bijv. erg weinig zout en kruiden aan 

zijn toegevoegd. Telkens weer krijgen 
wij lovende kritieken bij proeverijen: van 
senioren, instellingen, koks en zelfs ver-
pleegkundigen, diëtisten en welzijnsorga-

nisaties voor ouderen.
Behalve uiterst smake-
lijke maaltijden is er meer 
waardoor 3B Diner voorop 
loopt in haar streven om elke 

maaltijdgebruiker tevreden te kunnen 
stellen.
Wensen van onze maaltijdgebruikers wa-
ren o.a.:  Nog meer groenten in de maal-

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 gelegen-
heid 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.

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de maaltij-

denservice 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.

Nu ook maaltijden van 
380 gr. voor “de kleine eter”

Voor meer informatie:

www.3bdiner.nl of 

bel met 010-529 01 33
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Na een lange periode van folders 

kijken. Kiezen tussen de kleur rood 

of groen. Ik koos voor groen, maar 

toen was nog de vraag kies ik voor 

zwarte of naturel skai bekleding. 

Uiteindelijk werd het naturel. Mijn 

extra optie was een slot op de achter-

klep, waaronder niet alleen de motor 

zat, maar ook de benzinedop. Vanaf 

dat moment ben ik besmet met het 

Coupé en later ook het Cabrio virus.

Houten sportstuur

Het was het laatste model uit de 

serie, met wat naar voren geplaatste 

grootlichtlampen. Zulke mooie ele-

gante lijnen in goede verhoudingen. 

Het interieur zag er eveneens luxe en 

sportief uit. Goed zittende kuipstoel-

tjes met een fraai afgewerkt dash-

board, met grote klokken waaronder 

een toerenteller en dat was heel luxe 

in die tijd. Prachtig houten sportstuur 

met twee matzwarte spaken met 

gaatjes. Daaronder een eigentijds 

stuurslot. Een stijlvol uitgevoerd 

dashboard met links een drietal zwar-

te tuimelschakelaars en rechts een 

mooi ontworpen asbakje en niet te 

vergeten de rubberen drukknop voor 

de ruitensproeier. Tussen de stoelen 

links van de handrem een hendel om 

te starten en rechts het hendel voor 

de choke. Achterin kon je zitten, 

maar niet al te royaal. Met name 

door de lage aflopende oup -lijn, 
die effect had op de hoofdruimte.

Het interieur was eveneens mooi 

afgewerkt met leuk ontworpen 

deurhendels en natuurlijk de tocht-

raampjes.

AVRO Puzzelrit

De motor, een 850 cc’tje lag 

achterin, wat het rijden wat licht 

maakte, maar je kon er sportief mee 

sturen. Ik kan mij herinneren dat ik 

er een paar maal de jaarlijkse AVRO 

Puzzelrit mee gereden heb, met een 

leuke vriendin aan mijn zijde. In die 

tijd werkte ik als Marketing Assistant 

op het districtskantoor bij de Amro 

Bank aan de Kneuterdijk en had daar 

een collega die een zelfde had in 

het rood met zwarte bekleding. Wij 

parkeerden allebei op het Malieveld 

en het was een pracht gezicht als die 

twee naast elkaar stonden. De reser-

vesleutels heb ik overigens nog. Echt 

een beauty! Had ik hem maar nooit 

weggedaan, maar ja, that’s life!

John Vroom

johnvroom@planet.nl

Fiat 850 Sport Coupé
Wat is er mooier dan je eerste nieuwe auto? Voor mij was dat 

in 1972 een gloednieuwe Fiat 850 Sport Coupé. Zooo’n mooi 

design! Ik zag pas nog de order van Fiat dealer Swart uit de 

Parkstraat in Den Haag voor een bedrag van een kleine 10.000 

gulden. De deal was beklonken op een gratis setje kokosmat-

ten. Oh, wat was ik trots.

Fiat 850 Sport Coupé.

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

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

plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 28 juni vond u ook 

vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde de vorige keer: 5-8-8-8. De 

dvd gaat naar de volgende inzenders:

• Kees Post, te Den Haag

• Lucienne van Zijl, te ‘s-Gravenzande

• M.J.L. van der Haven, te Benthuizen

• Ruud van Holsteijn, te ‘s-Gravenzande

• René Kuiper, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

vij  keer de dvd Ko fiehuis De Ooievaar 
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de 

inzending natuurlijk ook uw postadres te 

vermelden!

We moeten uw oplossing van de nieuwe 

puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen 

hebben op: vrijdag 22 juli.

Mail

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 14’

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

5 4 2
1 3 5

5 1 8 9
3

3 6 2 9
4 9 5 6

5 7
3 2 1
2 7

3 6 1 7
8

5 7
6 9 3 5 4

1 3
2 8 4 9
4

8 6
5 7 4 2

6 5 3
2 7 4
9 5 8 4

8 4 6
1 5

6 9 8
2 6 1 5

5 6 2
8 5 6

4 3 6
7 6 3 9

7
3 1 9 2

8 9 1 6
1 8 2 3

3
1 7 2 3

8 5 1
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109.-

79.-
69.-

49.-
249.-

149.-

 ROLLATOR
 ECO-LIGHT 2• IN HOOGTE VERSTELBAAR• GOEDE ZITTING MET RUGLEUNING• ROBUUSTE MASSIEVE BANDEN• GEWICHT: 7,6 KG

 ROLLATOR
 CASA GO-GO III• DEGELIJKE ROLLATOR• INCL. MANDJE, DIENBLAD EN STOKHOUDER• GEWICHT: 12,4 KG

 ROLLATOR
 MODELITO CLASSIC• IN HOOGTE VERSTELBAAR• EENVOUDIG OPKLAPBAAR• MAXIMAAL GEBRUIKSGEWICHT: 136 KG• GEWICHT: 7,2 KG

KIJK VOOR ALLE ACTIES OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL

KERKETUINENWEG 30, DEN HAAG
TEL: 0229 - 753242

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

UW HULPMIDDELENOUTLET, NOG NOOIT WAS COMFORT ZÓ VOORDELIG! 

OOK VOOR GRATIS LENEN VAN UW HULPMIDDELEN

SCOOTMOBIELEN* 

VANAF 299.-

* zowel nieuw als occasions 

ACTIES GELDIG T/M ZATERDAG 23 JULI 2016

 

SUPER LAGE PRIJZEN


