
Mijn eerste werkgever als 

timmerman was in 1962 bij 

Th. van Oosten bouwbedrijf 

in de Roggeveenstraat. Ik 

woonde daar pal tegenover 

op 150. Ik heb daar vijf jaar 

met veel plezier gewerkt.

De heer Van Oosten was een strenge 
baas. Je kon er niet in een spijker-
broek bij lopen, maar een overall 
was verplicht. En ga nou niet met je 
handen in je zakken staan, of met een 
shaggie tussen je lippen, want hij trok 
je handen uit je zakken en je peuk kon 
je weggooien! Ik wilde op een dag 
mijn handzaag vijlen, want hij werd 
een beetje bot. Nou, dat was helemaal 
goed, maar dan moest ik hem op 
kantoor laten zien als ik dacht dat ik 
klaar was. Na een uurtje dacht ik dat 
het wel aardig gelukt was en ging bij 
de heer Piket de boekhouder vragen of 
ik naar de baas mocht om mijn zaag 
te laten zien. Er werd zeer kritisch 
bekeken of de tanden allemaal even 
hoog waren en er werd een kopspeldje 
op de tanden gelegd om te controle-
ren of de tanden om en om de juiste 
zetting hadden. Het speldje moest dan 
over de lengte van de zaag tussen de 
tanden glijden, maar dat ging mis! Ik 
ben nog uren bezig geweest om het 
goed te krijgen. Ik heb wel geleerd 
zagen te slijpen door deze kritische 
baas. Velen kunnen het niet, dus als 
ze je een zaag zien vijlen krijg je 
vaak het verzoek om die van hen ook 
te doen. Van Oosten had altijd mooi 
werk. Ik heb in diverse bioscopen die 

verbouwd moesten worden gewerkt. 
Onder andere de Asta op het Spui. 
Daar zou de premiere komen van de 
film The Longest Day over de invasie 
op Normandie. Hij had ook werk in 
de Koninklijke Stallen en veel in Was-
senaar. Hij had ook de stomerij Dub-
bel Blank uit de Columbusstraat als 
klant. Die wilden door heel Nederland 
vestigingen hebben waar je kleding 
kon brengen om te laten stomen. Ik 
heb door heel het land gewerkt aan 
deze winkeltjes. We bleven dan een 
week van huis en logeerden in kleine 

hotelletjes met vaak een café. Ik heb 
in die tijd heel wat gebiljart! We had-
den ook een leuk ploegje en heel veel 
gelachen. Ik was de jongste, dus werd 
vaak als boksbal gebruikt, koffie halen 
en ze vonden ook altijd dat ik mee 
moest, want ik was wel een drukte-
maker waar ze vaak hun agressie op 
konden botvieren. Met een man in ‘t 
bijzonder kon ik het altijd goed vin-
den, dat was Willem Hogendorp. Die 
wilde mij altijd graag mee hebben op 
karwei. Hij was een soort vaderfiguur 
die mij op sleeptouw nam. Ik deed 
ook alle werkzaamheden, of het nu het 
vernieuwen van de riolering was met 
gresbuizen vol stront of puinruimen. 
Ik heb daar heel veel geleerd en later 
toegepast bij andere aannemersbe-
drijven. Later heb ik nog bij de firma 
Esser aannemingsbedrijf gewerkt. 
Die zat op het Groenewegje tussen 
de Paviljoensgracht en de Gortmolen. 
En daarna heb ik nog gewerkt bij H. 
van Bergenhenegouwen en Schippers 
in de Frederikstraat. Is later verhuisd 
naar de Binckhorst.

Ik heb alle handgereedschappen nog 

en gebruik ze nog vaak. Van Oosten 
had veel werk voor de Rijksgebou-
wendienst en heeft de bioscopen 
Asta en Rex ooit verbouwd. Ook het 
gebouw op de hoek Hobbemaplein- 
Hobbemastraat is van binnen en van 
buiten gerenoveerd voor de firma 
Braun.

De Passage

In de rotonde van de Passage zat ooit 
Sluyters Oosterse kunst. Ook een 
werk van van Oosten. Nu zit daar de 
Apple store. Ook de firma Hoying in 
de Passage was een goede opdracht-
gever voor van Oosten. Dat was een 
dure speciaalzaak in serviezen en 
dergelijke. Ze hadden ook een zaak 
op de Oudegracht in Utrecht met zo’n 
Werfkelder. Daar heb ik ook maanden 
getimmerd.

Het gebouw van Esveha was na de 
verbouwing van Braun. De gevel is 
met aluminium lamellen bekleedt door 
Hunter Douglas uit Dordrecht.

Later (1975) ben ik bij HTM ben 
gaan werken en heb ik ook op de tram 

gereden. Zo kwam ik ook nog eens 
langs een oud karwei. En waarom 
naar HTM? Nou, daar verdiende ik 
per maand netto 600 gulden meer dan 
met timmeren. Dat timmeren ben ik 
gewoon in mijn vrije tijd blijven doen, 
want dat vak heb ik ontzettend lief. 
Bij HTM zaten zoveel mensen uit het 
bouwvak, dat was wel opvallend. In 
het burgertimmerwerk was ook haast 
geen droog brood te verdienen. Als 
je echt geld wilde verdienen moest je 
over naar de nieuwbouw en dus in de 
beton! Nou, daar lag mijn hart niet.

Ik heb nog steeds een heel scala aan 
profielschaafjes en nog waterpasglaas-
jes en schietlood, kruishout enkel 
en dubbel en een houten blokschaaf. 
Later werd de houten blokschaaf 
vervangen door een stalen Stanley-
schaaf en een stalen voorloper (een 
wat langer model schaaf).

Arie Blom

bloma@ziggo.nl
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Profielschaafjes en ander gereedschap.

070 - 346 95 71  

www.cuvo.nl

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

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

sinds 1953

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

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 
rel van brabant” Oisterwijk!

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

   
 

•  Halen/brengen 4 middagtochtjes

in “De pa
Week  2 t/m 9 september: incl. halen/ brengen 

4 middagtochtjes      p.p. € 650,00

Vraag de folder aan voor ons Kerstarrangement 24 december tot 1 januari

Midweek  22 t/m 26 augustus op basis van 
halfpension             € 275,00

•  € 650,- p.p. 



Marcel Philip Raphalowiz

Zijn er onder de lezers nog mensen die 
zich Marcel Philip Raphalowiz of zijn 
ouders Henri en Josephina herinneren? 
Marcel (geboren 1925) woonde na zijn 
geboorte kort op het Rijswijkseplein. 
Met zijn ouders vertrok hij gedurende 
vijf jaar naar Antwerpen. Vanaf 1930 
woonde het gezin weer in Den Haag, 
van 1930 tot 1936 Lyonnetstraat 116, 
van 1936 tot 1942 Allard Piersonlaan 
160, beide adressen in Laakkwartier. 
In augustus 1942 is het gezin via Wes-
terbork naar Auschwitz gedeporteerd 
en daar vermoord.

Allard Piersonlaan 160 was ook mijn 
ouderlijk adres, van 1959 tot 1975. 
Via joodsmonument.nl kwam ik te 
weten dat daar een joods gezin heeft 
gewoond. Uit interesse daardoor heb 
ik een en ander uitgezocht over dit 
gezin, en over de verdere familie in 
Nederland. Dat is te zien op familie-
raphalowiz.nl. Maar dat is allemaal 
‘overheidsadministratie’: geboorte, 
huwelijk, verhuizen en overlijden.

Zijn er nog mensen die zich dit gezin 

herinneren? Misschien oudere Laak-
kwartierders? Misschien een klasge-
noot van Marcel? Ik weet helaas niet 
waar hij naar school ging. Misschien 
vanuit de Lyonnetstraat naar de Draai-
straat en vanuit de Allard Piersonlaan 
naar de Linnaeusstraat, maar dat is 
gissen. Van de ouders vond ik in Ant-
werpen fotootjes, van Marcel helaas 
nog niet. Is er misschien iemand met 
een klassenfoto? Ik ben blij met elke 
snipper informatie!

Fokke Zwaan

fokke.zwaan@wxs.nl

Op zoek naar een boekje

Ik ben op zoek naar het boekje: ‘Re-
gentessekwartier-Valkenboskwartier: 
twee wijken verbonden en gescheiden 
door de Beeklaan’. Het boekje is 
samengesteld door An van ‘t Oosten in 
samenwerking met Corry Langebent, 
Suzan van Loo en Ton Veldt. Het 
is geschreven door Johanna Sophia 
Antonia van ‘t Oosten en Corry 
Langebent. Het is in 1994 uitgegeven 
door Boekhandel Paagman, omvat 
132 pagina’s. ISBN: 9080139122. 

Paagman deelde echter mede dat het 
boekje al een paar jaar niet meer te 
koop is. Indien iemand bereid is zijn/
haar exemplaar te verkopen tegen een 
redelijke prijs kan hij of zij contact 
opnemen met mij.

Cees M.A. van Gein

ceesvgein@planet.nl

079-3619530

Op zoek naar een meisje

Onze buurman in Duitsland, Albert 
Daamen, is op zoek naar een meisje 
dat hij vijftig jaar geleden heeft ge-
kend. De gegevens zijn als volgt. In 
1968 of 1969 werkte een meisje op het 
strand in Scheveningen. Zij gaf strand-
stoelen uit, zorgde voor de parasollen, 
etcetera. Hij vond haar een bijzonder 
vriendelijk en opgewekt meisje (hij 
was zelf toen ook nog een jongeman). 
Als naam herinnert hij zich; Aiva (kan 
dus ook Eva of zo zijn) Boerman. 
Ze woonde waarschijnlijk op de 
Sportlaan (1)99. Hij heeft destijds haar 
telefoonnummer gekregen, maar is dat 
kwijt. Onze vraag is: herkent iemand 
zich in deze beschrijving of herkent 
iemand deze vrouw? Hij zal het prach-
tig vinden als het lukt!

Simon en Els van Dijk-Schrijvers

simon.en.els@esvede.eu

Klasgenoten Zuidwalschool

Aan mijn oude klasgenoten van de 
Zuidwalschool in de jaren 1949-1955. 
Zou het ontzettend leuk vinden van 
iemand iets te horen! Zij kennen mij 
als Daantje de Cler.

Daniel de Cler

danieldecler1943@gmail.com

Wie was Marius Borstlap?

Het stuk door Peter Willemse ge-
schreven, is me uit het hart gegrepen. 
In 1958 verscheen er een oproep in 
de Kerkbode dat Marius Borstlap 
een kinderkoor ging oprichten. Als 
11-jarige meldde ik mij aan en na het 
voorzingen van ‘Wilt heden nu treden’ 
werd ik aangenomen. Iedere woens-
dagavond repetitie in de gymnastiek-
zaal van de Bavinckschool, ik vond 
het een feest! Na een paar jaar werd de 
naam van het koor ‘Haags Jeugd-
koor’. We zongen regelmatig voor de 
NCRV-radio onder de naam ‘NCRV 

Jeugdkoor’. De radio-opnames werden 
meestal in de Oude Kerk van Scheve-
ningen gemaakt. Ook gingen we re-
gelmatig naar de studio in Hilversum 
met de bus van garage Pasteur. Praten 
onderweg was verboden, je moest je 
stem sparen. Er ging regelmatig een 
zak met toffees rond om ons zoet te 
houden. De chauffeur was perplex, 
zoveel kinderen in zijn bus en het was 
doodstil.

Het temperament van de heer Borstlap 
was zeker nogal explosief. Tijdens 
een van de opnames ging het de heer 
Borstlap niet naar de zin en met een 
driftig gebaar gaf hij een klap op de 
lessenaar. Tergend langzaam zakte de 
lessenaar naar beneden... Even was 
het doodstil en toen was het lachen. 
Ook de heer Borstlap zag er de humor 
van in.

Tot mijn 16e jaar heb ik met heel 
veel plezier op het Haags Jeugdkoor 
gezongen en veel geleerd. Driestem-
mig solmiserend van blad zingen, wie 
kan dat nog?

Toen ik op latere leeftijd de heer 
Borstlap tegenkwam in de Appelstraat 
kwam zei hij steevast: “Jij had niet 
van het koor af mogen gaan!” Door 
hem heb ik later van zingen mijn 

beroep gemaakt!

Marijke Derksen

g.m.derksen@hetnet.nl

De Beeklaan

Over de Beeklaan: om de laan in drie 
stukken te knippen is logisch, alleen 
in het eerste stuk van Loosduinseweg 
tot aan de Weimarstraat zat de slagerij 
Van Zandvliet. De zaak zat in het 
laatste stuk tussen de Kepplerstraat en 
de Weimarstraat. Ik heb zelf als kind 
in de Kepplerstraat 130 gewoond, 
dat was tussen de Regentesselaan en 
de Beeklaan. De familie Zandbergen 
woonde schuin tegen over ons op 
twee etages, omdat zij veel kinderen 
hadden. Mijn broer en zus en ik zijn 
op de kleuterschool geweest. Daarna 
zij wij naar een andere lagere school 
gegaan, omdat mijn moeder het niet 
kon vinden met de broeders van de 
parochieschool in de Weimarstraat 
mijn broer en ik gingen naar de Mient 
(Hortensiastraat). Trouwens, mijn 
grootmoeder (moederszijde) heeft daar 
als schoonmaakster jaren gewerkt in 
het klooster en de school, omdat er in 
die tijd nog geen aow was en zij toch 
wat meer inkomen had. 

Han Donders

han.donders@ziggo.nl
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Waar is deze foto gemaakt?

Deze foto is genomen in 1958. Ergens in Den Haag... Is het mogelijk aan het 
Voorhout? Of ergens in de buurt van de Javastraat?

Renée Rijff

rijff@outlook.com

Foto Dierentuin

Geachte heer Cohen, dit is de voorkant van wat eens de Haagsche Dierentuin was.
Na de Tweede Wereldoorlog moest ik daar in verband met mijn muziekwerk vaak 
op feestavonden spelen.
Hopelijk heeft u er iets aan.

Karel Kanitz

Ocarinalaan 250 (Rijswijk)

070-3650195

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, 

estland, Delft, Midden-Del and, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

Postadres

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

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

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06-23700323

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl



Mijn tocht begint op nummer 330, 
waar ik woon, in het laatste deel van 
de laan en grenzend aan Rijswijk. Ik 
loop de portiektrap af, ga rechtsaf en 
passeer als eerste bakkerij O.B.I.E. 
(Ons Brood Is Enig), maar daar 
schreef ik al eerder over en ga nu 
rechtsaf de Dautzenbergstraat in. Ik 
zie schoenmaker Neuféglise in zijn 
werkkamer aan huis vlijtig schoe-
nen repareren, steek een hand op ter 
begroeting en loop naar de hoek van 
de Ernest Staasstraat, waar melkman 

ikelenboom zijn bakfiets laadt met 
kratten zuivel in essen. Melk, pap, 
chocolademelk en ‘Sterovita-7 keer’. 
Hij heeft altijd een loper bij zich, 
zodat hij alle huizen van zijn klanten 
in kan als die niet thuis zijn en weet 
wat zij zoal afnemen. Behalve zuivel 
in essen is dat ook losse melk, de 
zogenaamde taptemelk, dat in een 
grote melkbus met kraan voorop zijn 
bakfiets staat. illen de klanten dat, 
dan staat er een melkpan klaar.

Er tegenover zit een klein sigaren-
boertje, nou ja, de winkel is klein, niet 
de eigenaar. Ik kom hier regelmatig 
voor een pakje Old Mac, het vaste 
merk van mijn vader. Maar soms 
krijg ik hem na lang zeuren zover dat 
hij tijdelijk overgaat op Full Speed 
of Captain Grant, bij de een zitten 
autoplaatjes, bij de ander schepen, 
zodoende. Dat duurt dan zo lang tot 
de roep van Old Mac hem teveel 
wordt en mijn collectie plaatjes helaas 
tijdelijk stilstaat.

Ik loop terug naar de Van Zegge-
lenlaan en kom langs de zaak van 
van issen, ook melk- maar tevens 
levensmiddelenhandel. Het staat 
er zoals gewoonlijk weer vol met 
vrouwen uit de buurt, die urenlang 
staan te klessebessen. De hele buurt 
passeert de revue, ik ken het maar 
al te goed. Het is een hele klus om 
daartussen te komen en je onsje kaas 
voor je moeder te bestellen. En o 
ja, ik ben bevriend met hun zoon en 
samen hebben we eens stiekem in hun 
voorraadruimte een hele pot Bebogeen 
leeggegeten. Dat begon heel smake-
lijk, maar daarna heb ik drie dagen 
buikloop gehad. Het kwaad straft 
kennelijk zichzelf...

k loop maar snel verder. at zijn 
hier eigenlijk veel winkels: op elke 
straathoek zit er wel een en soms ook 
daartussenin, zoals hier bijvoorbeeld. 
Kort na elkaar zitten hier het wolwin-
keltje van ismeijer (ooit nog eens 
een doos pastels gewonnen met een 
kleurplaat) en een paar meter verder 
de bloemenzaak Van Hoogstad. Bij die 
laatste kwam ik zelden, maar één keer 
moest ik in alle vroegte ‘s morgens 
een rode tulp halen, waarmee je 
verwacht werd op een verzamelplaats, 
alles ter ere van de verjaardag van 
Baden Powell, de hoogste baas van 
de padvinders. Ik was namelijk een 
tijdlang padvinder bij de groep B, 

ij ijn Bereid  en met zo n naam 
moet je wel, nietwaar?

De laatste winkel aan deze straatzijde, 
officieel het Le-
deganckplein, 
is die van de 
firma ok, die 
filialen door heel 
Den Haag heeft. 
Ze handelen in 
koffie en thee en 
ook in peul-
vruchten en rijst 
en dergelijke en 
blinken uit door 
hun ‘gedurfde’ 
etalages, die 
eens in de zoveel 
weken verfrist 
worden. De achterwand wordt steevast 
met golfkarton bekleed, de ene keer 
lichtgroen, de andere keer naturel van 
kleur, met een niettacker vastgezet. En 
de open zak met spliterwten die eerst 
links staat komt nu rechts te staan, de 
zak witte bonen eerst wat naar achte-
ren en nu meer vooraan. Heel creatief 
allemaal.

Ik steek over naar de linkerkant van 
het Ledeganckplein en wordt ver-
rast door een wagen met twee forse 
paarden ervoor, ze denderen over de 
keienbestrating. an end en Loos na-
tuurlijk. Met een soepele sprong breng 
ik mezelf in veiligheid, ik vergat even 
de drukte van paard en wagens, bak-
fietsen en af en toe een auto of fiets. 
Aan de overzijde sla ik de eerste 

zijstraat links in, de Hugo 
Verrieststraat en sta vrijwel 
meteen voor de deur van Lou 
de waterbaas, waterstóker 
officieel. Nu is het er rustig, 
maar op zaterdag is het hier 
een komen en gaan van huis-
vaders en hun grotere zonen 
om water te halen. Voor 

drie cent tapt Louw uit een grote ketel 
met forse kraan je emmer vol met 
bloedheet water. De meeste mannen 
hebben twee emmers bij zich en dat 
is niet alleen nodig om met het hele 
gezin te kunnen baden, maar ook om 
met de zware vracht lopend naar huis 
in evenwicht te kunnen blijven. Thuis 
volgt dan voor velen nog een klim 
een of twee hoog naar de badruimte, 
meestal de keuken en dan maar oppas-
sen dat vader of broer niet struikelt of 
misstapt. De ellende zou dan niet te 
overzien zijn en de barre tocht moet 
weer opnieuw gemaakt worden. arm 
water is nog nergens in de wonin-
gen te vinden, dus moet het op deze 
manier. Of je moet naar een badhuis, 
wat ook velen doen. Ach, je hoort 
niemand klagen, het hoort gewoon bij 
de zaterdagse dingen en het is maar 

wat je gewend bent.

In de volgende zijstraat, 
de Guido Gezellestraat, 
helemaal achterin 
rechts, is de ijszaak van 
het echtpaar Voogt. 
Ze maken zelf hun 
ijs en dat is geweldig 
lekker, vooral met een 
dot slagroom er op. 
Helaas zijn ze vandaag 
gesloten, ze verkopen 
hun lekkernijen alleen 
in de weekenden. 
Terug dus naar het 
begin van de straat 

waar links slagerij Kieftenburg zit. Ik 
héb daar wat plakjes worst gekregen... 
Bij elkaar geschoven minstens ter 
lengte van enkele hele rookworsten. 
Maar er gebeurde hier voor de deur 
ook iets heel triests. Toen het op 
een dag ink gevroren had en alle 
stoepen en rijwegen glad waren door 
een bevroren laag sneeuw, kwam een 
paard hierdoor ongelukkig ten val. Het 
had een gebroken been en nog meer 
kwetsuren en wel zo ernstig dat de in 
de haast opgetrommelde veearts niets 
anders kon doen dan het arme dier te 
laten inslapen. Het voorval maakte op 
mij als dierenvriend diepe indruk en ik 
heb er nog lang last van gehad.

Ik sla linksaf, de Hasebroekstraat in 
en sta meteen voor de deur van de 
kruidenierszaak Van Chauffele. De 
vrouw van het echtpaar is altijd even 
vriendelijk, maar haar man beduidend 
minder, vind ik. Ik ben zelfs een beetje 
bang voor hem als hij daar met een 
streng gezicht voor je staat, in een 
lange stofjas met op zijn borst een 
groot bakelieten apparaat. Het dient 
als gehoorapparaat weet ik en vanuit 

een dikke knop in zijn ene oor loopt er 
een gestoffeerd snoer naar toe en heeft 
hij zodoende versterkt contact met de 
omgeving. Door de vele verhaaltjes 
die ik zoal lees komt het wel eens in 
mij op dat het misschien a uisterap-
paratuur zou kunnen zijn, maar dat is 
waarschijnlijk vanwege mijn te rijke 
fantasie.

Ik steek de straat over en sta naast de 
Jeroenkerk. Op een muurtje van zo’n 
meter hoog en over de hele breedte 
van de kerk staat een ijzeren spijlen-
hek, waar een schoen net tussenpast. 
Dus wordt het veel gebruikt om het 
hek dagelijks voet voor voet te nemen 
op weg naar school. Ik kan het niet 
laten om dat kunstje ook nu even te 
doen en het gaat nog steeds prima. 
Als ik aan het einde van de muur ben 
en op de stoep spring, ben ik ook 
meteen bij het ‘Postkantoortje’ ofwel 
de winkel van de gezusters Marks op 
de hoek van de Hasebroekstraat en de 
Schaepmanstraat. De zusters, altijd 
geheel in het zwart gekleedt, zijn daar 
de baas van een winkel in snuisterijen 
en speelgoed annex postagentschap en 
dat beheren ze met verve. Toen ik eens 
een leuke Dinkytoy oppakte om deze 
wat nader te bekijken, was een van 
hen er als de kippen bij en kreeg ik 
te horen: “Alleen met de ogen kijken 
jongeman...” Zo laat je dat voortaan 
wel uit je hoofd. Achterin de winkel 
is het postloket en meestal staat er een 
lange rij wachtenden; dus als je twee 
postzegels van vijf cent nodig hebt, 
kun je wel een pakje brood meene-
men, zo lang moet je wachten.

Via de kerkzijde loop ik nu terug, 
steek naar links het Ledeganckplein 
over, passeer bakkerij Paul C. Kaiser 
en kom zo weer bij de Van Zeggelen-
laan. Hier zijn twee hoekwinkels die 
belangrijk voor ons zijn: groenteboer 
Knijnenburg en bibliotheek- an-
ne  kantoorboekhandel Luctor et 
Emergo. Ik zie de groenteman al druk 
aardappels en groenten afwegen. ‘t Is 
iemand met veel droge humor. Als hij 
bijvoorbeeld met zijn weegschaalblik 
vol aardappels boven je meegebrachte 
tas reikt, is zijn gezegde strijk en zet: 
“Ópen die tas...” Maar als zijn vrouw 
even naar achteren is, heeft hij ver-

gezeld van een ondeugend lachje een 
andere variatie voorhanden: “Ópen 
die directoire...” Nee, hier verveel je 
je niet.

Luctor , zoals de bieb hier in de 
volksmond heet, is voor mij een 
interessante zaak. ant elke keer als 
er van een tijdschrift of stripboekje 
een nieuw deel uit is, hangt dat achter 
de winkeldeur, met knijpers aan een 
touwtje. Steeds is het weer spannend 
of er op zekere dag een nieuwe Eric de 
Noorman, Kapitein Rob of Dick Bos 
komt te hangen en dan weet ik niet 
hoe snel ik naar binnen moet komen 
om een exemplaar te bemachtigen. Als 
mijn zakgeld het toelaat tenminste. 
Daarnaast is het bibliotheekgedeelte 
niet minder belangrijk. In het achter-
deel van de winkel staan lange rekken 
met boeken in allerlei genres, die je 
voor (meen ik) een kwartje per stuk 
kunt lenen. De boekruggen zijn zwart 
met daarop in witte codes aange-
geven voor wie bedoeld, zoals ‘AJ’ 
staat voor Oudere Jongens, ‘M’ voor 
Meisjes, enzovoorts. Maar er zijn ook 
helemaal in de laatste kasten boeken 
met een geheimzinnige aanduiding : 
‘X’ of ‘XX’. Ik ben er achter gekomen 
dat het hier om zogenaamde ‘realisten’ 
gaat, boeken strikt voor volwassenen, 
want soms hoor ik wel eens iemand 
een beetje schugter mompelend 
vragen ‘of Hasselman (de baas hier) 
misschien nog wat realis(t)jes of félle 
realis(t)jes heeft?  aarna deze soms 
een duik achter de toonbank doet, 
want daar blijken zich buiten de col-
lectie in de kasten nog meer boeken 
van een bepaald kaliber te bevinden. 
Alleen voor ingewijden.

Mijn wandeling loopt ten einde. Maar 
eerst wil ik mezelf nog op een patatje 
van de kraam op het plein tracteren. 
Vóór deze de lucht invliegt. Hoezo? 
Nou, dat ligt in de nabije toekomst, zie 
het krantenartikel hierbij, ik heb een 
vooruitziende geest blijkbaar.

En om in de geest van een bekend 
tv-programma te eindigen: dit waren 
andere tijden - terug naar de ónze.

Wim Hoogerdijk

whopictures@hotmail.com

Virtueel rondje door de Van Zeggelenlaan
Den Haag, het is en blijft mijn stad. En hoewel ik er al lange tijd weg ben en inmiddels dorpsbewo-

ner in Noord-Holland, is mijn geboortestad nooit ver uit mijn gedachten. Zelfs in mijn dromen komt 

de stad regelmatig voor, zoals kortgeleden bijvoorbeeld, toen ik mijzelf terugzag al wandelend in de 

omgeving waar ik opgroeide, de Van Zeggelenlaan. Dat bracht mij op het idee om dit gebeuren in 

een verhaal onder te brengen, een virtuele wandeling langs vele in die tijd bestaande winkels die 

nu vrijwel allemaal verdwenen zijn of onherkenbaar verbouwd tot woning of iets dergelijks.
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Van Zeggelenlaan.

Luctor.
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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

“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.

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

65+ KORTING
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

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. 

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. 

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 

65+ KORTING
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

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

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

  

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

4 dagen Einruhr in de Duitse Eifel4 dagen Einruhr in de Duitse Eifel4 dagen Einruhr in de Duitse Eifel   
11 t/m 14 sept. van € 372,11 t/m 14 sept. van € 372,11 t/m 14 sept. van € 372,---   voor voor voor € 335,€ 335,€ 335,---   

� Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

� Luxe kamers met ontbijt, lunch en diner 

� ‘s avonds 2 drankjes bij het diner 

� Mooie excursieprogramma incl. entrees 

� Instap Utrecht - Den Haag - Rotterdam 

5 dg. Rijs in het Friese Gaasterland5 dg. Rijs in het Friese Gaasterland5 dg. Rijs in het Friese Gaasterland   
26 t/m 30 sept. van € 350,26 t/m 30 sept. van € 350,26 t/m 30 sept. van € 350,---   voor voor voor € 315,€ 315,€ 315,---   
10 t/m 14 okt. van € 332,10 t/m 14 okt. van € 332,10 t/m 14 okt. van € 332,---   voor voor voor € 299,€ 299,€ 299,---   

  All Inclusive Bus excursiereizen All Inclusive Bus excursiereizen --  profiteer nu van 10% Kortingprofiteer nu van 10% Korting  

��Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

��All Inclusive - logies, ontbijt, lunch en diner 

��Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes 

��Excursie programma met alle entrees ed. 

�� Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht 

Kijk voor meer informatie op: 

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

Olympic Experience 

Van 5 t/m 19 augustus komt 
Tjeerd Spoor met Studio 

Haagsche Bluf iedere werk-
dag LIVE vanaf de Olympic 
Experience op Scheveningen. 
Ook op TV West is iedere dag 
na het TV West Nieuws een 
reportage te zien vanaf het 
evenement.

Olympic Experience staat in 
het teken van de Olympische 
Spelen, je kunt er sporten 
bekijken en uitproberen en 
natuurlijk via de grote scher-
men de Olympische Spelen 
volgen. 
 

Iedere werkdag tussen 16-19 uur

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische foto’s 
(Ned.-Indië)

van 1860 – 1930

Tel: 0182-393492

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
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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’.

AOW en pensioen

Samenlevingscontract

melden voor pensioen

Na een echtscheiding hebben mijn 

nieuwe partner en ik een samenle-

vingscontract afgesloten. Heeft dat 

consequenties voor mijn pensioen 

en moet ik dat doorgeven aan mijn 

pensioenfonds?

Jazeker. Pensioenfondsen worden 
weliswaar door de gemeentelijke 
basisadministraties op de hoogte 
gehouden van huwelijken en 
geregistreerde partnerschappen. 
Ze worden vaak niet automatisch 
geïnformeerd over door een notaris 
vastgelegd samenlevingscontract van 
twee individuen.

Dat kan ook gevolgen hebben voor 
het nabestaandenpensioen. Daarom 
is het zaak uw pensioenfonds op de 
hoogte te stellen.

De meeste pensioenfondsen 
controleren daarna ook of uw 
samenlevingscontract voldoet aan 

de voorwaarden voor een eventueel 
recht op nabestaandenpensioen.

Consumentenzaken

Inhoud tas vragen bij

verdenking diefstal

In de supermarkt werd mij door de 

caissière gevraagd of zij in mijn win-

keltas mocht kijken. Ik was verbijsterd 

en voelde mij beledigd. Met redenen 

omkleed heb ik dat geweigerd. Hebben 

medewerkers van een supermarkt het 

recht mij staande te houden en de 

inhoud van mijn boodschappentas te 

controleren op eventuele diefstal?

Personeel van een winkel mag 
natuurlijk bij een verdenking van 
diefstal vragen of het de inhoud van 
uw tas mag zien of dat u uw jaszak-
ken leegt. Echter, daaraan hoeft u 
niet mee te werken. U hebt de wet 
aan uw kant om dat te weigeren.

Bij een gerede verdenking - bijvoor-
beeld na constatering van bewa-
kingscamera’s - dat u ‘iets’ in uw tas 
hebt gestopt, kan het personeel dan 

nog maar één ding doen, de politie 
laten komen die u verhoort en wél de 
bevoegdheid heeft van u te eisen dat 
u de inhoud van uw tas laat zien.

Uw situatie is overigens niet zo 
gebruikelijk. In de regels van 
supermarkten worden verdachte 
klanten discreet gevraagd even mee 
te komen naar een aparte plaats 
of kantoor en wordt daar de vraag 
gesteld of u iets hebt gestolen en of 
u uw tas wilt laten zien.

Sommige mensen hebben de 
gewoonte om hun boodschappen al 
direct in een tas te doen en bij de 
kassa netjes af te rekenen. Dit kan in 
een winkelsysteem natuurlijk leiden 
tot grote misverstanden en is daarom 
niet toegestaan. Er zijn niet voor 
niks winkelwagens en mandjes.

In een aantal supermarkten hangt bij 
de ingang een bord met huisregels 
waarbij onder meer erop wordt ge-
wezen dat personeel mag vragen of u 
uw tas wilt legen bij verdenking van 
diefstal. Als u het daarmee niet eens 

bent, dan neemt u toch een andere 
supermarkt?

Uw onschuld of delict kan altijd pas 
achteraf worden vastgesteld, in het 
uiterste geval door de rechter.

Familierecht

Grootouders willen

kind van zoon zien

Mijn zoon is gescheiden. Hij heeft een 

dochtertje van acht. Hij is bij verstek 

gescheiden. Toen ben ik naar de 

advocaat van mijn ex-schoondochter 

gegaan en het een en ander gevraagd 

omtrent het kind. Hij zei: ‘Laat je zoon 

haar maar halen, één keer in de twee 

weken een weekend’. Tot op heden 

gaat dat mis. Ze doet niet open. Dat 

doet ons veel verdriet. Kunt u ons 

aanraden wat wij kunnen doen? Een 

sociale advocaat heb ik geprobeerd, 

maar dan moest ik 197 euro aan eigen 

bijdrage neertellen. Dat is een hoop 

geld voor mij en mijn man. Ik hoop nu 

dat u ons kunt helpen?

Bij een echtscheiding, waarbij kin-

deren in het spel zijn, wordt er altijd 
een omgangsregeling getroffen, 
tenzij een van de partners daarvoor 
onbekwaam wordt geacht. Dus 
aannemende dat uw zoon niet voor 
‘iets’ is veroordeeld, kan hij rechten 
doen gelden op omgang met zijn 
kind. Wil zijn ex-vrouw daaraan niet 
meewerken, dan moet hij inderdaad 
een advocaat in de arm nemen, 
waarvoor hij afhankelijk van zijn 
inkomen (niet dat van u en uw man) 
moet betalen. Een omgangsregeling 
van grootouders met kleinkind is 
heel moeilijk te realiseren.

U schrijft dat uw zoon ‘bij verstek’ 
gescheiden is verklaard en dat hij 
daarvan niets afwist. Met alle res-
pect, als dat zo is, heeft hij dus niet 
meegewerkt aan de echtscheiding of 
zelfs bij de rechter niet zijn verweer 
kenbaar gemaakt. Heeft hij zich 
soms helemaal niks aangetrokken 
van alle aanmaningen en contacten 
van de advocaat van zijn ex? Aan de 
hand van uw gegevens kunnen ook 
wij alleen maar gissen naar de proce-
dures die hij (en u) nog kan voeren.

Geleidelijk aan is Den Haag heel 
wat paleizen armer geworden. Het 
paleisje aan het Lange Voorhout ver-
anderde in 1991 van bestemming.

Eerder gebeurde dat al met het 
deftige hoekpaleis aan de Kneuterdijk 
en zoals we nog herinneren is het 
landhuis de Ruigenhoek in de Sche-
veningse duinen in 1983 in vlammen 
opgegaan.

Een ander paleis dat niet meer bestaat 
is Buitenrust. Een voormalig konink-
lijk verblijf dat is verdwenen na de 
realisatie van het Vredespaleis.

Anna Paulowna

Vorstelijke koetsen bespannen met 
twee of vier paarden draaiden vanaf 
de Scheveningseweg door de poorten 
van het hek de oprijlaan van de vor-
stelijk buitenplaats op. Het paleis was 
schitterend gelegen tussen de vele 
prachtige parken en landgoederen 
van welgestelde en adellijke lieden.

Vanaf Paleis Noordeinde was het 
voor de familie van Willem II (1792-
1849) of hun gasten aangenaam om 
een prinsheerlijke wandeling te ma-
ken naar Buitenrust, waar koningin-
weduwe Anna Paulowna (1795-1865) 
teruggetrokken leefde.

Vooral dochter Sophie (1824-1897) 
bleek erg ingenomen met deze 
schitterende omgeving. Deze jongste 
dochter van Willem II was zeer 
gesteld op het culturele en histori-
sche erfgoed van Den Haag. Nadat 
Anna Paulowna op Buitenrust was 
overleden en van daaruit met veel 
ceremonieel vertoon in Delft was 
begraven, zal het niemand verbazen 
dat het paleis in handen kwam van 
deze Sophie.

Middenstand

De Haagse burgers waren blij met 
de prinses. Regelmatig verbleef ze 
met haar man, tevens haar volle neef, 
groothertog Karel van Saksen-Wei-
mar-Eisenach op het paleis Bui-

tenrust. Niet alleen wanneer er een 
familieplechtigheid als doop, trouw 
of overlijden aan de orde was, maar 
ook gewoon zomers als het zonnetje 
scheen.

De groothertog vond het heerlijk 
om te genieten van de zee en samen 
met hun kinderen maakten ze inke 
wandelingen.

In 1880, wanneer de groothertogelij-
ke familie enkele maanden over was 
om de doopplechtigheid bij te wonen 
van prinses Wilhelmina, nam hij zo 
mogelijk iedere dag verrukt een bad 
in de Noordzee.

De groothertog nam voor zo’n perio-
de een groot deel van zijn hofhouding 
mee en voor Hagenaars betekende 
dat brood op de plank. Koetsen reden 
af en aan, soms ook met ministers.

En alles moest voorzien worden 
van eten en drinken. Een dergelijk 
verblijf kwam de lokale middenstand 
zéér ten goede.

Ook de kleine Wilhelmina was regel-
matig bij haar geliefde tante te gast al 
dan niet in gezelschap van haar moe-
der Emma. Op een keer in de zomer 

van 1892 vertrokken de vorstinnen 
met groot gevolg in vier koetsen van 
Buitenrust naar de wedrennen op 
Clingendael.

Goekoop

Wanneer prinses Sophie in 1897 
komt te overlijden blijft haar man 
een frequent bezoeker van Buiten-
rust. Maar wanneer ook hij in 1901 
sterft, werd het stil op het landgoed. 
Erfgenaam groothertog Willem Ernst 
kwam kort na het overlijden van zijn 
vader nog eens langs. Spoedig daarna 
stond de verhuiswagen klaar om de 

kostbare inboedel naar Weimar over 
te brengen.

Het voormalige paleis werd gekocht 
door Adriaan Goekoop en zijn 
exploitatiemaatschappij Zorgvliet, 
die het doorverkocht met 5,5 hectare 
grond aan de Carnegiestichting. De 
verkoopsom bedroeg bijna zes ton. 
In 1912 werd het voormalige paleis 
afgebroken.

Tijdens de bouw van het Vredespaleis 
deed het dienst als bouwkeet van de 
directie.

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.

Koninklijk Buitenrust wijkt voor Vredespaleis
Begin van de vorige eeuw werd het monumentale Vredespaleis 

gebouwd aan wat toen nog de rand van Den Haag was. Het 

wereldvermaarde gerechtspaleis stond ongeveer in de tuin van 

wat eens tot landgoed Buitenrust behoorde. De ingang was 

vlakbij het tolhek aan de Scheveningseweg.

Scheveningseweg (1890) met links Buitenrust.
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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

 

OLYMPISCHE PRIJZEN
ACTIES GELDIG T/M ZATERDAG 20 AUGUSTUS 

DERON RIANT CARE
HOOG-LAAGBED

• ELEKTRISCH VERSTELBAAR• BEEN- EN RUGVERSTELLING• INCL. DERON MATRAS 200 X 90 X 14 CM

NORMAAL

1.299.-
NU

899.-
 INCL. MATRAS

DOUCHESTOEL
MET UITSPARING 

• ALUMINIUM FRAME, KUNSTSTOF ZITTING• LICHTGEWICHT• IN HOOGTE VERSTELBAAR• MET GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

DOUCHEKRUK
MET OF ZONDER UITSPARING

• ALUMINIUM FRAME, KUNSTSTOF ZITTING• LICHTGEWICHT• IN HOOGTE VERSTELBAAR• MET GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

59.95

44.95
29.95

24.95

ALUMINIUM FRAME, KUNSTSTOF ZITTING

NIEUW IN ASSORTIMENT



zijn geweest dat zijn foto’s 

maar ook zijn gedichten door 

anderen zonder zijn toestem-

ming gebruikt zouden zijn. Hij 

heeft me daar in een ver ver-

leden wel eens een voorbeeld 

van gegeven.

Hij zat in de Posthoorn gedichten 
te schrijven en toen hij terugkwam 
van een bezoekje aan het toilet 
waren zijn schriftjes waarin hij die 
gedichten schreef verdwenen. Een 
‘rijke jongeman uit Wassenaar’, die 
enkele tafeltjes verderop zat, zou ze 
meegenomen hebben. Enige tijd later 
werd de bundel Het innerlijk behang 
van Hans Lodeizen uitgegeven als u 
begrijpt wat ik bedoel. Ik kan er ove-
rigens niet voor instaan dat dit verhaal 
op waarheid berust.

Gerrit Petrus Fieret

Gerard, zoals hij genoemd werd, 
is op 19 januari 1924 in Den Haag 
geboren. Op jonge leeftijd volgt hij, in 
1939, schilder- en tekenlessen aan de 
Koninklijke Academie in Den Haag en 
dit was vlak na de Tweede Wereld-
oorlog wederom het geval. In de 
periode 1950 tot 1965 handelde hij in 
exotische kunst en tevens gaf hij les in 
modeltekenen op de Vrije Academie. 
Rond 1960 ontdekt hij het fotografe-
ren als kunstvorm en hierdoor zal hij 
ook in het buitenland bekend worden. 
Hij fotografeerde vooral vrouwen en 
meisjes. Voor veel Hagenaars was hij 
bekend omdat hij op latere leeftijd 
op zijn fiets door Den Haag reed met 
aan het stuur emmers en tasjes vol 
duivenvoer om her en der duiven te 
gaan voeren. Niet iedereen was hier 
overigens blij mee. In die periode kon 

je hem ook in de binnenstad aantref-
fen al spelend op een door hemzelf 
gemaakte pan uit. Hij woonde op 
diverse adressen onder andere bij het 
Oranjeplein, bij de Denneweg en in 
de Weissenbruchstraat. Op dit laatste 
adres had hij, in 1996, een leegstaande 
opslagplaats van de Gemeentereini-
ging betrokken en ook hier was niet 
iedereen blij mee. Als vriendendienst 
kon hij later in een huisje in Was-
senaar gaan wonen. Gedurende al die 
jaren heeft hij ook nog talloze gedich-
ten geschreven en sommige hiervan 
zijn uitgegeven. Zo staat er in het door 
Paul Rodenko in 1954 samengestelde 
bundeltje Nieuwe griffels schone leien 
een gedicht van hem. Uiteindelijk 
woonde hij in een verzorgingstehuis 
in de Stationsbuurt en hier is hij op 22 
januari 2009 overleden.

Persoonlijke herinneringen

Ik leerde Fieret midden jaren vijftig 
van de vorige eeuw kennen. Hij zat 
toen vaak portretten te tekenen bij de 
Wiener aan de Korte Poten. We heb-
ben daar wat afgepraat, want verhalen 
vertellen kon ie. Later heeft hij eens 
over zichzelf gezegd: “Ik ben een 
mystificator, maar wel met humor.  
Hiermee bedoelde hij dat je niet 
alles moest geloven wat hij vertelde 
en inderdaad met humor gebracht, 
is daar niets mis mee. In die tijd 
handelde hij in exotische kunst zoals u 
hiervoor hebt kunnen lezen en voor de 
duidelijkheid, het ging om voorwer-
pen die in een museum niet zouden 

misstaan. Vaak kwam hij vlak voordat 
wij gingen eten bij mijn vrouw en mij 
langs, gezeten op een brommer met 
achterop een koffer die met snelbin-
ders bij elkaar gehouden werd. Na het 
eten - hij at uiteraard mee - werd die 
koffer geopend en dan toonde hij zijn 
schatten. Zo heb ik nog steeds een 
voorouderbeeldje uit de Dogoncultuur 
in mijn bezit dat ik van hem gekocht 
heb. En nogmaals, dit beeldje zou in 
het Volkenkundig museum in Leiden 
zeker een plaatsje verdienen. Ook op 
zo’n avond vertelde hij de mooiste 
verhalen. Hij kon dan uiterst charmant 
zijn en bracht meestal een cadeautje 
mee.

Het kwam wel eens voor dat hij mid-
den in een verhaal beledigend werd 
en dat het net leek of hij ruzie wilde 
zoeken. Als je daar niet mee om kon 
gaan, had je een probleem, dat wel.

Wanneer je bij hem thuiskwam, moest 
je goed uitkijken waar je liep, want de 
hele vloer was bedekt met foto’s, soms 
van een enorm formaat. Hij drukte 
vaak een stempel op de voorkant van 
zo’n foto om te voorkomen dat iemand 
anders er mee aan de haal zou gaan. 
In één van de artikelen over hem las 
ik dat hij zo zijn eigen wetten had en 
dat hij via zijn foto’s soms de rauwe 
dagelijkse werkelijkheid weergaf en 
dat zou wel eens kunnen kloppen.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Fotograaf Gerard Fieret 
had zijn eigen wetten
Wanneer je de naam Gerard 

Fieret bij Google intikt, kom 

je zeker het een en ander 

over hem te weten. Vooral 

de fotograaf Fieret krijgt alle 

aandacht en ook het feit dat 

hij als een bohemien geleefd 

heeft waarbij het woord 

paranoia nogal eens gebruikt 

wordt. Hij zou ervan overtuigd 
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Gerard Fieret.

Gerard Fieret.

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 middag met muziek en shownieuws, door Patrick van Houten (foto). 

16.00  Studio Haagsche Bluf (vanaf Olympic Experience)
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: TV West Sport met Bart Nolles (foto).  

 dinsdag: Hollands Groen Over de natuur in Zuid-Holland,  

 onder meer met Johan Overdevest.   

 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 loopt in een rechte lijn  

 door de regio en komt bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag:  Alles op 1 A4 Over het gebied rondom de A4. 

17.30  TV West Nieuws 
Het nieuws uit de regio

17.45 Olympic Experience

Herman Nanninga doet iedere dag verslag vanaf het Olympic Experi-

ence evenement op Scheveningen met het laatste Olympische nieuws. 

Van 18.00 uur tot 07.00 uur: herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.  

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

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

Mis niks! 
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laat-
ste nieuws en kijk en luister naar de program-
ma’s: download nu de gratis Omroep West 
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818. 

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

en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

Lunchconcert Prinses 

Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het 

Prinses Christina Concours 

zijn live te beluisteren 

tijdens de gratis lunchcon-

certen in de Nieuwe Kerk in 

Den Haag. Op 16 augustus 

luistert u naar Boudewijn Benjamins op 

marimba en Dirk Overbeek op accordeon.

www.christinaconcours.nl

Nieuwe Kerk

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

Jazz in de Gracht   

Jazz’ in de Gracht is een Haags 

muziekevenement in de binnenstad van Den 

Haag. Op en rond het water langs de Bier-

kade, Dunne Bierkade, het Groenewegje, de 

Veenkade en de Hooikade geven tientallen 

jazzartiesten gratis concerten vanaf boten en 

drijvende podia.  Aan de kades kun je bij de 

verschillende cafés en restaurants genieten 

van een hapje en een drankje. 

www.jazzindegracht.nl

Jazz in de Gracht

Locatie: binnenstad van Den Haag
Aanvang: 17.00 uur
Toegang: gratis

Historisch Festival 

Scheveningen  

In het oude dorp van Scheveningen vindt 

voor de tweede keer het Historisch Festival 

Scheveningen plaats. De Keizerstraat 

en de straatjes aan de oostzijde van de 

winkelstraat krijgen een prominente rol als 

openluchttheater. Het evenement wordt een 

wandeling door de tijd, van de 18e eeuw tot 

en met 1980. In het gehele festivalgebied 

zijn historische taferelen, mensen die in 

historische kleding flaneren en muzikale 

optredens. Dit jaar is er tevens een vismarkt.

www.historischfestivalscheveningen.nl

Fonds 1818 agenda

Cultureel Centrum Scheveningen

Locatie: oude dorp Scheveningen
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Toegang: gratis

Bios in de Buitenlucht 

Op het sfeervolle terras van het Hu-

manity House 

kunt u naar de 

beste films in 

de openlucht 

kijken. Het 

thema dit jaar 

is migratie. Op 

25 augustus is 

alweer de laatste film van de serie: The Terminal. 

Een film van Steven Spielberg die op humoris-

tische wijze de realiteit voor veel vluchtelingen 

en migranten toont, namelijk dat ze volledig vast 

komen te zitten door beleid. 

www.humanityhouse.org

Humanity House

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

Tentoonstelling Eten 

bij de kunstenaar  

In Eten bij de kunstenaar wordt voor het 

eerst in De Mesdag Collectie de vrouw achter 

de beroemde zeeschilder Hendrik Willem 

Mesdag in de schijnwerpers gezet: Sientje 

Mesdag-van Houten (1834-1909). Binnen 

Sientjes leven vormde eten een belangrijke 

rol, zowel op het doek als op het bord. De 

voedselstillevens die zij schilderde en de 

feestelijke diners die zij met haar man Hen-

drik Willem thuis organiseerde, vormen het 

uitgangspunt van deze tentoonstelling.

www.demesdagcollectie.nl

De Mesdag Collectie

Locatie: Laan van Meerdervoort 7 F, 
Den Haag
Tijd: wo-zo:  12.00 – 17.00 uur
Toegang: € 9,00 / Museumkaart 
en tot 18 jaar: gratis

AUGUSTUS

25

AUGUSTUS

16

AUGUSTUS

18-20

AUG-OKT

26-8 
T/M 30-10

AUGUSTUS

20

Historisch Festival Scheveningen 

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

25

16

18-20

26-8 
 30-10

20



De titel van het boek zou de indruk 
kunnen wekken dat alleen Hagenezen 
zijn geportretteerd. Niets is echter 
minder waar. In de inleiding wordt de 
kring van personen nader gedefinieerd 
als Hagenaars en Hagenezen, terwijl 
ook Scheveningers met name worden 
genoemd. Zo loopt de reeks van 
geportretteerden uiteen van op-en-top 
Hagenaar Louis Couperus, Scheve-
ningse reder Adrien Maas, luchtvaart-
pionier Albert Plesman, wielerkampi-
oen Piet Moeskops tot Dolf Brouwers 
alias Sjef van Oekel.

Het voert binnen het bestek van dit 
artikel te ver om op alle portretten in 
te gaan. Daarom volsta ik met enkele 
wetenswaardigheden die kleur geven 
aan de geportretteerde en aan het Den 
Haag uit de betreffende periode.

Jan Ligthart (1859-1916) geldt als een 
van de belangrijkste onderwijsvernieu-
wers van ons land. In 1885 werd hij 
aangesteld als hoofdonderwijzer op de 
lagere school voor arme kinderen in 
de Tullinghstraat bij het Oranjeplein. 
Hij introduceerde daar een vorm van 
aanschouwelijk onderwijs door er met 
zijn leerlingen op uit te trekken, de 
stad of de natuur in. Hiermee was hij 
zijn tijd ver vooruit. Ook was hij de 
auteur van de overbekende boekjes 
van Ot en Sien, met behulp waar-
van kinderen op een speelse manier 
vertrouwd werden gemaakt met de 
lesstof.

Een van de oprichters van de Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij 
(SDAP) was Willem Vliegen (1862-
1947). Hij werkte aanvankelijk bij 
drukkerij Excelsior in de Wester-
baenstraat en klom geleidelijk op in 
de geledingen van de partij. Hij werd 
lid van de Tweede en Eerste Kamer 
en later ook van de gemeenteraad. 
Zijn wooncarrière volgde ook een op-
gaande lijn. Aanvankelijk woonde hij 
in de Anemoonstraat, later verhuisde 
hij naar de Van Hoytemastraat in het 
Benoordenhout, toen een nieuwbouw-

wijk.

Een van de populairste ministers van 
voor de Tweede Wereldoorlog was 
mr. Jan Kan (1873-1947). Hij was niet 
alleen een voortreffelijk minister van 
Binnenlandse Zaken en Landbouw 
en later lid van de Raad van State, 
maar was bovenal geliefd vanwege 
zijn onconventionele houding en grote 
betrokkenheid bij tal van takken van 
sport. Zo was hij linksbuiten van het 
Bondsvoetbalelftal tijdens de eerste 
interland ooit. Een hoed droeg hij 
nooit, alleen als hij niet herkend wilde 
worden. Als vervoermiddel gebruikte 
hij uitsluitend de fiets. Ook op rins-
jesdag verplaatste hij zich per rijwiel 
naar de Ridderzaal, met zijn sabel aan 
de stang gebonden. Met zijn gezin 
woonde hij aan de Cornelis Jolstraat 
66 op Scheveningen. Zijn zoon zou 
later nog bekender worden dan de 
minister: de cabaretier Wim Kan.

Wie tegenwoordig door de Markthof 
of over de Gedempte Gracht loopt, 
realiseert zich waarschijnlijk niet 
dat deze buurt vroeger bekend stond 
als de Jodenbuurt. Het is vooral de 
verdienste van één man geweest dat 
deze buurt na de gruwelen van de 
Tweede Wereldoorlog de bedrijvigheid 
van vroeger terugkreeg en weer ging 
bruisen. Levi Lassen (1884-1962) was 
geboren in Duitsland en vestigde zich 
ruim 100 jaar geleden in Den Haag. 
Hij ontpopte zich als een dynamisch 
ondernemer, die al vóór de oorlog 
een groot zakenimperium opbouwde. 
Vanuit zijn vestiging aan de Prinses-
segracht 6a richtte hij verschillende 
modezaken verspreid over het land op. 
Maar vooral had hij een goede hand 
in de aankoop van onroerend goed in 
de Haagse binnenstad. Zo verwierf hij 
een perceel op de hoek van het Spui 
en de Grote Marktstraat, waar hij een 
winkel- en kantoorgebouw liet neer-
zetten. De oorlog overleefde hij door 
in april 1940 met zijn zus en dertien 
koffers vol bezittingen naar New York 
te vluchten. Eenmaal teruggekeerd in 

Den Haag was zijn grote droom de 
handelsgeest van de vroegere Joden-
buurt te doen herleven. Hij heeft daar 
zijn fortuin royaal voor ingezet. En 
na zijn dood heeft de Stichting Levi 
Lassen deze lijn voortgezet. Tot op de 
dag van vandaag.

Piet Moeskops (1893-1964) was 
eigenlijk geen Hagenaar of Hagenees. 
Hij werd als zoon van de kodde-
beier (een soort jachtopziener) van 
Ockenburgh geboren in Loosduinen, 
dat tot 1923 een zelfstandige gemeente 
was. Na zijn lagere schooltijd fietste 
Piet samen met poelier Van der Zijden 
de Haagse markten langs om kippen 
te verkopen. Fietsen zat hem in het 
bloed. Als negentienjarige verscheen 
hij voor het eerst op de Scheveningse 
wielerbaan, met een zak kippen over 
zijn schouders. Zoals elke sport, was 
wielrennen in die tijd een elitesport en 
Moeskops werd dan ook ronduit uit-
gelachen. Maar hij liet, zoals dat heet, 
zijn benen spreken en won alles wat 
er te winnen was. Hij werd nationaal 
kampioen en zelfs verschillende keren 
wereldkampioen sprint. De laatste 
keer was in 1926 in Milaan, maar bij 
terugkomst op station Hollands Spoor 
keerde het publiek zich tegen hem. 
Wat was het geval? Een Italiaanse 
soigneur had hem, nadat hij tijdens de 
training zwaar ten val was gekomen, 
een kom warme melk met champagne 
en coca ne gegeven. en bondsofficial 
had vervolgens het gerucht verspreid 
dat Moeskops drugs had gebruikt en 
zo waren de rapen gaar. Het illustreert 
wederom dat de offici le wielerwe-
reld weinig moest hebben van de 
eigenzinnige Loosduiner. Moeskops 
had als professional in de Verenigde 
Staten goed verdiend en kocht na het 
be indigen van zijn carri re een aantal 
arbeidershuisjes in de Jacob Catsstraat 
voor de verhuur en werd ook eigenaar 
van een café.

Welke Hagenaar of Hagenees kent niet 
de zaak van Florencia in de Toren-
straat? Deze ijssalon is het levenswerk 

van Edoardo Talamini (1894-1964), 
zoon van een in Duitsland wonend 
Italiaans echtpaar. Edoardo opent 
eind jaren twintig een winkel in 
de Kleine Nobelstraat 1a, waar de 
zaken zo goed gaan dat hij in 1936 
een veel grotere zaak kan betrekken 
in de Torenstraat. Zakelijk inzicht 
kan hem niet worden ontzegd. Zo 
besluit hij geen stoeltjes in de zaak 
neer te zetten. Bezoekers moeten 
het doen met hoge tafeltjes, dat ver-
hoogt de doorstroming. Ook neemt hij 
aantrekkelijk ogende meisjes uit zijn 
streek van herkomst in dienst, want 
dat werkt omzet verhogend. Edoardo 
Talamini komt op een wel heel 
tragische manier aan zijn einde. Een 
ijsmachine, waar hij met zijn mouw 
aan vast komt te zitten, wordt hem 
noodlottig. Zijn levenswerk wordt 
echter door zijn familie voortgezet 
en ijs van Florencia is nog steeds een 
begrip, ver buiten Den Haag.

De naam Elisabeth Maria Lampe-
Soutberg (1914-2010) zegt waar-
schijnlijk niemand iets. Maar haar 
pseudoniem Bibeb des te meer. Bibeb 
was - en is nog steeds - een begrip 
in journalistieke kringen. Ze wordt 
wel beschouwd als de moeder van 
het diepte-interview. In totaal heeft 
ze ongeveer zeshonderd interviews 
gemaakt, de meeste voor het weekblad 
Vrij Nederland. Ze begaf zich daar-
voor ook buiten onze landsgrenzen en 
heeft onder andere Frederico Fellini, 
Marcello Mastroianni, Brigitte Bardot, 
Juliette Gréco en Germaine Greer 
geïnterviewd. Door een gedegen 
voorbereiding en een bijzondere 
interviewtechniek wist ze menige 
gesprekpartner te verleiden zaken te 
openbaren die men liever voor zich 
had willen houden. Een groot deel 
van haar leven woonde Bibeb aan de 
Zeekant op Scheveningen. Van daar 
vertrok ze per openbaar vervoer - ze 
reed geen auto - naar haar gespreks-
partners, gewapend met pen en papier. 
De klassieke journalist dus. In 2008 
werd haar De Tegel toegekend, de be-

langrijkste journalistieke prijs.

Nummer één op de Amerikaanse 
hitlijsten. Dat bereikte in het vroege 
voorjaar van 1970 de Haagse band 
Shocking Blue met het nummer 
Venus. Zangeres van de band was 
Mariska Veres (1947-2006). Ze kwam 
uit een artistiek gezin. Haar vader was 
de Hongaarse orkestleider en violist 
Lajos Veres. Haar moeder was van 
Frans-Russische origine. Mariska be-
zocht als tiener de gemeentelijke mu-
loschool in de Bezemstraat en volgde 
zang- en pianoles. Ze werd in die jaren 
Nederlands grootste popdiva, maar 
gedroeg zich daar allesbehalve naar. 
Ze rookte niet, dronk niet, gebruikte 
geen drugs en ging na a oop van een 
optreden eigenlijk het liefst naar haar 
ouderlijk huis of naar de Scheveningse 
visafslag om zwerfkatten eten te 
geven. “Ik vond het leuk om te zingen 
en allerlei landen te zien”, vertelde 
ze later nogal nuchter over deze jaren 
van roem en succes. Dat er tieners 
waren die niet konden slapen zonder 
een foto van haar onder hun kussen, 
verbaasde haar zeer. Evenals het feit 
dat er afbeeldingen van haar in tal van 
schoolagenda’s stonden. Een atypische 
zangdiva dus. Na het wereldwijde 
succes en het uiteenvallen van de band 
in 1964 kon Mariska lange tijd haar 
draai niet vinden. Rijk was ze niet 
geworden, dus zag ze zich genood-
zaakt langs discotheken te trekken met 
een ‘ingeblikt’ orkest. Later werd ze 
discjockey in Club de Paris onder het 
Europa Hotel op Scheveningen. “Als 
ik muziek wil maken, neem ik gewoon 
een vrije dag”, zei ze ooit.

Hagenezen die er mochten wezen be-
vat een boeiende portrettengalerij van 
mannen en vrouwen die een stempel 
hebben gedrukt op de stad, waarin 
ze woonden en werkten. Het boek is 
verschenen bij uitgeverij De Nieuwe 
Haagsche en kost in de boekhandel 
24,50 euro.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

85 portretten van bijzondere Hagenezen
Enkele jaren geleden verscheen in AD/Haagsche Courant een serie portretten van bijzondere Hagenaars en Hagenezen, die een stem-

pel hebben gedrukt op de geschiedenis van ons land en onze stad. Deze portretten zijn onlangs in boekvorm verschenen onder de titel 

Hagenezen die er mochten wezen. Met het oog op deze publicatie zijn de artikelen bewerkt en ingrijpend geredigeerd. Ook is een tien-

tal nieuwe portretten toegevoegd om de diversiteit van de stad beter tot haar recht te laten komen. Zo is van in totaal 85 bekende en 

soms iets minder bekende Hagenaars een biografisch portret verschenen van de hand van Wim Willems, hoogleraar Sociale Geschie-

denis, Jan-Hendrik Bakker, filosoof, Herman Rosenberg, historicus en Pieter van den Broeke, journalist.
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Jan Ligthart.

Bibeb.

Edoardo Talamini.

Levi Lassen.



Simon (zeg maar Siem) Adriaan 
Nieuwenhuijzen - formeel zon-
der puntjes op de ij - werd op 15 
maart 1883 in Rotterdam geboren. 
Vader David Daan en moeder Rensje 
Bousnach runden het café-chantant 
Amicitia aan de toenmalige Korte 
Torenstraat.

Later verhuisden ze naar het Spuiwa-
ter waar ze een eigen theater openden. 
Siem lag in de coulissen waar zijn 
moeder hem in de pauzes verzorgde. 
Al snel trad kleine Siem met vader 
en moeder op. ijn offici le debuut 
maakte hij als achtjarige. Siem speel-
de een clown. Hij leerde goochelen, 
jongleren, acrobatiek en dans.

Contract

De revueachtige shows waren een 
groot succes. Het familiegezelschap 
werd opgemerkt door Henk ter Hall, 
eigenaar van De Kleine Revue. Hij 
bood vader en zoon een contract aan. 
We schrijven 1907. Hier trad Siem op 
met Louis Davids en vanaf 1915 ook 
met Johan Buziau. Met deze laatste 
zou Siem zeventien jaar lang een duo 
vormen.

In 1925 stopte Ter Hall er mee. Hij 
werd Kamerlid. Het gezelschap ging 
over naar Louis Bouwmeester, de 
Bouwmeester Revue. Het duo Buzi-
au-Nieuwenhuijzen was onovertrof-
fen. Met Siem in de rol van aangever. 
Volgens kenners offerde hij daar zijn 

eigen succes aan op. Zelf zei hij daar 
ooit over: “Ik was tevreden met de 
tweede viool.”

Siem was een autodidact. Een school-
opleiding had hij niet. Later kocht hij 
zelf leerboeken. Hij sprak uiteindelijk 
vijf talen. Op 15-jarige leeftijd kreeg 
hij het advies niet in de toneelwereld 
te stappen, maar te kiezen voor een 
opleiding tot kapper. Dat was tenmin-
ste een solide beroep.

Siem had er geen oren naar. Samen 
met Buziau verzorgde hij alleen al in 
het Haagse Scala Theater aan de Wa-
genstraat 3.700 voorstellingen. Siem 
zelf speelde bij Ter Hall en Bouw-

meester honderden rollen tegenover 
honderdduizenden toeschouwers. Het 
gezegde ‘Vertelt Siem een mop, dan 
staan de zorgen stop’ deed de ronde. 
Kenmerkend voor Siem: zijn melan-
cholieke clownskop met witte neus en 
rode haren.

Den Haag

Siem was ondertussen al lang 
inwoner van Den Haag. Samen met 
zijn eerste vrouw Lies Baarde betrok 
hij een woning in de Wilhelmina-
straat. Ze kregen twee zoons: Simon 
jr. en Marius. In 1938 leerde Siem 
Conny Polderman kennen. Siem was 
ondertussen - in 1937 - met zijn eigen 
gezelschap begonnen en zocht dans-
meisjes. Hij plaatste een advertentie. 
Daar reageerde Conny op, ballerina 
bij ballet Riva. Na de scheiding van 
Lies ging Siem op kamers wonen in 
de Charlotte de Bourbonstraat 108b, 
twee hoog achter. Later trok daar 
Conny bij hem in.

Met zijn eigen gezelschap had 
Siem groot succes dankzij een door 
hemzelf in één nacht, inclusief 
muziek geschreven klucht in drie 
bedrijven: Kuch, rats en boonen. 
Het verhaal ging over een luitenant 
en zijn oppasser. Siem, bijgestaan 
door onder andere Beppie de Vries, 
Alex Faassen, Anneke Elroo, Carry 
Buziau en Conny Stuart speelde het 
stuk duizenden keren. Later werd de 
titel gewijzigd in ‘Baron Kneut’. Het 
enthousiasme was zo groot dat Siem 
en zijn gezelschap wel tot tien keer 
naar dezelfde zalen terugkeerden om 
het op de planken te brengen.

Door de oorlog veranderde er veel. 
Het bombardement op het Bezui-
denhout deed Siem verhuizen: naar 
Charlotte de Bourbonstraat 108a. 
Een benedenwoning. Dat ging nog. 
Maar na de oorlog bleek de tijd van 
de grote revues voorbij. Van de glorie 

van weleer bleef weinig over. Veel 
verder dan het spelen van revuesket-
ches zo eens per week op feesten en 
partijen kwam Simon niet meer. Hij 
leefde met Conny en hun zoon Simon 
naar eigen zeggen van schnabbel naar 
schnabbel.

TV

Toch wilde Siem van geen ophouden 
weten. Op zijn zeventigste verjaardag 
liet hij trots weten ‘de planken nog 
niet te willen verlaten’. Hij was toen 
de oudste nog werkende revuekomiek 
van Nederland. “Ik heb bijna iedereen 
overleefd”, zo erkende hij zelf ook. 
Toch gaf hij aan tot zijn 85e te willen 
doorgaan.

Verandering bracht de komst van de 
tv. Voor de AVRO ging Siem ‘De 
Weekendshow’ doen. Zijn tv-debuut 
beleefde hij op 15 maart 1958. Hij 
kreeg 600 gulden gage, dat was 
inclusief onkostenvergoeding en het 
optreden van zijn vrouw.

Het succes van de tv-show was zo 
groot dat Siem en Conny gingen wer-
ken aan een tournee door Nederland 
ter gelegenheid van Siems 70-jarig 
toneeljubileum gekoppeld aan zijn 
80e verjaardag. En toen sloeg het 
noodlot toe. Op de terugweg van een 
voorstelling in Tiel (of Gorkum, daar-
over is geen duidelijkheid) knalde de 
auto waarin Siem zat bij Rotterdam in 
de nacht van 3 op 4 november 1962 
tegen een boom dan wel lantaarnpaal 
(de verhalen lopen uiteen) nadat de 

chauffeur - een goochelaar - in slaap 
was gevallen en de auto slipte.

Siem, die bij het ongeluk achterin 
de wagen had liggen slapen, werd 
bewusteloos afgevoerd naar het zie-
kenhuis. Daar werd onder andere een 
schedelbasisfractuur geconstateerd. 

Siem Nieuwenhuijzen: ongekroonde clown van Nederland

Siem werkt aan rekwisieten. Conny en Siem.

Hij maakte zijn toneeldebuut als drie jarige. Weliswaar in de armen van zijn moeder, maar toch. Het 

was de start van een loopbaan die hem de eretitel ‘ambassadeur van de humor’ zou bezorgen. Een 

levend brok historie van de Nederlandse kleinkunst.

Siem en zijn grootst

Folder optreden.

  De Oud-Hagenaar- De krant voor de 50-plusserDinsdag 9 augustus 2016pagina 10



Toen Siem weken later het hospitaal 
mocht verlaten was hij het grootste 
deel van zijn geheugen kwijt. Weg 
tournee, weg alles.

Thuis met Conny probeerde Siem er 
het beste van te maken. Hij gaf aan 
afscheid te willen nemen van zijn pu-

bliek. “Het is zo leeg om me heen. Zo 
leeg”, zei hij in een kranteninterview. 
In zijn overpeinzingen constateerde hij 
ook dat de oude saamhorigheid was 
verdwenen. Destijds kwamen artiesten 
een uur eerder om te zien hoe goed de 
zaal gevuld was en wat voor publiek 
er zat. “Nu heeft iedereen haast. En 
vangt men elkaar vliegen af”, zei Siem 
in 1963.

Gala

Zelf had hij niets meer. Zelfs geen 
pensioen. Ter gelegenheid van 
zijn 80e verjaardag organiseerden 
bekenden een gala in het West End 
theater. Hoofdbestanddeel: een 2,5 uur 
lang optreden van Toon Hermans. De 
zaal was binnen drie uur uitverkocht. 
De recette was voor Siem. Toon 
wilde ook geen vergoeding. In zijn 
dankwoord noemde Siem Toon ‘de 
vervolmaking van onze humor’.

Siem zelf keerde niet meer terug voor 
het voetlicht. Medio 1964 werd hij op-
genomen in ziekenhuis Antoniushove 
in Voorburg voor een blaasoperatie. 
Hij overleefde de ingreep niet. Op 11 
juni overleed hij met Lies en Conny 
aan zijn zijde. Zijn eigen uitspraak 
‘mij zullen ze dood van het toneel 
moeten dragen’ werd niet bewaarheid.

Het bericht van Siems overlijden 
sloeg in als een bom. ‘Er is een clown 
heengegaan’ kopte De Telegraaf 
boven een paginagroot stuk. Elders 
werd gesproken over ‘de laatste echte 
ouderwetse clown’, maar ook over 

‘een rasartiest’. Begraafplaats Oud 
Eik en Duinen in Den Haag werd 
Siems laatste rustplaats. “Je moet alles 
uitspelen wat je in en aan je hebt”, zei 
Siem ooit. En dat had hij gedaan. Hij 
speelde met alle groten uit zijn tijd zo-

als Johan Buziau, Louis en Henriëtte 
Davids, Willy Walden, Piet Myselaar, 
Nap de la Mar, Johan Boskamp en 
Johan Heesters.

Conny verhuisde later naar de Fran-

cois Valentijnstraat 12 waar ze op 1 
oktober 1996 overleed. Ze wilde zon-
der haar Siem niet meer verder leven.

Carel Goseling

carelgoseling@hotmail.com

oonde clown van Nederland

Siem met Conny en zoon Simon.y en Siem.

ootste ‘karakter’.

Conny en Siem.
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kavels van 453 - 1097 m2 - 4 slaapkamers

kavels van 537 tot 1081 m2 - 3 slaapkamers

Type

Grote Wieden

vanaf 

€ 374.950
excl. btw 

v.o.n.

Waterresort Bodelaeke ligt op een steenworp afstand van de 

Beulakerwijde en het gezellige centrum van Giethoorn. 

In de directe omgeving van het resort ligt Nationaal Park Weerribben-Wieden, 

een immens en uniek natuurgebied, waar u ongestoord kunt genieten van 

de flora en fauna. De weidse en waterrijke omgeving staat garant voor 

eindeloos veel vaar-, fiets- en wandelplezier in alle seizoenen van het jaar! 

kavels van 369 tot 476 m2 - 3 slaapkamers

Type

Grote Punter

vanaf 

€ 300.650
excl. btw 

v.o.n.

verschillende afmetingen - eigen parkeerplaats

Boothuis

vanaf 

€ 85.701
excl. btw 

v.o.n.

Op een separaat gelegen schiereiland 

is uw droomhuis te realiseren!

Wordt dit uw tweede woning in 

het Nationaal Park Weerribben-Wieden? 

Of gaat u hier permanent wonen? 

Ontwerp en bouw uw eigen droomvilla 

op één van de riante kavels 

aan het open vaarwater. 

Alle kavels zijn op het zuiden gericht

en per auto bereikbaar. 

Bij enkele kavels behoort zelfs 

een boothuis tot de mogelijkheden. 

Koopsommen vanaf € 197.500 v.o.n.

kavels van 904 tot 1.802 m2

Bezoek ons informatiecentrum en de modelwoningen iedere zondag van 11:00 - 16:00 uur: 

Jonenweg 5, 8355 CN Giethoorn | 0521 36 15 73 | verkoop@bodelaeke.nl | www.bodelaeke.nl

Permanent wonen 

op Bodelaeke? 

Geniet van uw 

investering aan het water!

Unieke recreatievilla’s en luxe boothuizen.

5 verschillende typen woningen - Eigen grond - Uitstekende faciliteiten - 

Restaurant met riant terras aan het water - Al ruim 115 woningen verkocht

investering aan het water!

Open huis
zondag 14 augustus

van 11:00 - 
16:00 uur

Nog 3 beschikbaar Type

Beulaker

vanaf 

€ 420.050
excl. btw 

v.o.n.
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Het is begin mei 2016 als ik het 
eerste contact met Martin heb voor 
een afspraak om een interview over 
zijn voetbalcarrière te maken voor 
De Oud-Hagenaar. Zonder een de-
finitieve datum voor dit interview 
te hebben afgesproken hebben wij 
deze afspraak in goed overleg voor 
ons uitgeschoven naar een later 
tijdstip op een mooie zonnige dag. 
En alsof het zo heeft moeten zijn, 
lopen Martin en ik elkaar twee we-
ken later in de hal van het stadhuis 
op het Spui tegen het lijf. Waar 
we toen maar gelijk de definitieve 
afspraak voor dit interview hebben 
gemaakt. En een week later zaten 
we beiden zoals gepland op een 
zonnige dag in de lunchroom van 
het stadhuis dit interview door te 
spreken. Zoals het met de meeste 
bekende sportmensen gaat, komen 
er in de loop der tijd allerlei anek-
dotes en verhalen in de wereld. En 
ook over Martin zijn er in de loop 
der tijd aardig wat de wereld in 
geslingerd. Wat voor mij natuurlijk 
een uitgelezen mogelijkheid was 
om er tijdens dit gesprek met Mar-
tin achter te komen wat er nu van 
al deze verhalen waar was. Tijdens 
de loop van ons gesprek werd het 
mij wel steeds duidelijker dat er 
een hoop aangedikte onzin tussen 
zat. Uit de vele van deze verhalen 
die in de wereld zijn gebracht over 
Martin en die niet op waarheden 
of op slechts halve waarheden 
berusten, hebben Martin en ik de 
keuze gemaakt voor het opnemen 
van dit waargebeurde en kostelijke 
voorval wat maar weinig mensen 

zullen kennen.

De Turkse tor

Omdat Martin tijdens het vervullen 
van zijn dienstplicht al één van de 
beste keepers van Nederland was 
die ook net als ieder ander onder 
de wapenen moest, en al snel als 
keeper van ADO dan ook een vaste 
keus voor het Nederlands militaire 
elftal zou worden. Tijdens het ver-
vullen van zijn dienstplicht kwam 
Martin in de Johannes Post kazerne 
in de legerplaats Steenwijkerwold 
terecht. Dit is wel zo ongeveer het 
allerergste wat een mens in zijn 
leven kan overkomen, daar wil je 
als Hagenees nog niet eens dood 
gevonden worden laat staan dat 
je daar de dienstplicht moet gaan 
vervullen. Doordat Martin deel 
uitmaakte van de selectie van het 
Nederlands militaire elftal moest 
hij vaak op de woensdagen naar 
Den Haag terug voor het bijwo-
nen van de centrale trainingen die 
meestal op Sportpark Houtrust 
werden gehouden. Om dan na de 
training weer terug te keren naar 
de kazerne in Steenwijkerwold. 
Waar hij dan op vrijdag weer met 
weekend verlof kon vertrekken 
naar Den Haag. Wat natuurlijk 
een knap vermoeiende bezigheid 
is voor een topsporter die iedere 
zondag in de Eredivisie in het doel 
stond. Tijdens zijn diensttijd heeft 
Martin meer dan vijftig wedstrij-
den onder de lat gestaan van het 
militaire elftal. In één van de vele 
toernooien die Martin voor ons 
land uitkwam was een zeslanden-

toernooi voor militaire elftallen in 
Turkije. Naast de deelname van ons 
land kwamen de overige deelne-
mende elftallen uit het gastland 
Turkije, Griekenland, Frankrijk, 
België en Italië. Nederland zou 
dit toernooi winnen en Martin 
zou worden verkozen tot de beste 
keeper van het toernooi. Terug in 
Nederland wilde Martin wat extra 
rust hebben om bij te komen van 
al het reizen en de vermoeienis-
sen van het voetbaltoernooi dus 
besloot hij om zich ziek te melden 
met darm en buikklachten. Na ruim 
een week kreeg Martin een oproep 
om zich te komen melden in het 
toenmalige militair hospitaal in 
de Muzenstraat in Den Haag voor 
een onderzoek van de ontlasting. 
Martin die tijdens zijn ziekteverlof 
nergens last van had gehad kreeg 
bij de gedachte aan de uitkomst van 
dit onderzoek nu toch wel enige 
vorm van buikpijn met betrekking 
tot de vermoedelijke uitslag van de 
verrichte laboratoriumtest.

Na twee uur in spanning gezeten te 
hebben, kwam de dokter met een 
zeer zorgelijk gezicht Martin de 
uitslag van deze laboratoriumtest 
mededelen. “Meneer Van Vianen”, 
sprak de dokter, “komt u even mee 
naar mijn spreekkamer, dan kan ik 
de uitslag van dit onderzoek verder 
met u bespreken.” Aangekomen 
in de spreekkamer van deze arts 
kreeg Martin van deze nog steeds 
ernstig kijkende geneesheer het 
nieuws over het onderzoek. “Me-
neer Van Vianen, u bent besmet 

door de Turkse tor, deze kleine 
maar zeer kwaadaardige parasiet 
die voorkomt op niet grondig 
gewassen groenten heeft zich in uw 
maag-darmkanaal genesteld en ten 
gevolge daarvan bij u een hardnek-
kig en zeer besmettelijke infectie 
veroorzaakt met tot gevolg hevige 
diarree. En om te voorkomen dat 
deze vorm van besmetting zich 
verder zal uitbreiden wil ik dat u 
dit eerst nog een paar weken thuis 
verder uitziekt, voordat u terug 
kunt keren naar uw kazerne.”

Met hevige tegenzin heeft Martin 
thuis in Scheveningen deze verve-
lende ongemakken uitgeziekt totdat 
er geen verder gevaar voor besmet-
ting meer aanwezig was. Ondertus-
sen was de medische staf van het 
militaire hospitaal in rep en roer 
over de zojuist gedane ontdekking 
van deze zeer besmettelijke vorm 
van buikloop. Alle deelnemers die 
aan dit zeslandentoernooi hadden 
deelgenomen van spelers tot tech-
nische-staf zijn hierna op besmet-
tingsverschijnselen van de Turkse 
tor onderzocht. Maar gelukkig zon-
der enig aanwijsbaar resultaat. Het 
vermoeden van Martin en mij is dat 
deze arts met deze wonderbaarlijk 
ontdekking van deze parasiet nog 
een inke promotie moet hebben 
gekregen binnen het medische 
korps van de landmacht. Maar van 
de Turkse tor heeft nooit iemand 
meer iets gehoord of gezien. Zou 
deze arts misschien dan toch ook 
een ADO’er zijn geweest?

86 competitiewedstrijden

Martin van Vianen, geboren op 
23-03-1941 te Den Haag speelde 
totaal acht seizoenen als doelver-
dediger voor ADO. In de periode 
1958 tot 1966 speelde Martin 138 
wedstrijden in het eerste elftal van 
ADO. 86 competitiewedstrijden, 
15 Bekerwedstrijden, één Europese 
wedstrijd en 36 oefenwedstrijden.

In de zomer van 1966 verhuisde 
Martin van Vianen, net als zijn 
ploeggenoten Hannie Aardse, Koos 
van Dullemen en Theo Verlangen 
naar het Sportpark Houtrust, waar 
stadgenoot Holland Sport zijn 
thuiswedstrijden speelde. Holland 
Sport zou ADO voor deze transfer 
een bedrag van 100.000 gulden 
vergoeden. In het seizoen 1967-
1968 zou Martin met Holland Sport 
kampioen van de Eerste Divisie 
worden en promoveren het hoogste 
niveau van het vaderlandsvoetbal. 
Tijdens deze beslissende kampi-
oenswedstrijd uit bij SC Cambuur 
scoorde Martin uit een penalty de 
beslissende treffer die Holland 
Sport het kampioenschap en de 
promotie naar de Eredivisie be-
zorgde. Martin van Vianen zou op 
10 augustus 1970 zijn voetbalcar-
rière als keeper, ten gevolge van 
een ernstige knieblessure, definitief 
moeten beëindigen.

Overzicht voetballoopbaan

1949-1958 VDV / Flamingo’s
1958-1966 ADO
1966-1971 Holland Sport
1971-1972 Trainer PDK
1972-1973 Trainer ‘s-Gravenzande
1973-1976 Trainer ADO ‘20
1976-1978 Trainer Lens
1978-1980 Trainer Telstar
1980 Trainer Fortuna Vlaardingen
1980-1982 FC Den Haag
1982-1983 Geen voetbalactiviteiten
1983-1985 Trainer Quick Boys
1985-1988 Trainer Scheveningen 
zondag
1988-1990 Trainer JAC
1990-1994 Geen voetbalactiviteiten
1994-1996 Scout Palma de Mal-
lorca
1996-2002 Hoofdscout en keepers-
trainer SC Cambuur
2002-2004 Scout Feijenoord

In 2004 is Martin van Vianen met 
zijn voetbalactiviteiten als trainer 
en scout gestopt.

Oud-ADO-doelman Martin van Vianen
In deze al weer negende editie ga ik ook deze keer opnieuw in gesprek met een oud-ADO-

doelman. Na Joop Niezen en Arie Bakker is het dit keer één van de meest bezongen spelers 

van ADO in het lijflied van ADO: Oh, Oh Den Haag van zanger Harry Jekkers. Het lied dat 

tijdens de thuiswedstrijden van ADO vele malen per wedstrijd ten gehore wordt gegeven. En 

waarin de naam van Martin van Vianen door vele supporters wordt mee gebruld zonder dat 

de meesten van hen hem ooit hebben zien spelen als speler van ADO.

Martin van Vianen.

Martin van Vianen in actie tijdens de wedstrijd Feijenoord-ADO. Rechts op de foto: ADO-verdediger Jan van der Meer.
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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

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht, 

geliked en gedeeld?

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer 

te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en 

vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door 

veranderd is. De Oud-Hagenaar is 

ook heel actief op social media, 

een mooi platform om uw herin-

neringen van vroeger te delen.

U bent van

harte welkom 

in ons

nieuwe

pand!

Word lid tijdens de Open Dagen en
profiteer van d10,- korting op een
reis van ANBO Den Haag dit jaar.

KOM NAAR DE
OPEN DAGEN

ANBO LOKAAL 
Den Haag, Leidschendam-

Voorburg, Rijswijk.

Brengt de belangen van senioren 
onder de aandacht bij uw gemeente.

Geeft gratis persoonlijk advies bij 
vragen over langdurige zorg, 
huishoudelijke hulp en ondersteu-
ning en keukentafelgesprekken.

Heeft een telefonische hulp- en 
advieslijn.

Geeft hulp bij thuisadministratie.

Heeft gratis belasting invulservice 
voor leden van 65 jaar en ouder.

Helpt bij aanvragen zorg- en 
huurtoeslag.

Organiseert reizen, dagtochten, 
culturele activiteiten en lezingen.

Biedt zinvol en uitdagend 
vrijwilligerswerk.

Organiseert voorlichtingsmiddagen. 

Organiseert gespreksgroepen over 
zaken die senioren in de stad 
aangaan.

Geeft 50% korting op de contri-
butie voor leden met ooievaarspas.

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Bel (070) 364 47 70 of stuur ons 
een e-mail info@anbodenhaag.nl

Meer informatie? Kijk op onze 
website www.anbo.nl/denhaag

Wat doet ANBO LOKAAL?

Datum 29, 30 en 31 augustus 2016
vanaf 10.30 uur

Locatie Torenstraat 121 Den Haag



Mijn opa was geen lorrenman, maar 
metselaar en over hem viel ook wel 
wat te vertellen. Zodra bijvoorbeeld 
een bouwkarwei voltooid was, kregen 
de bouwers de keus om daar een wo-
ning van te huren, want woningnood 
was toen een onbekend begrip.

Het gezin verhuisde dan ook regel-
matig en de kinderen moesten hun 
vriendjes vaarwel zeggen en aan een 
nieuwe school wennen. Want inspraak 
van de kinderen kon in die tijd op de 
achterkant van een gebruikte postzegel 
geschreven worden.

Bitheïst

Met enige fantasie kon van opa ge-
zegd worden dat hij geen atheïst, maar 
bitheïst was.

Ruim een eeuw geleden was het 
gewoonte dat bouwvakkers op zater-
dagmiddag hun loon kregen uitbetaald 
in de tempel van Bacchus. Een goed 
verstaander weet dat hiermee de kroeg 
bedoeld wordt.

De priester-kastelein verwelkomde 
zijn Bacchusklanten, die het einde van 
een lange en harde werkweek kwamen 
vieren, met veel genoegen. Want hij 
had meer jenever, hun offer aan Bac-
chus, voor hen klaar staan dan zij op 
zouden kunnen.

Met onvaste schreden werd na het 
feest de weg naar huis ingeslagen, en 
het was voor de verkeersveiligheid 
maar een geluk dat zij geen auto en 
meestal zelfs geen fiets bezaten.

Zwaar gereformeerd

De volgende dag, zondag, was opa’s 
andere God aan de beurt. Want opa 
was zwaar gereformeerd en nam zijn 
grote gezin zowel ‘s morgens als ‘s 
middags mee ter kerke. Waar heel wat 
collectezakjes uiteraard opnieuw om 
offers vroegen.

Het spreekt vanzelf dat er bij zo’n 
uitbundig religieus bestedingspa-
troon geen geld over was om de vele 
kinderen na de lagere school nog een 
vervolg studie te laten genieten.

Sterker nog, zodra de kinderen dan 
geld gingen verdienen moesten zij 90 
procent van hun loon afdragen voor 
kost en inwoning. Heel wat anders 
dan de huidige generatie jongeren, die 
gewend zijn die 90 procent te mogen 
omzetten in merkkleding en luxe 
goederen.

Vakbond

Ook het lidmaatschap van een vak-
bond kon opa zich niet veroorloven. 
Hij was, als de bondsbouwvakkers 
staakten voor een beter loon, dus 

genoodzaakt om door te werken.

Met als resultaat dat de stakers, als 
de staking voorbij was, eisten dat al 
die doorwerkers ontslagen zouden 
worden.

De enige oplossing voor opa om toch 
een inkomen te hebben was dat hij, 
‘als zzp’er avant la lettre’, zelf een 
bouwklus aannam.

Op dat ogenblik had mijn vader net 
het einde van de lagere school bereikt 
en kon zo meteen het eerste perso-
neelslid van opa’s privé B.V. worden.

Naar Monster

‘s Morgens vroeg wandelden zij van 
Loosduinen naar Monster om aan het 
werk te gaan, en ‘s avonds weer terug 
natuurlijk.

M’n vader was dus, 13 jaar oud, de 
opperman die opa nodig had om de te 
metselen stenen aan te sjouwen.

Gelukkig had mijn vader een oudere 
broer met een rijbewijs en een baan als 
chauffeur. Bij hem leerde hij autorij-
den, en werd na het behaalde rijbewijs 
bij de familie Lindeboom aangenomen 
als chauffeur op een bestelauto.

Opa moest zijn boontjes verder maar 
zelf doppen... Zijn beide goden gun-
den hem nochtans een zeer lang leven; 
al had hij daar de laatste jaren geen 
weet meer van. Zijn geheugen stond 
toen op het sterke water dat hij zo lang 
gedronken had...

Boylestraat

Pa vond bij de Lindeboom op kantoor 
een lief vriendinnetje waar hij in 1935 
mee trouwde en in de Boylestraat ging 
wonen. Aangezien hij vanwege de 90 
procent kostgeld nooit had kunnen 
sparen, waren mijn ouders waarschijn-
lijk de eerste kringloopconsumenten.

Waarbij ook nog aangetekend moet 
worden dat getrouwde vrouwen toen 
geacht werden huisvrouw te zijn en 
geen loon meer bij (bijvoorbeeld) de 
Lindeboom te verdienen.

En toen vader eind 1937 meldde dat 
er een tweede kind (ondergetekende) 
op komst was, was er voor zo’n dure 
werknemer ineens geen werk meer 
bij de Lindeboom, en voegde hij zich 
in de ‘crisis-army’ van stempelende 
werklozen.

Schraalhans werd nog meer keuken-
meester en er moest worden uitgezien 
naar een nog goedkopere woning.

Burgemeesterskwartier

Gelukkig was in Loosduinen het 

burgemeesterskwartier, waar hij 
vroeger gewoond had, met wat straten 
uitgebreid. Allemaal lege huizen die 
vanwege de crisis steeds weer een 
halve gulden goedkoper werden.

Van der Gaagstraat

Toen de prijs gezakt was naar 4,50 
gulden per maand, meenden mijn 
ouders de sprong te kunnen wagen en 
huurden een pas gebouwd bovenhuis 
met drie slaapkamers in de Van der 
Gaagstraat.

Het was een vriendelijke straat met 
houten hekjes rond de tuintjes van de 
benedenhuizen, en een houten hekje 
dat het ‘portiek’ van vier deuren naast 
elkaar in tweeën deelde. In de koude 
hongerwinter bleek al dat hout ineens 
verdwenen, toen wij ‘s morgens de 
deur uitstapten, op weg naar school.

Fallschirmjäger

In 1939 werd daar een derde zoon 
geboren, en nog geen jaar later, op 10 
mei brak de oorlog uit. Die ochtend, 
heel vroeg, werd er zo hard op de deur 
gebonkt dat mijn ouders besloten daar 
niet op te reageren. Later die dag hoor-
den ze van de overburen dat er twee 
zwaargewapende ‘Fallschirmjäger’ 
voor onze deur gestaan hadden.

Waarom die gasten midden in de straat 
nummer 45 uitgekozen hadden, was 
iedereen een raadsel. Misschien had 
het naambordje ‘Van der Heijden’ ze 
Duits genoeg geleken om er de weg 
naar vliegveld Ockenburg, vast en 
zeker hun doel, te vragen.

Als werkloze werd mijn vader een jaar 
later door ‘een overheid’ aangegeven 
voor de ‘Arbeitseinsatz’ in Duitsland.

Toen hij na zes maanden met verlof 
naar huis mocht, besloot hij onder 
te duiken in plaats van weer terug te 
gaan.

Het watermeterputje achter de voor-
deur werd dieper uitgegraven, zodat 
hij daar in paste, en wij kinderen 
kregen de opdracht om te zeggen dat 
vader in Duitsland was als iemand ooit 
naar hem zou vragen.

V2

Er stond de Van der Gaagstraat tegen 
het eind van de oorlog, maar nog vóór 
de hongerwinter, nog iets ergers te 
wachten. Van alle straten in Loos-
duinen zou de Van der Gaagstraat 
het zwaarst door het oorlogsgeweld 
getroffen blijken te zijn.

Vanuit Loosduinen en omgeving werd 
namelijk de V2 gelanceerd.

Het was altijd weer schrikken als die 

raket met z’n brandende staart over 
onze hoofden vloog; want het ging 
lang niet altijd goed.

Wasserij Eigen Hulp

Ooit stond ik met een rij kinderen bij 
wasserij Eigen Hulp op een portie eten 
te wachten toen ik boven de wolken 
die raket hoorde vliegen. En ineens 
stopte het geluid en zag ik hem uit de 
wolken komen tuimelen. Gelukkig 
moet hij op dat moment al boven zee 
geweest zijn...

Maar de aanwezigheid van de 
lanceerbasis leidde wel tot een serie 
bombardementen op Loosduinen.

Wilhelminaschool

De eerste trof onder andere het klas-
lokaal dat de Wilhelminaschool bij de 
Hervormde School huurde; gelukkig 
op de vrije woensdagmiddag.

De tweede was al meer in onze 
richting, namelijk de groenteveiling 
(onder andere).

Bij de derde werd de Van der Gaags-
traat getroffen...

Vader was de deur uit om met zijn 
distributiebonnen brood te halen en 
wij kinderen waren met z’n vijven 
(intussen) in de huiskamer, toen we de 
vliegtuigen hoorden naderen.

In een hoek van de kamer achter een 
fauteuil wachtten we op het onheil; en 
allemaal luid brullend van angst hoor-
den we het gehuil van de duikende 
toestellen. En plotseling dreunde de 
aarde en vlogen tien van de twaalf 
ruiten onze kamer in.

Poppenhuizen

Pas toen de bommenwerpers weer 
weggevlogen waren, durfden we naar 
het raam te lopen, en zagen hoe een 
aantal huizen schuin aan de overkant 
geen voorgevel meer hadden en ons 
aan poppenhuizen deden denken.

Even later kwam vader lijkbleek het 
huis binnen; hij had van een afstand 
moeten zien en denken dat zijn gezin 
er niet meer zou zijn.

Vier bommen hadden links en rechts 
een derde van de huizen vernield en 
twee bewoners gedood.

Nu het gevaar zo dichtbij was geweest 
besloten mijn ouders om direct te 
vertrekken naar een tante die in een 
veiliger deel van Loosduinen woonde 
en daar de nacht te blijven.

Die nacht zou een andere straat in 
onze wijk het laatste bombardement te 
verduren krijgen.

Hongerwinter

Dat het gezegde ‘de één z’n dood 
is de ander z’n brood’ een kern van 

waarheid bezit, bleek in de koude 
hongerwinter.

De gebombardeerde huizen waren ui-
teraard verlaten, en de houten vloeren 
en andere onderdelen van hout werden 
door de achtergebleven bewoners van 
de straat dankbaar gebruikt om de 
kachels in de huiskamer te stoken, en 
er iets op te bereiden van de bloembol-
len en suikerbieten waarop men in die 
tijd was aangewezen.

Het eind van de oorlog werd gevierd 
met een hilarische verklede optocht; 
zo herinner ik me een buurvrouw, 
klein van postuur, die als baby in een 
kinderwagen voortgeduwd werd door 
haar naaste buurvrouw; en na enige 
jaren werden ook onze ‘speelruimten’, 
de weggebombardeerde huizen, weer 
herbouwd.

Verkiezingen

De eerste verkiezingen na de oorlog 
waren voor ons natuurlijk iets totaal 
nieuws.

Tegenwoordig ziet men zelden een 
raambiljet waarmee de bewoner zijn 
omgeving laat weten wat zijn politieke 
voorkeur is.

Maar toen zagen wij wel tien raambil-
jetten van minstens vijf verschillende 
partijen; waarvan mij alleen is bijge-
bleven dat de familie Van Dijk voor de 
CPN reclame maakte.

Verder was er een lijsttrekker Jan 
Schouten, van wie een onmiskenbare 
tegenstander dichtte: ‘Kies Jan Schou-
ten! Hij het vlees en wij de bouten’.

Professor Oud

De VVD was in die tijd in onze (arbei-
ders-)straat natuurlijk niet vertegen-
woordigd, maar ik herinner me nog 
wel de naam van professor Oud als 
lijsttrekker.

Blonde Dolly

Sjaak Bral openbaarde ons onlangs dat 
diezelfde meneer Oud regelmatig bij 
(de nog steeds onopgelost vermoorde) 
blonde Dolly op bezoek ging om de 
staat van het land te vergelijken met de 
mening van G.B.J. Hilterman (waar-
schijnlijk, want van zo’n onderhoud 
zijn nooit notulen opgemaakt).

Enige tijd terug heeft ons land mogen 
ervaren dat de doofpot bij de VVD als 
gebruiksartikel nog in hoog aanzien 
staat; en het zou mij niet verbazen als 
een VVD-lid toen gemeend heeft deze 
relatie, via een zeer radicale ingreep, 
in de partijdoofpot te doen terecht 
komen.

Tot ergernis van de politie, wel met 
succes dus.

Jan van der Heijden

heijden5@caiway.nl

Lezen doet schrijven
Toen ik in De Oud-Hagenaar van 23 februari 2016 de verhalen van Lonneke Passchier en Aad Horst-

mans (omstreeks vijftig jaar geleden misschien een medelid van de volleybalvereniging Die Haghe?) 

las, kwamen er bij mij wat jeugdherinneringen boven.
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Bel

070 - 22 10 581
en wordt  gratis 

lid !

Lange teennagelschaar

Deze extra lange gehoekte teennagelschaar is
ontworpen zodat u niet ver voorover hoe�  te
buigen. 
De licht gebogen roestvrij stalen messen voorkomen 
dat de nagel wegglijdt tijdens  het knippen

  11,95

Voor leden

Onze prijs €14,95

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

Dunlop Trolleykoff er Cabin size 

 31,

Voor leden

95

Comfort GSM 
FM-7500

Onze prijs € 39,95

Onze prijs vanaf € 39,50

31,

Voor leden 

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

60

• Lichtgewicht cabin size koff er welke mee mag als handbagage in het 
vliegtuig.

• Voorzien van 4 zwenkwielen.
• Handig opbergvak aan de binnenzijde
• Aan de voorzijde 2 opbergvakken met rits.
• Voorzien van spanbanden.
• 32x22x52cm (inclusief de wielen)
•  32x22x45cm (exclusief de wielen)

• verkrijgbaar in blauw, rood en zwart.
Trendy retro design PSD personenweegschaal van 
Medisana.
De personenweegschaal PSD valt niet alleen op door 
het analoge retro design maar is ook volledig 
mechanisch en batterijloos.
Het meetbereik loopt tot 150 kg. 
Met anti-slip weegoppervlak. Daardoor staat u altijd 
stabiel en zeker.  
 

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 !

Retro Analoge Weegschaal

  28,00

Onze prijs vanaf € 34,90

Voor leden



Vlakbij woonden ook bekende arties-
ten die ik vaak in de zaak zag komen. 
De familie Van Hemert woonde om de 
hoek en dochter Ellen (later getrouwd 
met acteur Coen Flink) zat bij mij in 
de klas. Schuin aan de overkant woon-
de Louis Bouwmeester, de kleinzoon 
van de grote Louis, die in Scala optrad 
onder de artiestennaam Stoethaspel. 
Diens zoontje Loekie zat bij mijn iets 
jongere zusje in de klas en hij was 
haar grootste vriend. Samen hebben ze 
in Scala heel wat kattenkwaad uitge-
haald. Op nummer 55 woonde Johan 
Buziau, de grote komiek uit de revues 
van Henri ter Hall en daarna die van 
Louis Bouwmeester jr. Over hem heb 
ik het een en ander opgezocht.

Hagenaar van geboorte, verhuisde hij 
op 6-jarige leeftijd naar Amsterdam 
en later naar Antwerpen. Hij begon 
als ijsverkoper in een theater tijdens 
de pauze van de voorstelling. Hij 
wilde echter hogerop. Zijn eerste 
engagement kreeg hij bij het beroemde 

Circus Renz in de waterballetten. 
Daarin deed hij een ladder-act met een 
groep acrobaten: vijf matrozen aan 
twee ladders. In hetzelfde programma 
trad ene Henri ter Hall op, die hem 
jaren later zou contracteren bij zijn 
revuegezelschap. Maar eerst trok de 
jonge Johan rond met zijn creatie als 
de Hoog- Wel- Zeer- Geleerde- Heer- 

Professor- Rikiri. Een 
pantomimische act van 
toveren en goochelen, 
waarmee hij negen jaar 
langs de theaters in 
binnen- en buitenland 
zwierf.

In 1914 kwam Henri 
ter Hall bij Buziau 
met de vraag of hij 
zijn medewerking 
wilde verlenen aan de 
revue ‘Past d’r op’. 
Zo stapte hij over van 
variété naar de revue. 
Met een vast inkomen. 
Nu kon hij Geertruitje 
Hartemink ten huwelijk 
vragen en vestigde hij 
zich in 1915 in een 

fraai herenhuis op de Geestbrugweg. 
Zijn kostje was gekocht...

Henri ter Hall, de revuekoning, woon-
de ook in Rijswijk, op de Nassaukade 
aan de Vliet. Hij schreef zijn eerste 
revue in 1898, waarvan de première 
in Hotel Leeuwendaal plaatsvond. 
In de jaren die volgden ontwikkelde 
Ter Hall zich tot Nederlands grootste 
revueondernemer. In 1906 is zijn 
troepje van zes uitgegroeid tot een 
gezelschap van zeventig medewerkers. 
In 1914 kwam Buziau erbij, die zich 
in de jaren bij Ter Hall tot Nederlands 
grootste clown ontwikkelde. In 1922 
begon Louis Bouwmeester jr. naast 
zijn operette-ensemble De Haghezan-
gers eveneens een revuegezelschap: de 
Bouwmeester Revue.

De Ter Hall-revue kon niet tegen die 
van Bouwmeester op en werd in 1928 
opgeheven. Ter Hall, die intussen in 
de Rijswijkse Raad zat, bemoeide 
zich naast de politiek ook intens met 
het culturele leven in Rijswijk. Johan 
Buziau stapte natuurlijk over naar 
Bouwmeester jr. bij wie zijn ster nóg 
meer rees. De revue ‘Wonder boven 
wonder’ uit 1929, met de betoverende 
Mimi Boesnach (1899-1992) als de 
Nederlandse Mistinguett, wordt wel 
de fraaiste revue uit de geschiedenis 
genoemd. Vaste tegenspeler van Buus 
werd de komiek Siem Nieuwenhuy-
zen (1844-1964), die echter altijd in 
de schaduw van de grote Buziau is 
gebleven.

In 1931 stierf Louis Bouwmeester 
plotseling, maar zijn kordate echtge-
note Louise Bouwmeester-Sandbergen 
nam de zaak over.

Decors en kostuums werden nog 
weelderiger en uitbundiger. Tientallen 

naaisters verwerkten op eigen atelier 
kilometers satijn en zijde en bergen 
struisveren. De stoffen werden bestikt 
met zijden borduursels en miljoenen 

onkerende zilveren en gouden pail-
letten. Buziau verdiende in die jaren 
een dik salaris: zo’n 1.000 gulden 
in de week. Toch maakte hij al zijn 
attributen zelf. Thuis op zolder en in 
de tuinschuur achter zijn huis. Tot hele 
paarden en bomen toe, die ook nog 
konden bewegen. Zelfs zijn pruiken 
vervaardigde hij zelf, terwijl zijn 
vrouw de kostuums maakte.

Zijn humor stoelde op zijn komieke 
wit geschminkte gezicht, zijn droge 
opmerkingen en zijn perfecte timing. 
Hij was nooit banaal of dubbelzinnig. 
Zijn toespelingen op toestanden in de 
crisistijd veroorzaakten lawines van 
bijval. Hij werd de bekendste Neder-
lander. In 1942 werd hij als gijzelaar 
opgepakt, omdat de Duitsers zijn 
grappen niet vertrouwden. Na een paar 

dagen kwam hij door tussenkomst 
van een Haagse relatie weer vrij. Toch 
staakte hij zijn optredens. De gebeur-
tenissen hadden hem diep geschokt.

Zijn gezondheid ging achteruit en een 
rentree zat er voor hem na de oorlog 
niet meer in. Hij kreeg alle tijd om te 
lezen, en werd een trouwe klant van 
onze uitleenbibliotheek. Ik was nog te 
klein om hem te zien spelen in Scala, 
maar heb hem wel vaak het loopje 
naar onze winkel zien maken. Op 3 
februari 1958 stierf hij op 81-jarige 
leeftijd.

en officieel afscheid van het toneel 
heeft hij echter nooit gehad.

In de Rijswijkse Schouwburg wordt 
op 23 oktober de revue Buziau opge-
voerd.

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl

Buziau (1877-1958), de grote komiek
Mijn ouderlijk huis stond op de Geestbrugweg nummer 89. Mijn vader dreef er op de parterre van 

circa 1930 tot 1946 een kantoorboekhandel annex uitleenbibliotheek. Het was de tijd van de crisis-

jaren en de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog. Geld voor extra dingen was er niet. Toch kon je 

voor weinig geld bij ons, in boekhandel Lectura, boeken lenen. Vooral in de oorlog vonden die gretig 

aftrek. Bijna de hele Cromvlietbuurt en het Leeuwendaalkwartier waren lid.
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Buziau.

Karikatuur Buziau.

Buziau.

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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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  ‘Mijnheer Dinges weet niet wat swing 
is. Hij weet niet wat een saxofoon 
voor een ding is’. Aldus een liedtekst 
uit de veertiger jaren van de vorige 
eeuw.

    Het lied dient bij voorkeur zittend op 
een stoel te worden gezongen en ge-
speeld op een gitaar met twee of drie 
basisakkoorden. Jàm pam pam pam, 
jàm pam pam pam. En dan zo het hele 
liedje door.

    Wie het liedje over meneer Dinges het 
eerste zong is niet bekend. Laat staan 
wie het schreef of componeerde.

    Iedereen die kon rauzen op een gitaar 
zong het. Ook Johnny en Jones. Dit 
tweetal lardeerde hun teksten hier 
en daar met Engelse zinsneden. En 
met veel oewab-wab. Daar waren ze 
berucht om.

    Swing your song, Violetta. Vine, vine, 
vine, vine, bab e la. Vine vine bab. Of 
nog veel langer: ‘Ha dapela dapeli da 
da. Redeli, redeli. Dí dí de dí de dé 
doedelé!

    Ooit bezat ik zo’n echte 78-toerenplaat 
van Johnny en Jones. Die was van 
mijn opa uit Purmerend geweest. Aan 

de ene kant stond een lied waarin de 
prachtige zinsnede ‘We kunnen van-
avond niet naar buiten. Wat een weer, 
wat een weer’ voorkomt.

    Wat er aan de andere kant stond is aan 
mijn geheugen ontsnapt. Het enige 
dat ik me daarvan nog herinner is de 
onvergetelijke strofe: ‘Hoi de loi, de 
ladeloe bapa’. Al jaren kan ik niet 
uitstaan dat ik de rest van het lied niet 
meer weet.

     Westerbork Serenade 
Mijn opa in Purmerend was trouwens 
ook in het bezit van het lied ‘Wester-
bork Serenade’ uit 1944. Ook van Joh-
nny and Jones. Ook op een 78-toeren-
plaat. En hoewel Johnny en Jones 
(Nol van Wesel en Max Kannewasser) 
zélf in 1945 in een concentratiekamp 
aan hun einde kwamen, was dat toen, 
maar waarschijnlijk ook nu nog, een 
behoorlijk omstreden plaat. Want het 
ging over een ontluikende liefde in het 
concentratiekamp Westerbork. En po-
pulaire liefdesliedjes en de verschrik-
kingen van een concentratiekamp 
passen nu eenmaal niet bij elkaar.

  Maar mijn opa dacht daar anders over. 
‘Ik... zing... mijn Wes-ter-bor-rek Sé-
re-náde, langs het spoorwegbaantje, 
bij het zilv’ren maantje. Op de hei... Ik 

zing mijn Wes-ter-bor-rek Sé-re-náde, 
mit eine schöne dame, wandelend 
tesamen, zij aan zij. Want tussen de 
barakken kreeg ik het te pakken op 
de hei’.

    Mijn vader, toen 35, was ook van 
mening, dat dat niet door de beugel 
kon. Hij vond het trouwens toch al een 
beetje gênant dat mijn opa zo wegliep 
met al die populaire, oppervlak-
kige deuntjes van vlak voor en na de 
oorlog.

    En ik herinner mij van later, toen ik 
zelf zo’n jaar of acht was, felle discus-
sies tussen mijn vader en mijn opa. 
Discussies die over beschaving gingen 
en over echte, onvervalste cultuur. 
Cultuur die volgens mijn vader slechts 
bestond uit klassieke muziek, toneel-
stukken van vóór 1900 en hooguit een 
meer eigentijdse opera zoals Macky 
Messer van Bertold Brecht. Discus-
sies waar ik soms zelf bijzat en die 
het mij later nóg moeilijker maakten 
dan het al was om mijn voorkeur voor 
hedendaagse cultuuruitingen vrijelijk 
te uiten.

    Dat mijn opa ‘Westerbork serenade’ 
van Johnny en Jones zo waardeerde, 
betekende trouwens niet dat hij fout 
was in de oorlog. Integendeel.

    Hij was bode op het stadhuis in 
Purmerend. En de burgemeester van 
Purmerend was toen wèl fout in de 
oorlog. Opa woonde met zijn gezin 
in een woongedeelte van het stadhuis 
vlak boven de vergaderkamer van de 
burgemeester. Hij had wat planken 
losgemaakt in zijn vloer zodat hij door 
een kier kon horen wat de burge-
meester tegen de Duitse bezetters 
zei. Zo wist mijn opa altijd van te 
voren wie er in Purmerend wegge-
voerd zouden worden. En hij lichtte 
de betrokkene(n) daar dan ook altijd 

tijdig over in, zodat die op tijd weg 
kon wezen.

    Nee. Mijn opa was bepaald niet fout 
in de oorlog. Een verzetsheld vond 
ik hem zelfs. En dat hij daarbij een 
voorkeur had voor de liedjes van van 
Johnny en Jones was misschien hoog-
uit een beetje dom.

     Vleescroquetjes 
Ridicule teksten waren het wel na-
tuurlijk. En ontroerend naïef. En heus 
niet alleen de liedjes van Johnny and 
Jones. Meestal kende ik alleen de titel 
of het refrein van zo’n liedje. En van 
de meeste coupletten had ik nog nooit 
gehoord. Zou ú trouwens nog weten 
wat de titels zijn van de liedjes waar 
de volgende teksten in voorkwamen?

   A  ‘Ik sta en dommel bij mijn trommel,
Tot ik uit mijn jasje waai
Van je tsjing, tsjing, tsjing.
Van je tsjang, tsjang, tsjang.
Wiedewiedewiet
Sjanghai’.

   B  ‘Men heeft toen al haar nageltjes
met mosterd volgesmeerd.
Maar ze heeft door die mosterdkuur
het nog niet afgeleerd.
Zij slikt er al de mosterd af
en smult nog eens zo fi jn.

Alsof haar kleine vingertjes
Van vleescroquetjes zijn’.

   C  ‘Waarom zijn de banaantjes krom?
Waarom, zeg mij waarom.
Is dit feit nu uit te leggen omdat veel 
mensen zeggen
Dat in vruchtjes zonder pit gewoonlijk 
er geen beentje zit?’.

  Nou vooruit. Nog eentje dan:

     D  arel kreeg een mooie fi ets,
Een kar naar zijn idee.
En pa, die zei wel honderd keer:
Wees er voorzichtig mee.
Maar Karel die een oogje had,
Op Ans, een MULO-ster,
Stond d’andere morgen voor haar 
deur,
En zei met heel veel air:
Mijn ………………,
Maar ‘t geeft niet lieve pop.
Spring maar achterop, spring maar 
achterop,
Spring maar achteróp!

   Tekst mailen 
U kent er vast nog wel meer. Maar ik 
zou u al dankbaar zijn als u (een deel 
van) de tekst die hoort bij ‘Hoi de loi 
de ladeloe bapa’ zou willen mailen 
naar  julius.pasgeld@deoud-hagenaar.

email . 

 Hoi de loi de ladeloe bapa   
  Johnny and Jones, Willy Derby, De Ramblers. Allemaal muziekcoryfeeën uit een lang vervlogen tijd. 

Want nog voordat pop-muziek een naam had waren er al musici die vrolijk zaten te rammen op een 

gitaar. Met een tekst erbij, waar zelfs de honden tegenwoordig geen brood meer van zouden lusten. 

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.

 ‘Floep’ zei de stamper.   

 Prentbriefkaart Johnny and Jones.   

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

is lid van Provoet

PEDICURE PRAKTIJK BRINGINGWELLNES
is gevestigt binnen Hallo Schoonheid aan
het Arnold Spoelplein 75A in Loosduinen.

Wij staan voor u klaar op werkdagen van
09.00 tot 20.00 uur.
Voor een afspraak  belt u  070-4041100.

Pedicure basisbehandeling 
45 minuten   -     Euro 28,50
• Nagelsknippen, nagelsreinigen, eelt en

likdoorns verwijderen en voetencreme.
• Behandeling ingroeiende nagel en 

andere nagel aandoeningen.

Aan het einde van de behandeling sluiten
we af met een heerlijke massage.

Bij inlevering van deze cadeaubon 
een gratis voetencheck.

info@bringingwellness.nl
www.bringingwellness.nl
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Ik ontmoette haar op de dansschool 
van Eddy Kuipers in de Bazarstraat 
in Den Haag. Ja, die Eddy, die ook 
de prinsessen Beatrix en Margriet 
in hun jonge jaren dansles heeft 
gegeven.

Sophie woonde aan de Van Souten-
landenlaan en daar heb ik heel wat 
leuke verjaardagsfeestjes meege-
maakt. Ja, veel dansen natuurlijk. 
Een prachtige blondine waarmee ik 
in vol ornaat het jaarlijkse kerstbal in 
het Kurhaus bezocht. Uiteindelijk is 
het niets tussen ons geworden, maar 
het plezier was er niet minder om.

Als ik daar thuis was draaide ik 
altijd het plaatje ‘Poetry in Motion’ 
van Johnny Tillotson op hun nu 
onvoorstelbare retro radio/pick-up-
installatie.

Haar vader reed een donkerblauwe 
BMW 700 Coupé. Toen was ik al een 
liefhebber van Coupé-modellen. Eén 

van de nadelen was echter dat als 
Sophie en ik achterin zaten, we bijna 
dubbel lagen door die platte achter-
ruit. Dat vonden wij toen overigens 
geen enkel probleem. Maar dit alles 
volledig terzijde, want het gaat na-
tuurlijk over de BMW 700 Coupé.

BMW maakte in die tijd hele kleine 
maar vooral chique auto’s naast mo-
toren. Aparte vormgeving met veel 
beschaafd chroom. Eigenlijk was 
deze BMW 700 Coupé hetzelfde als 
de NSU Prinz Coupé en had BMW 
destijds nog niet dat exclusieve 
karakter als nu. Grappig, toch? De 
details van de 700 Coupé vielen mij 
toen al op. Mooie lijnen, verfijnde 
afwerking. Neem nou die deurkruk-
ken buiten. Zo’n mooi design en dat 
woord kende men toen nog niet eens.

Ook het interieur was zo smaakvol 
afgewerkt. Stuur met een fraaie 
chromen claxonring. Stuurslot met 
de herkenbare Neiman sleutel. 

Bijna Italiaans elegant. En dat was 
trouwens de taal die Sophie aan het 
leren was, met regelmatige bezoeken 
aan dat land.

Waarom vertel ik u dat allemaal? 

Omdat het voor mij zulke mooie her-
inneringen zijn, waarbij mooie auto’s 
en leuke vrouwen altijd een grote rol 
hebben gespeeld.

Helaas is Sophie op veel te vroege 

leeftijd overleden, maar gelukkig, de 
herinnering blijft! Ook aan die BMW 
700 Coupé.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

BMW 700 Coupé
Altijd als ik een afbeelding zie van de toch wat zeldzame BMW 

700 Coupé, dan moet ik denken aan een vriendin van mij eind 

jaren zestig. Sophie Bij.

BMW 700 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 26 juli vond u ook 
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 
oplossing luidde de vorige keer: 7-1-3-9. De 
dvd gaat naar de volgende inzenders:

• I. Bajramovic, te Rijswijk
• Bas Nieuwlaat, te Delft
• Joop van Laethem, te Zoetermeer
• Piet Cramer, te Rijswijk
• H.J. Hendriksen, te Delft

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 
vijf keer de dvd offiehuis De Ooievaar 
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de 
inzending natuurlijk ook uw postadres te 
vermelden! We moeten uw oplossing van de 

nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk 
binnen hebben op: vrijdag 19 augustus.

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

Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 16’

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

3
7 1

4 9 2
9 1
1 2 3 7

5 6
4 1 3

8 2 4
6 3 9 7

5 8 3
2 7

7 1 6
7 3

3 2 4 6 7
9 5

4 2 5
9 1

4 3 8

8 7 1
3 9 2

5 7
6 1

9
4 2 7

7 5 8
4 1 6 3

2 3 5

5 9 7
5 4 6

3 6
5 9

3 5 7 9 1 2
8 7
4 2

6 7 4
1 6 3
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