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Lezersvraag: kent u het HIVO nog?
Het HIVO (Haags Instituut
voor Volksontwikkeling) is
kort na de oorlog in oktober
1945 opgericht om ook de
mensen met minder geld in
staat te stellen, kennis te
nemen van kunst en cultuur.
Dan moest je wel lid worden.

Deze week o.a.:

Uiteindelijk
moet je het
zelf doen
Pag. 3

Zeventig jaar
Haagse Jazz
Club

Het kantoor was op het Westeinde 46.
Daar zat in de tijd dat ik me herinner
beneden een receptioniste. Dat was
lange tijd Marian Bosch, waar bij je
je kon inschrijven voor cursussen en
reizen. De cursussen waren vaak in
een zaaltje boven dat kantoor.
Op veel zondagochtenden waren er
culturele activiteiten, vaak in het
Citytheater dat toen aan de Venestraat
stond. In 1972 is het theater gesloten
en daarna verbrand. Er werd eerst
een passage gebouwd, maar nu is er
een leuk open pleintje. Ook waren ze
soms in het Odeon-theater, dat aan de
Herengracht 13 staat, in 1995 gesloten
werd en nu een monument is. Deze
activiteiten konden van alles zijn.
Ik herinner me dat mijn vader, S.P.
Hoekema, er lezingen gaf, over Parijs
of Italië.
Maar bij het 8-jarig bestaan in 1953
was er in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen, ‘s morgens om 10.00
uur een balletvoorstelling. Deze balletvoorstelling werd verzorgd door de
Stichting Ballet-Recital met als artistieke leiding: Sonia Gaskell. Getoond
werden dansﬂitsen met o.a. Jaap Flier
en Marianne Hilarides en het gehele
ensemble. Het Gebouw voor K&W lag
aan de Zwarte Weg op de hoek van de
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Muzenstraat en het brandde in 1964 in
zijn geheel af. Bij het 10-jarig bestaan
van het HIVO in 1955 was er in K&W
een receptie in de foyer. Hier werd
door de wethouder van Onderwijs en
Kunstzaken, de heer J. van Zwijndrecht, gezegd dat het instituut zijn nut
dubbel en dwars bewezen had. Door
de voorzitter de heer D. van Staveren
werd dat nut verwoord als, ‘het hoofddoel was beter naar elkaar luisteren’.
Dit alles volgens een krantenartikel. In
die krant worden tevens genoemd: dhr.
L.H. Eker als secretaris, en de heer
S.P. Hoekema als penningmeester. In
die tijd spraken mannen elkaar aan
met de achternaam, dus in dit bestuur
ook. De
heer Kruissink was
jarenlang
directeur.
In een krant
van 1958
vonden
wij dat de
vrouw van
de Commis-

saris der Koningin in Zuid-Holland,
mevrouw Klaasesz-De Bruyne, een
bloemschikcursus opende, die in het
HIVO-gebouw aan het Westeinde
werd gehouden. Zij zegt dan dat het
HIVO uiterst belangrijke cursussen
organiseert, die naar haar mening
door elke huisvrouw gevolgd moeten
worden.
De Haagse Comedie
Het HIVO had een contract met de
toneelvereniging: De Haagse Comedie, die in de schouwburg speelde
met onder andere Paul Steenbergen,
Myra Ward en Fie Carelsen. Elk lid
kon voor twee bepaalde voorstellingen voordelige kaartjes kopen. Dan
kreeg je één kaartje voor een goede
plaats, bijvoorbeeld, de eerste rijen
van de schouwburg en één kaartje
voor een slechte plaats, bijvoorbeeld
het Engelenbankje, geheel bovenin,
of twee plaatsen tussenin, achterin de
zaal of zo.
Er was ook een reizencommissie,
waar de Baron van Sloet tot Everlo
(genoemd: Sloet) met zijn vrouw,

de natuurtochtjes verzorgde. Ik ben
mee geweest op een dagtocht naar het
vogelreservaat, De Beer op het eiland
Rozenburg, waar we de broedkolonie
van de Grote Stern vonden. Ook de
heer Mostert zat in de reizencommissie. Hij wist alles van Wenen en
de Habsburgers. De heer Hoekema,
voorzitter van de reizencommissie,
organiseerde de verre busreizen, naar
Oostenrijk en Italië en kortere reisjes
naar Parijs.
De reizen waren altijd zo goedkoop
mogelijk. De reisgidsen die we nu
kennen, bestonden toen nog niet. De
reisleider moest zelf alles uitzoeken,
wat vaak wilde zeggen, dat hij er van
te voren naar toe moest. Mijn vader
zorgde ook voor het buitenlandse
geld, schillingen en lires en de mensen
wisselden bij hem. Ik herinner me een
keer dat er bij ons thuis paniek was,
want hij had het vreemde geld al 14
dagen tevoren gehaald bij de bank, en
vlak voor ze vertrokken was de koers
verbeterd voor ons, maar gelukkig
namen de mensen het geld voor de
prijs waar het voor gewisseld was. Om
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Mannen Ochtend voor 55+
Elke vrijdag ochtend is er een mannen
ochtend voor 55+ die gezellig een kaartje
willen leggen of gewoon de week willen
doornemen, zijn welkom bij ons. De koffie
staat al klaar vanaf 9.00 uur.

In 1958 was de Expo in Brussel en
het HIVO ging er met zestien volle
bussen naar toe, met mij als jongste
deelnemer (13 jaar oud).
Ik kan nergens vinden hoe lang het
HIVO bestaan heeft, maar in 1966
bestond het in elk geval nog.
Anje Hoekema
anjetig@gmail.com

Een passend afscheid,
een dierbare
herinnering

WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

het niet te duur te maken werd vaak in
slaapzalen geslapen en de broodmaaltijd voor tussen de middag zelf
in de bus meegenomen, dan werd er
onderweg gepicknickt. Dit betekende
dat men het grootste deel van de reis
oud brood en vleeswaren uit blik at.
Ook bij de reünie, die na de reis plaats
vond en waar elkaars foto’s werden
bekeken en besteld, namen de mensen
hun brood zelf mee. De reünie van de
reis naar Florence in 1953 vond plaats
in oktober in de Molenstraat 20, wat
ze toen ook ‘ons gebouw’ noemden en
alle mensen op de reünie gingen zondagochtend naar de bovengenoemde
balletvoorstelling van Sonia Gaskell.

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag
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Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Als een levend riviertje de school uit
Als trouwe lezer van De Oud-Hagenaar wil ik graag op bovengenoemd artikel, dat in het nummer van 20 september 2016, op pagina 1 stond afgedrukt.
Als je de foto goed bekijkt, zie ik echter wel een bovenleiding en lijkt mij
geheel links wel degelijk een tram te rijden. Op de originele foto zou dit echter moeten blijken. In de zomer van 1890 was het voor de Hagenaars al heel
bijzonder om als eerste gemeente in ons land een elektrische tram (accutram)
te zien rijden. Die reed van het Plein, destijds een knooppunt van vele tramlijnen, naar de badplaats Scheveningen. In het tramplan van 1904 wilde de
HTM voor tien tramlijnen over een 150-tal motorrijtuigen beschikken. En op
6 augustus van dat jaar had de HTM al over twintig motorrijtuigen beschikking, die in ons land door Werkspoor in Amsterdam werden afgeleverd.
Jan van Es
jc-vanes@ziggo.nl

Op zoek naar Hans Mols
Ik ben op zoek naar Hans Mols, destijds wonende in de Vlierboomstraat
in Den Haag. Ik heb in het bevolkingsregister van Den Haag gezocht, maar
geen familie Mols uit de Vlierboomstraat gevonden. Ben jij Hans Mols
of kent u hem, dan hoor ik het graag
van u. Ik ben benieuwd hoe het met
hem is.
John Hendrikx
j.hendrikx@gmail.com
Hendricus Bloem
Ik ben op zoek naar informatie over
Hendricus Bloem. In onze verlovingstijd, eind 1959 nam mijn aanstaande
man mij mee naar een oude vriend die
in de Kazernestraat woonde vlak om
de hoek bij Saur.

Colofon

Volgens mijn man hoorde Hendricus
bij de Haagse School en hadden ze
samen onder gedoken gezeten bij zijn
ouders in Grotegast (Groningen) en
hadden ze veel tijd doorgebracht met
schilderen. Ik heb een potloodtekening
hangen van een oudere man, mager
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en met een sikje, geen naam en geen
handtekening. Kan het Hendricus zijn?
Bij het bezoek aan het echtpaar Bloem
mocht ik als huwelijkscadeau een
schilderij in het atelier uitzoeken, het
werd een prachtige boom knoestige
takken en veel groen blad. Mijn man
is in 1998 overleden en hem kan ik
niets meer vragen en zo langzamerhand ben ik zelf aan het opruimen en
kwam het schilderij tegen en vraag me
af of er nog mensen zijn die hem gekend hebben en of het schilderij enige
waarde heeft. Het gaat om de periode
vanaf 1959 en daarna. Wie heeft meer
informatie, voor mij is het een leuke
herinnering.
Liesbeth Verster-Oostergo
liesbeth.verster@ziggo.nl
Bakelieten telefoontoestel
Met mijn 85 jaar herinner ik me die
vroege bakelieten telefoontoestellen
nog heel goed. Een paar reacties op
uw verhaal wil ik u geven.
1. Misschien speelde dat niet in

uw gezin, maar in de onze wel. We
hadden één telefoon, en die stond
natuurlijk in de huiskamer. Toen wij
kinderen wat opgroeiden, kregen we
behoefte aan vertrouwelijke gesprekken mer vriendinnetjes en vriendjes,
waar een ander niets mee te maken.
Maar dat kon niet. Je kon nooit in je
eentje aan de telefoon praten. Iedereen
in de kamer luisterde méé. Soms ongewild, maar mijn vader controleerde
onze gesprekken scherp. Bleef het
fatsoenlijk?! En als we zo’n 5 minuten
aan het bellen waren, kwam hij ertussen. “Het is lang genoeg geweest, het
kost geld. Ophangen.” Hij had geld
genoeg! Ook gaf hij dan zijn commentaar op dat gesprek. Balen! Op een
gegeven ogenblik werd er een tweede
aansluiting boven gemaakt. Maar er
kwam geen tweede telefoon. Voortaan
trokken wij dus beneden de stekker
eruit (toen kon dat nog), namen het
toestel mee naar boven en konden
vrijuit praten. Opluchting!
2. Het gebeurde geregeld in die begintijd dat je, als je een nummer gedraaid
had, een ander gesprek tussen twee
onbekende bellers hoorde. Ik luisterde
dan ademloos naar wat ze zeiden,
maar meestal was dat onbenullig.
3. Het valt me steeds weer op dat de
mensen die een gesprek in bun mobiel
willen beëindigen, altijd zeggen:
“Nou, ik hang op, hoor.” Er valt toch
niets meer op te hangen!

de jaren zestig (ik weet niet hoe lang
daarvoor of daarna, want ik was leerling van 1962 tot en met 1965). Deze
kweekschool was gevestigd in de
voormalige Dr. Schapemanschool in
het Westeinde te Den Haag. Het pand
is er nog naast het ziekenhuis Westeinde! Hij was een zeer beminnelijke
leraar voor ons, vooral diegenen die
niets van notenleer wisten en ook de
toen e ruikelijke lokﬂuit een ondin
vonden! Ik denk niet dat ik de enige
ben die goede herinneringen heeft aan
zijn lessen.
Nel Hoogeveen-Borst
Antoon Coolenhove 21
2717 XH, Zoetermeer
Brouwersgracht
Hierbij schrijf ik een artikel om in De
Oud-Hagenaar te plaatsen. Ik woon
niet meer in Den Haag, maar krijg regelmatig de krant van vrienden en lees
het met veel plezier. Het gaat om het
artikel Brouwersgracht van 17 mei.
Ik heb namelijk van mijn vierde tot
mijn 23e jaar op de Brouwersgracht
gewoond.
Mevrouw Riet Bol-Verhaar schrijft
over de winkel van mijn ouders, waarvan de Jodin mijn moeder was. Het
was een echte antiekzaak. Mijn vader
was een erkend makelaar, die als zeer
betrouwbaar bekend stond bij grotere
antiquairs. Mijn moeder droeg een
ster, maar dat zij zich niet liet zien, is

4. Als ik in het bos ga wandelen, neem
ik nooit mijn mobieltje mee. Als ik
wandel, wandel ik. Geen palaver aan
mijn hoofd. Zeggen mijn kinderen:
“Ja, maar als het nu iets dringends
is!” Ik: “We hebben jarenlang geleefd
zonder mobiel. Ik hoor het wel als ik
thuiskom.” Zij: “Ja, maar als er nu
iemand overleden is?” Ik: “Die overledene kan niet opstaan en weglopen. Ik
hoor het wel als ik uitgewandeld ben.”
R. van Alphen
r.j.a.alphen@gmail.com
Marius Borstlap
In de verhalen over de heer Marius
Borstlap heb ik (tot nu toe) nog één
van zijn bezigheden gemist. Hij
was namelijk leraar muziek aan de
kweekschool voor kleuterleidsters in

niet waar. Zij deed boodschappen en
ging met ons naar de binnenstad.
Rietje Verhaar, zoals ik haar kende,
vertelde niet dat de dochters van die
Jodin, dagelijks bij haar thuis over
de vloer kwamen. Ik paste veel op de
kinderen en speelde zij op de bovenste
verdieping van hun huis. Toen haar
jongste zusje geboren was, ging ik
veel met haar in de kinderwagen naar
buiten. Waar haar moeder blij om was,
omdat zij met vijf kinderen en een
zaak, geen tijd voor had. Ik heb prettige herinneringen aan die tijd. ik hoop
Rietje ook. Ik herinner mij, dat haar
moeder een lieve vrouw was.
Gelukkig heeft mijn moeder de oorlog
overleefd. Zij is 95 jaar geworden, ondanks veel verdriet over in de oorlog
overleden familieleden. Wij gingen
ook op school bij de mannen op de
Brouwersgracht. Mijn moeder was
katholiek en mijn moeder vond het
prima dat wij daar op school gingen.
Met de kinderen van de slagers
speelden wij ook buiten en ook met
de kinderen van groenteboer Timmer
hebben wij veel buiten gespeeld.
Ja, de Brouwersgracht was prettig om
te wonen. Ik teken met mijn meisjesnaam Roosje Bersée.
R. van Leeuwen-Bersée
Dronten

Schip De Watergeus
Zelf ben ik geboren in de Pasteurstraat in mei 1935 en na drie maanden
tot mijn huwelijk in 1966 woonachtig geweest in de Karel de Geerstraat,
zijstraat van de Laakkade.
Volgens mijn geheugen was de fabriek Van Heijst aan de overzijde van de
Laakhaven met een toegangshek op de plaats waar nu de kopse kant is van de
Haagse Hogeschool. Dat was toentertijd ook de vishengelplek van mijn vader
en mij. Aan de overzijde was dan de vleeshouwerij van Piet van der Touw te
zien.
Boven op het dak van Van Heijst stond ook een vierkant torentje met een
klok erin, vanuit onze erkerwoning in de Karel de Geerstraat konden wij
altijd zien hoe laat het was. Leuke tijd, maar voorbij.
Overigens veel leuke en gezellige verhalen in ons aller De Oud-Hagenaar.
Philip van Rijkhuizen
Petronella Voûtestraat 321
2286 VB, Rijswijk

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Uiteindelijk moet je het zelf doen
De afdeling Haagland van de landelijke vereniging Humanitas bestaat dit jaar ruim zeventig jaar en dat lijkt me een goede reden
om hier in deze krant aandacht aan te besteden. De gemeenten
Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar vormen samen
deze afdeling. Ik wilde u iets over de geschiedenis van Humanitas vertellen, maar laat ik met een voorbeeld uit de praktijk
beginnen. Wim stuurde me de volgende tekst.
Ik ga hier iets over mezelf vertellen
en dat vind ik wel een beetje moeilijk.
Ik ben al 19 jaar en om eerlijk te zijn,
ik kan niet zo goed leren. En dan is er
nog iets. Omdat ik moeilijk kan lopen,
he ik een speciale ets. Je kent ze
wel, zo n ets met drie wielen. oms
word ik hier wel eens mee gepest,
maar daar kan ik zo langzamerhand
wel te en. ommi e mensen zijn nu
eenmaal niet wijzer. Ik woonde nog
ij mijn moeder thuis en dat hee t
zeker z’n voordelen, maar ja, dat
kan ik natuurlijk niet mijn hele leven
blijven doen. Ik vraag me wel eens af
hoe mijn moeder het zou vinden als ik
ergens anders ga wonen. Ik denk dat
ze het daar moeilijk mee zou he en.
och is ze naar umanitas e aan.
Haagland heet het daar en dat heeft
zeker iets met Den Haag te maken.
amen met mijn moeder in ik met
een hele aardi e mevrouw praten.
Weet je wat me opviel? We kregen
meteen ko e en thee aan e oden
en er was nog een koekje bij ook.
a een tijdje zei die mevrouw dat ze
misschien wel een idee had. Ze zou
aan een van de vrijwilligers vragen of
hij contact met ons op wilde nemen en
zo heb ik Taco leren kennen. Eigenlijk

klikte het meteen tussen ons. aco is
kunstschilder en vindt niet auw iets
raar. Zo vroeg hij of hij even op mijn
ets zou mo en rijden en dat had no
nooit iemand aan mij gevraagd. Hij
had alle tijd voor me en niets was hem
te veel. Zo zijn we wel eens naar een
museum eweest, naar het strand ij
chevenin en en zel s naar de Euromast in Rotterdam. Ook hebben we
samen een taart gebakken en hij heeft
me geholpen bij het schrijven van dit
verhaal. Wel zei hij steeds dat hij niet
alles moest verzinnen en dat ik zelf
ook met ideeën moest komen. Dit ging
me elukki steeds eter a .
amen esloten we na een tijdje dat
het oed voor mij zou zijn als ik
er ens anders zou aan wonen en zo
kwam ik in een begeleid woonproject
terecht. Hier woon je samen met anderen, niet helemaal zelfstandig maar
toch wel voor een deel.
Van het begin af aan wist ik dat Taco
na een jaartje iemand anders ging
helpen en daar had ik het wel een
beetje moeilijk mee. We besloten dan
ook dat we mekaar zo af en toe nog
zouden zien en dat e eurt dan ook.
En weet je wat er boven de eettafel in

ons woonproject hangt? Een prachtige
tekening van mijn moeder en mij en
mijn ets. edereen die de tekenin
ziet, herkent ons meteen. Ik hoef je
zeker niet te vertellen wie die tekening
gemaakt heeft.
Humanitas
Al voor de Tweede Wereldoorlog
werd er in krin en van de ociaal
Democratische Arbeiders Partij en het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen gedacht over de mogelijkheid
om naast de armenzorg en liefdadi heid die vanuit diverse kerken
geregeld werd een andere mogelijkheid te bedenken om mensen in nood
te kunnen helpen. oewel die weede
Wereldoorlog roet in het eten gooide,
wil dit niet zeggen dat hier niet meer
over nagedacht werd. Tijdens illegale
bijeenkomsten waaraan mensen als
Willem rees en Joris in t eld deelnamen, werden deze gedachten verder
uit ewerkt en tijdens de winter van
1944-1945 werd er een commissie ingesteld die een en ander concretiseerde. Mede hierdoor kon men vlak na

het beëindigen van die oorlog aan het
werk gaan. Op 31 mei 1945 werd dan
ook de tichtin voor Maatschappelijk
Werk op umanistische rondsla
opgericht. Het doel was aanvankelijk
om de menselijke waardigheid te herstellen en de traditie van de bestaande
liefdadigheid te doorbreken. Zaken
als gezinsverzorging, bejaardenzorg,
reclassering en algemeen maatschappelijk werk werden al snel aangepakt.
Door vrijwilligers wel te verstaan.
et werd al snel duidelijk dat deze
vrijwilli ers eschoold zouden moeten
worden en dat e eurde dan ook. et
leek verstandi om de tichtin in
een Vereniging om te zetten en het
landelijk estuur in plaatselijke
afdelingen oprichten. De eerste afdeling kwam in Utrecht tot stand en de
tweede in Amsterdam. De afdeling
s ravenha e werd op septem er
19 5 op ericht en in 19 werd de
naam veranderd in afdeling Den Haag.
p au ustus 199 vond er een usie
plaats met de afdelingen Wassenaar,
oor ur , ijswijk en eidschendam
en vanaf dat moment spreken we van

de afdeling Haagland.
Haagland
inds enkele maanden is de a delin
aa land van umanitas ehuisvest
op het adres rinse racht . amen
met enkele betaalde krachten heeft
een groep vrijwilligers zich gespecialiseerd in het bijstaan van mensen die
eenzaam zijn, die problemen hebben
met hun nanci n, die het overlijden
van iemand uit hun om evin niet
alleen kunnen verwerken en van
ouders die het moeilijk he en met het
opvoeden van jonge kinderen. Uiteraard is er altijd plaats voor nieuwe
vrijwilligers. Mensen van welke leeftijd dan ook, die zich willen inzetten
voor anderen zijn meer dan welkom.
Na een kennismakingsgesprek bestaat
de mo elijkheid om een speci eke
cursus te vol en zodat men weet hoe
men met dit soort problematiek moet
om aan. Mocht u meer willen weten
www.humanitas.nl haa land
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Bell-compagnie in De Oud-Hagenaar
Naar aanleiding van het artikel over de Bell-compagnie in De Oud-Hagenaar van 6 sept wil ik graag
reageren, aangezien aan het einde van het artikel, tussen het einde van de Eerste Wereldoorlog en
eind jaren negentig, toen de de PTT actief was, niets is aangegeven over de werkzaamheden van
de PTT.
Computers estonden toen no niet. n
1956 is de gehele tekenkamer (ongeveer derti tekenta els verhuisd naar
de zesde eta e van een e ouw in de
Zeestraat, die thans dient als hotel.

en internationale gesprekken tot stand
kwamen met ehulp van tele onistes
die met stekkers de verbindingen
maakten, vervan en door een automatisch telefoonnet.

n de -uri e werkweek verdiende ik
twaal ulden per week. iervan in
nog 24 cent naar de sociale voorzieningen.

Daar heb ik gewerkt aan het tekenwerk dat nodig was om het telefoonverkeer in ederland te automatiseren.

Zeestraat
k he edurende eni e maanden
het tekenwerk met de hand geleerd.

Automatisch telefoonnet
In de jaren vijftig heeft de PTT het
gehele telefoonnet, waar de interlokale

Abonnees
In divers steden, verspreid over het
land, werden zogenaamde versterkerstations e ouwd. hankelijk van
het aantal abonnees in de regio’s, werd
de grootte van de stations bepaald en
de enodi de apparatuur werd op de

In 1955 werd ik als veertienjarige (net
van de ambachtsschool) aangenomen
op de tekenkamer van de PTT aan de
Kortenaerkade.

tekenkamer verwerkt.
De externe en interne bekabeling werd
aangegeven, zodat de versterkerstations e ouwd konden worden.
Stroomstoring
Tevens werd alle benodigde informatie
voor een noodstroomvoorziening op
tekening gezet. Bij elk station werd
een aparte ruimte e nstalleerd, zodat
ij stroomstorin de accu s de stroom
konden leveren.
Aangezien de gehele tekenkamer
begin jaren zestig ovegeplaatst is naar
de stad ronin en, he ik mijn ontsla
enomen en he ik edurende ruim

veerti jaar ij advies ureau ere us
gewerkt.
Die verzorgde een deel van het tekenwerk estemd voor de ouw van alle
soorten schepen die de marine nodig
had.
Hierdoor heb ik gewerkt op diverse
scheepswerven die voor de marine
schepen he en e ouwd.
J. Tangenberg
jtangenberg@ziggo.nl
06-50608383
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

“Wij zijn er
voor u”

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Een greep uit onze Kerst– en Nieuwsjaarsreizen
4 of 5 dg. Kerstmarkencruises
met Switzerland II **** va. € 249,249,-

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.

Kerstbus excursie vakantie
5 dagen Duitse Westerwald
van 23 tot 27 dec. voor € 395,- p.p.

Kerst Rijncruise uit R’dam
7 dagen met Amadeus Silver *****
van 21 tot 27 dec. vanaf € 798,- p.p.

4 of 5 dg. All Inclusive Kerst autoreis
Hotel Witteveen / Drenthe va. € 207,207,5 dg. All Inclusive Kerst autoreis
Hotel ’t Trefpunt Made / Brabant € 387,387,-

izen, laatste
Voo
Voorr alle vakantiere
folders
aanbiedingen, gratis
of Mail
Bel
:
en reserveringen

All Inclusive Kerst of Oud & Nieuw
Autoreis De Bonte Wever al va. € 239,239,-

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
BT

KRINGLOOP
LOOSDUINEN

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Oude Haagweg 6 Loosduinen
kringlooploosduinen@gmail.com
www.kringlooploosduinen.nl

Een team van
prothesespecialisten

OPEN MA. t/m ZAT.
9.30 - 17.00 UUR
GESPECIALISEERD IN:
* VERHUIZINGEN
* ONTRUIMINGEN
* VEEGSCHOON
* OPLEVEREN
* OUDE SPULLEN
* AFVOEREN
WIJ HALEN SPULLEN
GRATIS OP

Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
Om vitaal oud te worden moeten we gezond eten, bewegen en het gezellig hebben. Als
u minder vitaal bent, is het fijn om een vitaal maatje te hebben. Het programma maa
tjExtra is bedoeld voor Senioren om samen te gaan Dansen, Wandelen, Samen koken
en eten voor vitaliteit en zelfredzaamheid!

BEL ONZE 24 UURS SERVICE

0610 216 215

GRATIS
woning
ontruiming
Bel voor
info!

Bovenverdieping
met o.a. retro’s & 50’s

BEZORGING MOGELIJK

WIJ ZOEKEN NOG ENKELE
ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS

gratis

P

Wij

zijn

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Wij zijn

DE GOEDKOOPSTE

John, Martijn en Jasper Jellema

kringloopwinkel

070-415 82 54
0610-216 215
Tram 2 en bus 26 voor de deur
Meer informatie krijgt u via 06-19561346 of dmvitaliteit9@gmail.com

uisd

h
ver

open ma. t/m zat. 9.30 - 17.00

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).

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
Mogen wij ons even voorstellen?

55+

KO R T I N

G

Restauratiewerk

Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

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.

48 uur service

Stoffeerwerk

U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

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.

Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan
in de nieuwe woning.

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Leerbewerking

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Bedrieger in het openbaar gebrandmerkt aan de schandpaal
In 1798 liep de 58-jarige Willem Julius van Overveldt tegen de
lamp en werd hij opgeborgen in het tuchthuis. De man had onder valse voorwendsels handel gedreven en gebruik gemaakt
van een gefingeerde naam en dat was iets dat in de 18e eeuw
ten strengste verboden was. In Holland draaide alles om handel en geld. Economische delicten die de handel verstoorden
werden streng gestraft.
Nog steeds is een overeenkomst niet
geldig wanneer hij door bedrog tot
stand is gekomen. Ook heden mogen
we onder een valse naam geen handel
drijven. In de tijd van de Bataafse
Republiek was dat niet anders. De
handel mocht onder geen beding
gevaar lopen door onbetrouwbare
sujetten, die op een oneerlijke wijze
aan de kost wilden komen.
Prinsegracht
Willem Julius van Overveldt was
naar zijn zeggen een Amsterdammer
van geboorte. Vermoedelijk woonde
hij daar aan de Boommarkt wat nu
bekend staat als de Nieuwezijds
Voorburgwal. Eind jaren tachtig van
de 18e eeuw kwam hij in Den Haag
terecht, waar hij zich vestigde aan de
Prinsegracht, hoek Brouwersgracht.
Daar kreeg hij onderdak bij een
boekenverkoper die zijn handel had

op het Spui. De man was rap van
tong en wist gemakkelijk contacten
te leggen onder de lagere klasse van
de Haagse samenleving. Ook was
hij geregeld in herbergen te vinden
en andere drinklokalen waar hij de
mensen gemakkelijk geld afhandig
wist te maken.
‘Mooi praten’
Zijn werkwijze was eenvoudig.
Meestal kwam hij met het verhaal dat
hij een erfenisje verwachtte en wist
hij met ‘mooi praten’ de goedwillende, soms beschonken Hagenaars
hem geld te lenen. Zonder problemen
schreef hij dan een schuldbekentenis uit maar deed dat onder valse
naam. Hij gebruikte de naam Willem
Boom, vermoedelijk daarbij denkend
aan zijn Amsterdamse tijd toen hij
aan de Boommarkt woonde en daar
overigens failliet is gegaan in 1788.

Vonnis uit 1799.

Al met al was het een geslepen baas,
die uitgekookt te werk ging. Meestal
wist hij als Willem Boom een bedrag
van honderd gulden los te peuteren.
Op een keer kwam hij in de kroeg om
zijn schuld te vereffenen en liet een
zak met duiten zien, doch hij vroeg
nog even uitstel en slaagde er tegelijkertijd in ook een andere drinkebroer
te imponeren met zijn buidel en bij
hem ook geld afhandig te maken in
ruil voor een schuldbekentenis op
naam van Willem Boom.
Onderzoek
In de kroegen begonnen de geldschieters argwaan te krijgen. Wie

was deze goedgebekte mooiprater?
Niemand die wat van hem wist en
informatie her en der leverde, op
dat ene Willem Boom in Den Haag
volkomen onbekend was. Wel kwam
naar boven dat hij ook sjoemelde met
loterijbiljetten.
Daarmee te worden geconfronteerd,
vertelde Willem zonder blikken of
blozen en gelovend in zijn eigen
onschuld, dat hij momenteel in
Voorburg woonde. En zo wist hij zich
handig uit iedere benarde situatie te
praten. Waarnemend baljuw Frederik
George Alsche (1768-1805) zat niet
stil en meende een sterke zaak tegen

hem te kunnen beginnen.
Het gebruik maken van een andere
naam ontwrichtte het vertrouwen
in de samenleving. Tegenover dit
soort delicten, werd de strengste straf
geëist. Uiteindelijk bekende onze
mooiprater zijn dubieuze praktijken
en de veroordeling was niet mis. Hij
werd publiekelijk aan de schandpaal
gezet met daarboven een bord met de
tekst ‘bedrieger’ erop. Voorts diende
hij met roeden gegeseld te worden
en daarna gebrandmerkt. Tenslotte
ging hij voor vier jaar de bak in. Het
Haagse avontuur liep voor de Amsterdamse bedrieger slecht af.

De Leyweg
In navolging op het verhaal met foto’s van de Leyweg voor en na de
oorlogstijd, wil ik een anekdote vertellen uit die tijd, op die locatie.
Als 10-jarige jongen pakte ik mijn
ets op 19 1 en peddelde op een
zonnige zondagmiddag, eerst naar
Rotterdam, na het bombardement van
19 en later naar ille ers er , waar
mijn grootouders, ooms en tantes en
plusminus 25 van mijn neefjes en
nichtjes woonden, met een hartelijk
welkom.

volgen naar de Vliet en verder tot de
Hoornbrug in Rijswijk en via het Rijswijkseplein naar het Hobbemaplein.
En weer thuis, tot verbazing van mijn
ouders.

p de heenwe op het etspad
langs de snelweg langs Ypenburg tot
Overschie en binnendoor. En op de terugweg via Overschie, langs het water
via de Zweth tot Delft, de trambaan

In Monster aangekomen wist mijn
buurman een adres bij een tuinder
en kocht een kist aardappels, welke
wij samen deelden, al waren er veel
levensmiddelen op de bon.

n 19 1, 1 jaar oud, vroe een overuurman mij mee voor een etstocht
op een zomeravond naar Monster.

De Leyweg.

De Leyweg.

Mijn avontuur en interesse was inmiddels door die trip gewekt en heb vanaf
de zomer in 19 3 tot de hon erwinter
eind 19 voor ons ezin, later met
negen personen, zestig weken lang

zo’n 1.500 kilo aardappels gesmokkeld. Wel tegen betaling en ik ging een
dag per week niet naar school.
Na Monster gingen we naar Poeldijk,
‘s-Gravenzande, Naaldwijk, Kwintsheul en Wateringen en dan via de
Noordweg en Leyweg langs de boerderijen, maar aan de Leyweg, op het
kruispunt wat nu de Erasmusweg heet,
was er altijd voedselcontrole en werd
alle voedsel in beslag genomen door
foute politie en GGD-ambtenaren.
Dus die beruchte trip werd meestal
gemeden en we probeerden met
diverse mensen via Overvoorde en het
Rijswijkse Bos heel thuis te komen?
Later verlegde ik mijn trips via
Zoetermeer, Benthuizen tot Moerka-

pelle, waar de meeste aardappelboeren
gevestigd waren en nog een trip via
de Bollenstreek naar Vogelenzang.
Het was tachtig kilometer vice versa
op een dag. En dat alles op antiplofbanden, tot ik wel eens hele dagen
uitgeput op bed lag.
ana kerstmis 19 tot juli 19 5, inclusief de bevrijding, werd ik voerman
met paard en wagen en vervoerde ik
etensketels naar diverse uitdeelposten
voor de uitgehongerde mensen, wat
later weer naar een normale toestand
leidde zonder voedselbonnen en
dergelijke.
C. de Zwart
Conradkade 153
2517 CK, Den Haag
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VIER DE HERFST MET MANGO!
TOT 1.50 0,- KORTING OP SCOOTMOBIELEN

LUGGIE

JOHNNY REMOTE

NAPOLEON

Ideaal voor op reis

Eerste zelfopvouwende scootmobiel

Altijd droog en warm

•
•
•
•

Lichtste vouwscootmobiel ter wereld
In drie eenvoudige stappen in te klappen
Mag mee in het vliegtuig
Snelheid tot 6 km/u,
bereik tot 18 km

•
•
•
•

Vouwt zichzelf automatisch in en uit
Zeer licht van gewicht
Draagvermogen tot 100 kg
Snelheid tot 6 km/u,
bereik tot 12 km

• Robuuste en zeer luxe
WEEGT
SLECHTS
19,5 KG

overdekte scootmobiel
• Snelheid tot 15 km/u,

bereik tot 50 km
• Verwarming

mogelijk

€ 2.895,-

€ 2.350,-

€ 2.295,-

€ 1.795,-*

€ 7.495,-

€ 600,- KORTING

€ 550,- KORTING

€ 5.995,€ 1.500,- KORTING

*Prijs excl. armsteunen

Ga voor alle herfstaanbiedingen naar www.mangomobility.nl
of bel naar ons gratis servicenummer 0800 2002
JA, STUUR MIJ DE GRATIS CATALOGUS!
Naam

Dhr. / Mevr.

Adres
Postcode/plaats

OHA2HK16102

Telefoon
E-mail

Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

Maak een proefrit
in onze showroom:
De Lierseweg 13,
2291 PD Wateringen
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Actie geldig t/m 31 oktober en zolang de voorraad strekt.

Donderdag
10 november,
20.00 uur

Magisch Momix
te zien in het
Zuiderstrandtheater

Laat je verrassen door Alchemia, de nieuwe voorstelling van Momix.
Dit Amerikaanse gezelschap van wonderkind Moses Pendleton is beroemd
om de combinatie van moderne dans
met theatrale illusie, magisch licht- en
schaduwspel en wonderlijke geluidseffecten.

Kaarten bestelt u via ons bespreekbureau op 88 00 333, in de hal van de
centrale bibliotheek (Spui 68) of via
www.zuiderstrandtheater.nl/momix

Just Magic, Huﬃngton Post.
Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505. 2583 WB Den Haag

Geef eens een Oud-Hagenaar
abonnement cadeau!

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:

Leuk voor alle Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Straat en huisnr.:

Per 1 januari 2016 kost een abonnement voor 2016 in Nederland € 50,00
In de EU kost het € 65
In het VERRE buitenland kost het i.v.m.
de verzendkosten € 80.

Factuuradres

Ook voor u is er een
kadootje (op is op)
Als gever ontvangt u het
inmiddels bekende boek van
Casper Postmaa “Napels zien “

Postcode:

Woonplaats:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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70 jaar Haagse Jazz Club

DEZE WEEK OP

Op zondag 30 oktober 2016
viert de Haagse Jazz Club
haar 70-jarig bestaan met een
optreden van onder andere de
Dutch Swing College Band, het
nog altijd swingende wereldberoemde orkest waarvan de
geschiedenis nauw verweven
is met die van de Haagse Jazz
Club.

maandag t/m vrijdag
DSC Band (1950). Foto: Bob Kommer

De Haagse Jazz Club is de oudste nog
bestaande jazzclub van Nederland, met
als oorsprong de in 1946 opgerichte
Dutch Swing College Club. In de afgelopen 70 jaar heeft de HJC bijgedragen
aan de rijke historie van Den Haag als
belangrijke jazzstad. Voor de oudestijljazz biedt de HJC het enige podium in
de stad. In de voorbije periode hebben
vele bekende musici in de HJC opgetreden. De HJC mocht en mag ook tal
van beroemde musici en jazzgroten met
klinkende namen tot haar ereleden rekenen, onder andere Louis Armstrong,
Duke Ellington, Sydney Bechet, Paul
Acket, Peter Schilperoort, Dim Kesber,
Rob Agerbeek en Rita Reys.
Korte geschiedenis
In 1945, direct na de bevrijding, worden door o.a. Peter Schilperoort, Frans
Vink en Joost van Os in St. Regis aan
de Valkenboslaan plannen gesmeed
voor het oprichten van het Dutch Swing
College, plannen die al tijdens de
oorlogsjaren vorm gekregen hadden.
Het was de bedoeling om in dit college
verschillende activiteiten op te zetten,
uiteraard een orkest, maar ook een
muziekschool en een opnamestudio.
Al voor het eind van de oorlog hadden
pianist Frans Vink en klarinettist Peter
Schilperoort met de eigenaar van café
St. Regis afgesproken dat zij daar op
Bevrijdingsdag zouden optreden. Dat is
inderdaad gebeurd: met bassist Henny
Frohwein en drummer Tonny Nüsser
vond op 5 mei 1945 het eerste optreden
plaats van het Dutch Swing College
Kwartet. Het kwartet werd al snel
uitgebreid met trompettist Joost van Os,
trombonist Bill Brant en gitarist Otto
Gobius. Dit orkest kreeg de naam: the
Orchestra of the Dutch Swing College.
In de zomer van 1945 kreeg het orkest
een contract van drie maanden in de
Canada Club in Apeldoorn, dit was
een club ter ontspanning van aldaar
gelegerde Canadese militairen. Daarna
keerde men terug naar Den Haag.
In begin 1946 werd op initiatief van
Otto Gobius in café Zillerthal in de
Nieuwstraat gestart met de Dutch
Swing College Club. De club gaf ook
een wekelijks mededelingenblaadje uit
van die naam. Na een paar nummers
verscheen als ondertitel Nederlandse
Studieclub voor Jazzmuziek. In Zillerthal speelde het DSC-orkest elke
zaterdagmiddag en er vonden jam
sessions plaats met medemuzikanten.
Dit moment wordt wel gezien als het

06.30

Mogge Michiel

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

begin van de Haagse jazzactiviteiten in
verenigingsverband die werden voortgezet in de Haagse Jazz Club. 1948 was
een roerig jaar. Peter Schilperoort kon
zijn voorzitterschap van de Studieclub
niet meer combineren met de leiding
van het orkest. Hij werd bij de club
opgevolgd door Frans de Boer. Ook
ontstond er op initiatie van o.a. oe e
Hueting en Eric Krans, een nieuwe
club, de Nederlandse Jazz Club, als
gevolg van onenigheid tussen voor- en
tegenstanders van de traditionele en
nieuwe jazzstijlen en speelwijzen. In
de loop der jaren verminderden die tegenstellingen. In 1951 fuseerden beide
clubs en werd de nieuwe naam Haagse
Jazz Club.
Een uitgebreide clubgeschiedenis is te
vinden in het boek van Arie van Breda,
getiteld: 100 jaar Jazz in Den Haag.
De HJC hield zich aanvankelijk niet
alleen bezig met live-muziek, maar ook
met lezingen en met het beluisteren en
analyseren van jazzplaten. Hiervoor
was veel belangstelling, omdat de jongste generatie jazzfans door de oorlogsjaren, waarin de jazz een ondergronds
bestaan leidde, een kennisachterstand
had opgelopen. Het educatieve aspect
is echter geleidelijk op de achtergrond
geraakt, de nadruk is bij de HJC komen
te liggen op het bieden van goede live
jazzmuziek die zowel bij luisteraars als
bij danslustigen in de smaak valt.
Tussen 1946 en 2016 heeft de HJC op
circa vijfentwintig locaties in Den Haag
haar thuisbasis gehad. Sinds het najaar
van 2009 vinden de clubmiddagen op
zondag plaats van 14.30 tot 17.30 uur
in de Residentiezaal van hotel Crowne
Plaza Den Haag-Promenade. In het
seizoen, dat van oktober tot mei loopt,
is hier in een sfeervolle ambiance
goede live jazzmuziek te genieten, met
gelegenheid tot dansen waarvan velen
gretig gebruik maken. De toegang staat
niet alleen open voor clubleden (gratis),
ook niet-leden zijn van harte welkom
(de entreeprijs bedraagt voor hen 10
euro).
Clublocaties Haagse Jazz Club
Okt 1945 Café Zillerthal, Nieuwstraat 21 (elke zaterdagmiddag)
Feb 1946 Café Nieuw Bezuidenhout,
Wagenstraat 100 (1x)
Feb 1946 Café Arena, Nieuwstraat
t.o. Zillerthal

Apr 1946 Zillerthal (nieuwe naam
Tubantia)
Feb 1947 Boschlust, Bezuidenhoutseweg
Okt 1948 Café den Hout, Bezuidenhoutseweg 11
Dec 1948 Piccadilly
Feb 1949 Pomona, Molenstraat
Mrt 1949 Het Zuid, Groenmarkt
Nov 1950 Die Haghe, Papestraat 32
Mrt 1951 Het Zuid
Apr 1951 Die Haghe
Okt 1956 Amicitia, Westeinde
Sep 1958 Extase, Groenmarkt
Mei 1958 Vrije Academie, Hoefkade
Mei 1959 Van der Meulen (voorheen
Gaillard), Laan van Meerdervoort
Jan 1960 Kunstkring, Achterom
Mrt 1961 Van der Meulen Meulen
Mrt 1964 Regina, Thomsonlaan
Jun 1964 Café den Hout, Bezuidenhoutseweg 11
1966 Jazz at the Caveau, Gevers
Deijnootplein
Mei 1970 eigen lokaal, Loosduinseweg (tot 1976)
Feb 1977 Amicitia (één seizoen)
Mei 1979 De Paap (vroeger Die
Haghe), Papestraat
Jan 1994 Partycentrum Zichtenburg,
Zichtenburglaan 23a
Sep 2004 BowlingWorld Zuiderpark
Okt 2009 Crowne Plaza Den Haag Promenade

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

13.00

Patrick in de Middag

Een gezellige middag met muziek en shownieuws, door Patrick van Houten.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Tjeerd Spoor brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

19.00

Rudo op de de Radio

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00

dagelijks wisselend programma

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

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.

15.15

Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films.

17.00

maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport
waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles.

dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.
woensdag: Woelige Baren Interviews vanuit Leiden
donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte lijn
door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.

vrijdag: Trots! Johan Overdevest geeft mensen de

Het jubileumfeest
Op het jubileumfeest op 30 oktober zal
de Dutch Swing College Band worden
voorafgegaan door Frits Kaatee and
Friends, met saxofonist/klarinettist Frits
Kaatee, pianist Rob Agerbeek, allebei
ook oud-lid van de DSC Band, bassist
Ludo Deckers en drummer Dolf Helge.
Zij begeleiden vocaliste Chris Peeters.
Het 70-jarig jubileum wordt gevierd in
hotel Crowne Plaza Den Haag - Promenade aan de Van Stolkweg 1 van 14.00
tot 18.00 uur (zaal open om 13.00 uur).
De toegangsprijs is 10 euro voor leden
en 20 euro voor niet-leden. Kaarten
zijn verkrijgbaar tijdens de zondagse
clubmiddagen en via www.haagsejazzclub.nl. Voor nadere gegevens zie
www.haagsejazzclub.nl en/of Facebook
Haagse Jazz Club
Fons de Rouw (voorzitter)
070-3524604 / 06-50268471
Wim Nieuwstraten (secretaris)
070-3913507 / 06-19681230

kans hun trots over iemand anders uit te spreken.

17.30

TV West Nieuws Het nieuws uit de regio, met onder meer

presentator Martine Boerkamp (foto).

17.45

Verkeersjournaal Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar

de komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwachten zijn.
Van 18.00 uur tot 07.00 uur: herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.

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 laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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OP = OP
Geldig van 17-10 t/m 29-10

Rollator Shopiroll
Rollator Modelito

Nieuw

NU

Rollator Trio

149.-

NU

69.99

NU

149.-

ideaal
voor boodschappen!

Nieuw

Nieuw

nieuw in
assortiment

Fietstrainer
Senioren GSM
FM-7900
Digitale bovenarm
bloeddrukmeter

NU

29.

NU

24.

99

NU

39.-

Nieuw

99
Nieuw

Nieuw

De kofﬁe
staat klaar!

Kijk voor alle acties op uwhulpmiddelenoutlet.nl
Ruime keuze nieuwe en gebruikte producten
•
•
•
•
•

Altijd deskundig en persoonlijk advies
Elders goedkoper? Wij betalen het verschil terug
Terugkoop en inruil mogelijk
Historie occasions altijd bekend
Ook voor gratis lenen van uw hulpmiddelen

Kerketuinenweg 30
2544 CW Den Haag
Tel: 0229 - 753 242
Ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Za:
10.00-16.00 uur
Volop gratis parkeergelegenheid voor de deur!
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Kom naar de voorlichtingsmiddag over financiële weerbaarheid
In het kader van de Maand van de Vitaliteit, uitgeroepen door de gemeente Den Haag, is er in ons Anbo Lokaal een lezing over financiële weerbaarheid. Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door de GGD Haaglanden.
Dat u zelf bepaalt wat u doet en hoe u dat doet is eigenlijk vanzelfsprekend. Maar stel nou dat u wat vergeetachtig wordt of (tijdelijk) niet in staat
bent uw eigen belangen te behartigen? Dan wilt u toch ook dat de zaken worden geregeld zoals u dat zou hebben gedaan?
Tijdens deze lezing hoort u wat u zelf kunt doen om uw financiële weerbaarheid te vergroten en zelf de regie over uw leven te houden. Hierbij
wordt onder andere ingegaan op het levenstestament en andere beschermingsmaatregelen.

Expositie Leidschenveense Fotoclub (LFC)
De hele maand november zal de Leidschenveense Fotoclub, LFC, weer haar jaarlijkse expositie houden in onze bibliotheek. Het thema is dit jaar ‘In
de stad’. Hierbij is alles wat in een stad te zien is toegestaan; denk aan architectuur, straatfotografie, stadsgroen, leuke doorkijkjes. Inspireren de
getoonde foto’s u, kom dan eens een kijkje nemen op een van onze clubavonden; we hebben onze thuisbasis in restaurant Heerlijk in het wijkcentrum, maandagavond vanaf 20.00 uur zijn onze avonden. We zijn bereikbaar via secretariaat@leidschenveensefotoclub.nl. Wie weet tot ziens en
veel plezier bij het bekijken van onze expositie.

Voorlichtingsmiddag over pensioenen
Hoe zit dat met de pensioenen? 1.300 miljard euro in
de pensioenfondsen? En dan toch korten? Hoe kan
dat? En waarom heeft iedereen het over rekenrente?
Hoe zit het eigenlijke met het nieuwe pensioenstelsel?
Het antwoord op deze en op al uw andere pensioenvragen krijgt u op woensdag 2 november 2016 door
Alex van Scherpenzeel, pensioendeskundige van Anbo.
Aanvang: 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur. Locatie:
Torenstraat 121, Den Haag. S.v.p. vooraf aanmelden bij
Anbo Den Haag: 070-3644770.

Repair Café REVA
Repair Café REVA. Zaterdag 5 november 2016 bij Jonker Frans, Newtonplein 100. Van 14.00 tot 16.00 uur.

WZH organiseert training onbegrepen gedrag

Schaatsfestijn op Kastanjeplein

WoonZorgcentra Haaglanden organiseert in 2016 diverse trainingen voor vrijwilligers en mantelzorgers. De training ‘onbegrepen gedrag’ vindt
plaats op woensdag 26 oktober 2016 van 10.00 tot 12.00 uur in WZH Sammersbrug. Adres: Lichtenbergweg 150, 2532 AK Den Haag.

WASBO-activiteiten
De WASBO staat voor Wassenaarse Senioren Bond. Toen de ANBO afdeling Wassenaar geconfronteerd werd met blokkering van financiën,
ledenadministratie en de website was doorgaan onder de ANBO niet mogelijk. Om de leden niet in de kou te laten staan is besloten om een nieuwe
plaatselijke vereniging te starten. Dat is de WASBO geworden.
Een WASBO activiteitenmiddag heeft altijd een wisselende activiteit (een optreden, lezing of iets dergelijks) in combinatie met een loterij en/of een
bingo met leuke prijzen. De middag biedt mogelijkheid voor sociale contacten en altijd gezelligheid.
Activiteitenmiddagen vinden plaats in het onderkomen van de Buurtvereniging O&O achter de Sporthal aan de Dr. Mansveltkade in Wassenaar.
De middagen starten om 13.30 uur en eindigen om circa 16.30 uur. Wilt u weten wanneer de volgende middag is en wat de activiteit is, neem dan
contact op met het secretariaat: M.J. Korff-Pelgrim, mjkp@hetnet.nl, Starrenburglaan 34 in Wassenaar, 070-5112828. Meer info op wasbo.nl.

U kunt in de herfstvakantie en de week erna al genieten
van ijspret in de Bomenbuurt. Om het 100-jarig bestaan
van de buurt met elkaar te vieren, ligt er van zondag 16
oktober tot en met zaterdag 29 oktober een prachtige
kunstijsbaan op het Kastanjeplein. Jong en oud kan zich
hier vermaken! De ijsbaan is open van 10.00 tot 17.00
uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Entree is gratis.
Lunchroom/café De Freule verzorgt de ‘koek en zopie’.
Deze ijsbaan is mede mogelijk gemaakt door de bewonersorganisatie SBOB, de winkeliersvereniging BIZ, de
gemeente Den Haag en Fonds 1818.
Voor meer info over de activiteiten rondom 100 jaar Bomenbuurt kunt u terecht op bomenbuurtonline.nl.

Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Organist Olivier Latry
OKT-NOV

27-10 Eastern Neighbours
/M 13-11 Film Festival

T

OKTOBER

18 - 23

Buziau

Vier het mee: ‘50 jaar Podiumkunst
in Rijswijk’, met de grootse musical-revue
BUZIAU. Dit theaterstuk brengt een ode aan
de legendarische Rijswijker: Johan Buziau.
De grootste Nederlandse komiek uit de vorige
eeuw. Hij was de Nederlandse Charlie Chaplin
in zijn tijd. De voorstelling BUZIAU is een revue
vol variété, humor en show. Gespeeld door
professionals en vele talenten van Rijswijkse
culturele verenigingen.
rijswijkseschouwburg.nl
Rijswijkse Schouwburg

Locatie: Generaal Spoorlaan 10,Rijswijk
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: € 19,50

Maak nader kennis met het leven en de cultuur van onze Oost-Europese buurlanden. Het
Eastern Neighbours Film Festival vertoont
de meest recente en confronterende films uit
Oost- en Zuidoost-Europa, hoofdzakelijk uit
landen die nog geen lid zijn van de grote EU-familie. Het film- en documentaireprogramma omvat meer
dan 30 films, voornamelijk
Nederlandse premières.
www.enff.nl
Hotmix

Locaties: Het Nutshuis
(27-29 okt), Filmhuis Den Haag (9-13 nov),
Tijden en tickets: zie website

Locatie is het monumentale Armamentarium, het
voormalig legermuseum in Delft.
www.zangverenigingvivace.nl
Zangvereniging Vivace

Locatie: Armamentarium, Korte Geer 1, Delft
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 22,00
OKTOBER

29-30

Maske in Blau

De Residentie Operette ODES brengt
dit jaar ‘Maske in Blau’ van Fred Raymond op het
toneel van de Rijswijkse Schouwburg. Een prachtige operette met vele mooie melodiën, o.a. Ja,
das temp’rament, Juliska en Schau einer Schönen
Frau nicht zu tief in die Augen. U bent verzekerd
van een kleurrijk geheel.
Odes.nl

ODES

Locatie: Rijswijkse Schouwburg,
Generaal Spoorlaan 10,Rijswijk
Aanvang: za 20.00 uur, zo 14.00 uur
Toegang: € 30,00, Ooievaarspas € 15,00
NOVEMBER

5

Orgelconcerten bij
kaarslicht

De serie ‘Orgelconcerten bij kaarslicht’
viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum.
Daarom wordt er extra uitgepakt met een
spetterende serie concerten door Franse
toporganisten, waaronder de organist
van de Notre Dame en één van beste
organisten ter wereld: Olivier Latry. Het
komt zelden voor dat een organist van dat
formaat bereid wordt gevonden op een
toch relatief klein orgel te concerteren.
www.abdijkerk.info

OKTOBER

28

Carmina Burana

Zangverenigingen Vivace en St.
Michaël voeren samen de Carmina Burana van
Carl Orff uit. Het eerste deel van de compositie
genaamd ‘In de Lente’ bestaat uit liefdesliederen, het tweede deel ‘In de Taverne’ uit drank
en gokliederen en het derde deel ‘In de hof der
liefde’ uit liederen over de zinnelijke liefde.

Rijswijkse Schouwburg

Locatie: Abdijkerk, Willem III-straat 40,
Den Haag
Aanvang: 15.30 uur (12 nov: David
Cassan, 19 nov: Olivier Penin)
Toegang: € 10,00 incl. drankje
na aﬂoop, Passe-partout voor drie
concerten € 20,-.
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Johanna Maria de Drevon-Dutry: een marka
In De Oud-Hagenaar van 25 januari 2016 is aandacht besteed aan de bezwaren, die in begin van
de twintigste eeuw werden ingebracht tegen de aanleg van de Vijverdam bij de Hofvijver. Genootschappen als Pulchri en Die Haghe voerden toen actie tegen de afbraak van een historisch stukje
Den Haag. Het mocht niet baten in 1923 werden de huizen langs de Hofvijver aan het Buitenhof
gesloopt om plaats te maken voor een brede verkeersweg. Een van deze panden was het geboortehuis van Johanna Maria Dutry; een zeer opmerkelijke vrouw die leefde in de tweede helft van de
achttiende eeuw.
Johanna Maria Dutry werd op 28 augustus 1746 te Den Haag geboren en
drie dagen later gedoopt in de Groteof St. Jacobskerk. Haar geboortehuis
was - zoals vermeld - gelegen aan
het Buitenhof, naast de Gevangenpoort. Haar ouders Benjamin Dutry
en Allarda Margaretha Nieuwpoort
waren ruim een jaar eerder getrouwd.
Benjamin was toen 19 jaar oud en
Allarda 17jaar. Beiden stamden
uit een geslacht van regenten en
kooplieden. Lang duurde dit jeugdig
huwelijk niet. In 1748 overleed
Benjamin Dutry en Allarda bleef met
haar dochtertje van nog geen jaar oud
achter. In 1752 trad de jonge weduwe
in het huwelijk met de baljuw en
dijkgraaf van De Klundert; Alexander
Philemon Eckhardt. Uit dit huwelijk
werden twee kinderen geboren: een
jongen en een meisje.
Over de jeugd van Johanna Maria is
weinig bekend. Wel weten wij dat zij
al op twaalfjarige leeftijd haar eerste
testament maakte! Dit was mogelijk
omdat volgens het destijds in Holland
geldend recht een jongen vanaf zijn
veertiende en een meisje vanaf haar
twaalfde jaar een testament mocht
maken. Waarom zij dit kindertestament heeft opgesteld is onduidelijk.
Mogelijk werd zo voorkomen dat
haar aandeel in de erfenis van haar
vader bij overlijden aan haar moeder
zou toevallen. Nu kon zij, door middel van dit testament, ook anderen
een legaat geven. Zoals aan haar
stiefvader, stiefbroer en -zus. Haar
vermogen bedroeg toen 15.000 gulden, omgerekend ongeveer 168.000
euro.
Huwelijk en scheiding
Op 10 december 1769, trouwde

Johanna Maria in de Waalse Kerk met
de 12 jaar oudere Jean Frédéric Henri
de Drevon. Een telg uit het geslacht
De Drevon dat afkomstig is uit Orange (Provence). Jean was op 20 april
1734 te Maastricht geboren. In zijn
jonge jaren diende hij als page bij het
stadhouderlijk hof. Dat was het begin
van een militaire loopbaan. Toen hij
trouwde was hij majoor bij de Gardes
te paard (cavalerie) en stalmeester
van stadhouder Willem V.

Het vonnis van de Hoge Krijgsraad
luidde dat de partijen van tafel en
bed zouden scheiden. Wat betreft de
nanci le a wikkelin werd epaald
dat Johanna Maria Dutry, respectievelijk haar erven, vanaf 1 januari 1781
jaarlijks 2.500 gulden aan De Drevon
moest uitkeren. Ter zekerheid van
deze uitkering diende een waarborgsom ‘als een speciaal pandt der
minne’ van 40.000 gulden te worden
gedeponeerd bij haar stiefvader.

Uit historische bronnen krijgen wij de
indruk dat het een huwelijk uit liefde
is geweest. Want in 1775 sloten zij
een o ci le overeenkomst waarin
De Drevon verklaarde (ondanks zijn
lange staat van dienst) ontslag te nemen uit het leger. Bovendien beloofde
hij niet in militaire dienst te gaan,
zolang zijn vrouw leefde. Als tegenprestatie schonk zij hem een kapitaal
van 50.000 gulden, dat aan rente
1.250 gulden opbracht, en daarnaast
een jaargeld van 2.750 gulden.

Begrafenis vierde klasse
Het verdere levensverhaal van De
Drevon kan beknopt worden verteld.
Na de scheiding vertrok hij voor een
rondreis naar Zweden en Denemarken. Over deze reis schreef hij in
1789 een boek getiteld: ‘Voyage en
Suède’. De laatste jaren van zijn
leven verbleef hij in Den Haag in
een woning ‘agter de Grote Kerk’. In
1794 werd hem nog de titulaire rang
van generaal-majoor verleend.

Het huwelijk hield elf jaar stand. Op
30 januari 1781 diende Johanna bij de
Hoge Krijgsraad een verzoek in voor
scheiding van tafel en bed.
Om aan te geven dat beide echtelieden in goede harmonie uit elkaar gingen had zij uitdrukkelijk vermeld dat
er geen sprake was van mishandeling
of onbetamelijkheden, maar dat ‘...
wederzijdse tegenstrijdigheden van
humeuren en daaruit voortvloeiende
huis-geschillen’ de reden van deze
aanvraag waren. Was de overgang
van het afwisselende militaire bestaan
naar het kalme huiselijke leven voor
De Drevon uiteindelijk toch een te
zware opgaaf? Of was het verschil in
leeftijd te groot? Het blijven vragen.

Woonhuis.

Op 63-jarige leeftijd, 1 oktober
1797, overleed De Drevon. Het is
veelzeggend dat hij een vierde klasse
begrafenis kreeg; de klasse ‘voor de
mingegoeden en behoeftigen. Zijn bezittingen bestaande uit boeken, enige
‘rariteiten’ en muziekinstrumenten
werden begin december 1797 door
J. Thierry en C. Mensing, boekverkopers in de Schoolstraat, te koop
aangeboden.
Duel of moord?
De scheiding zal zeker het onderwerp
van gesprek zijn geweest in het Den
Haag van die dagen. Negen jaren later
stond haar schoonfamilie weer in het
middelpunt van de belangstelling.
Een neef van haar ex-man, Pierre Fréd ric dri n de revon, was vaandri
bij de Hollandse Gardes en page van
stadhouder Willem V. Deze jongeman
raakte betrokken bij een duel. Hij en
een medepage, Wigbold van Heeckeren, werden waarschijnlijk verliefd op
hetzelfde meisje. Zij kregen ruzie en
een duel volgde. Op vrijdag 22 oktober 1790 ontmoetten de heethoofden,
met secondanten, elkaar op de Oude
Mannenberg in het Haagse Bos.
Tijdens het daaropvolgende duel met
de degen werd De Drevon neergestoken. Uit de lijkschouwing bleek dat
hij - naast twee steken in de arm - drie
keer in de rug (!) was gestoken. Er
was maar één conclusie mogelijk: dit
was geen ‘gewoon’ duel maar moord.
Wigbold vluchtte naar Bentheim en
zijn secondanten naar Engeland. Deze
gebeurtenis heeft indruk gemaakt

Buitenhof.

want het verslag van dit duel zou tot
in de twintigste eeuw regelmatig in
de Haagse pers terugkeren. Tragische
bijkomstigheid was dat de ouders van
het slachtoffer op terugreis waren van
een verblijf in Aken, niet vermoedend
welk drama hen bij thuiskomst te
wachten stond.
Stadhouder Willem V schijnt overigens zeer ontsteld te zijn geweest
toen hij van het duel tussen zijn pages
en de dramatische aﬂoop hoorde.
Lichtzinnig gedrag
Hoe Johanna Maria deze affaire verwerkte is niet bekend, wellicht was
er eerder sprake van ergernis dan van
verdriet. Zij had meer zorgen over
haar eigen familie. Haar huwelijk
was kinderloos gebleven maar zij
had, naast haar stiefbroer en -zus, een
aantal neven en nichten. Doch het
lichtzinnig gedrag van twee van deze
nichtjes baarde haar zorgen. Op grond
van bepalingen die zij in haar laatste
testament had opgenomen komen wij
iets te weten over het doen en laten
van deze dames. Zo kon een nichtje
rekenen op een legaat van 1.000
gulden per jaar ‘... so lange dezelve
ongehuwd zal zijn en zig voorbeeldig
en onbesproken zal hebben gedragen
(dog anders niet)’. Een andere nichtje
stierf in het kraambed. De baby, een
meisje, werd als haar ‘eerste onegte’
dochter gedoopt. Aan dit ‘nagelatene’
kind liet Johanna Maria een jaarlijks
bedrag van 500 gulden na.
Zakenvrouw
Naast deze zorgen was er het

zakelijke beheer van haar bezittingen. Door aankoop en vererving
was Johanna in het bezit gekomen
van huizen, landerijen en obligaties.
Zij was bijvoorbeeld door vererving
eigenaresse van de buitenplaats Zuidhoorn te Rijswijk. In Den Haag bezat
zij vier huizen en twee koetshuizen
met stallingen. Zij bewoonde een
huis ‘... gelegen aan de zuidzijde van
de Grote of St.Jacobskerk tegenover
de riviervischmarkt’. Van hieruit
beheerde zij haar bezittingen, terzijde
gestaan door haar adviseur Mr. Simon
Leonardus Tak (1751-1811).
Haar zaken handelde zij af aan een
mahoniehouten schrijftafel. Aan de
wanden van haar werkkamer hingen
schilderijen en tekeningen van haar
familie en haar bezittingen. Opvallend was een schilderijtje van de
maagd Maria met een bloemenkrans.
Of hierbij artistieke of religieuze

Slot Heem
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ante Haagse freule

mstede.

te benoemen. Als teken van haar
juridische macht was een van haar eerste daden - volgens overlevering - het
plaatsen van een galg bij het slot van
Heemstede. Naast de wereldlijke rechten waren aan het ambt ook kerkelijke
rechten verbonden, zoals het recht om
de dominee te benoemen.
Zij heeft haar rechten niet lang kunnen
uitoefenen. In Frankrijk was de revolutie uitgebroken. In de Nederlanden
werden de patriotten oproerig en tijdens de strenge winter van 1795 trok
het Franse leger over de bevroren rivieren ons land binnen. De stadhouder
vluchtte naar Engeland en hier danste
men rond de vrijheidsboom. Door
deze omwenteling, waarbij persoonlijke vrijheid en gelijkheid centraal
stonden, veranderde de verhouding
tussen Heemstede en mevrouw De
Drevon-Dutry.

overwegingen (zij was protestant) een
rol hebben gespeeld is niet duidelijk.
Ambachtsvrouwe
Hoe zij haar bezittingen beheerde kan
worden toegelicht aan de hand van het
volgende voorbeeld. In 1793 kocht zij
de ambachtsheerlijkheid Heemstede,
gelegen ten zuiden van Haarlem, met
alle daartoe behorende rechten voor
125.000 gulden (ruim een miljoen
euro). Deze aankoop zal door haar
als een degelijke belegging zijn
beschouwd. Aan een ambachtsheerlijkheid waren namelijk inkomsten
verbonden. Naast pachtsommen voor
landerijen waren er inkomsten uit de
boetes die de schepenbank oplegde.
Maar ook dienden bijvoorbeeld schippers jaarlijks een bedrag te betalen
voor het gebruik van de vaarwegen.
Dan waren er juridische en kerkelijke
rechten die zij kon uitoefenen. Zo had
zij het recht om schout en schepenen

Door onduidelijkheid over haar
rechten ontstond verschil van mening
tussen haar en de bestuurders van
Heemstede. Maar in alle meningsverschillen kwam zij naar voren als
een verstandige vrouw, die inzag
wanneer zij moest toegeven maar haar
standpunt handhaafde als zij wist dat
het gelijk aan haar kant stond. Als telg
uit een regentengeslacht slaagde zij
er in zich te handhaven en met succes
haar rechten te verdedigen. Zo wist zij
bijvoorbeeld te voorkomen dat adellijke monumenten, zoals graftombes
en wapenschilden, die een symbool
waren van onderdrukking vernietigd
werden. Hierdoor is in Heemstede, in
tegenstelling tot andere plaatsen, niets
vernield.
Opgemerkt wordt dat de afstand van
Den Haag naar Heemstede (circa 40
kilometer), die werd afgelegd met
(post)koets en/of trekschuit, geen
belemmering vormde om zaken af
te wikkelen. Aanvankelijk verbleef
zij wel eens in Heemstede doch in
latere jaren werd over belangrijke
Heemsteedse en kerkelijke aangelegenheden met haar gecorrespondeerd
of men ging op audiëntie in Den Haag.
Sociaal bewogen
Naast het zakelijke beheer vond zij
ook tijd voor ontspanning. Zowel in
haar Haagse woning als in de buitenplaats Zuidhoorn waren er spelletjes
en speelgoed, waaronder een lottospel
en een kegelspel. Hiermee zal zij ongetwijfeld met haar nichtjes en neefjes
hebben gespeeld. Uiteraard was zij,
zoals gebruikelijk in haar milieu,
omringd door huishoudelijk personeel.
Er was een kamenier, een koetsier,
een lijfknecht, enkele dienstboden en
een tuinman; de laatste werkte op haar
buitenplaats Zuidhoorn.
Zij was sociaal bewogen. Zo had zij
bepaald, dat haar bezittingen altijd

goed onderhouden moesten worden
om - het waren tijden van werkloosheid - het werkvolk ‘... enig bestand
in het werk te geven’. Ook voelde zij
zich betrokken bij het wel en wee van
haar personeel. Op 12 april 1802 werd
zij aangesteld als voogdes over Catharina van der Zijp. De moeder van Catharina was dienstbode bij mevrouw
De Drevon-Dutry geweest. De vader
van het meisje was jong overleden.
De moeder had geen familie die de
zorg voor haar dochter kon overnemen. Zij vroeg daarom of mevrouw
De Drevon-Dutry voogdes wilde zijn.
Toen de moeder kort daarop overleed
stemde zij, na overleg met de weesmeesters, in met het voogdijschap.
De laatste jaren van haar leven
woonde Johanna Maria zomers op de
buitenplaats Zuidhoorn en ‘s winters
in haar huis aan de Riviervischmarkt.
Op 20 oktober 1808 overleed zij daar
aan ‘een langzaam verval van krachten’. Zeven dagen later werd haar
stoffelijk overschot naar de Grote- of
St. Jacobskerk gedragen en bijgezet in
de familie-grafkelder bij haar ouders
en voorouders. Als teken van rouw
zou het kerkklokje van Heemstede
iedere dag, vier weken lang, drie keer
worden geluid.
Nalatenschap
Op haar twaalfde had zij haar eerste
testament opgesteld; er zouden
meerdere volgen. Haar huwelijk en
scheiding en het overlijden van verwanten waren redenen om eerdere testamenten te herroepen en nieuwe op te
stellen. Op 16 februari 1792 herzag zij
haar testament voor het laatst. Naast
legaten, in de vorm van jaargelden aan
familie en personeel, was de belangrijkste bepaling dat de opbrengst van
het kapitaal moest worden aangewend
voor charitatieve doeleinden.
Om de waarde van haar nalatenschap
te bepalen werden haar bezittingen
geïnventariseerd. Het duurde bijna
een jaar voordat haar eigendommen
beschreven waren. Meer dan tweehonderd foliopagina’s lang volgde een
minutieuze opsomming van alles wat
zij tijdens haar leven had vergaard.
Naast huizen, buitenplaatsen en di-

verse ambachtsheerlijkheden waren er
landerijen, weilanden en visrechten.
Voorts had zij geld, in de vorm van
obligaties, waaronder een lening aan
de nog jonge ‘Vereenigde Staten van
America’. De rente op deze leningen
varieerde van 2,5 tot 5,5 procent.
Bovendien bezat zij sieraden, juwelen,
gouden penningen, gouden horloges,
een zilveren borstbeeld van Willem V, een snoer met 49 parels, een
diamanten doekschuif, 25 gouden
rijders, zeven dubbele gouden dukaten
enzovoorts. Leuk detail; uit deze
inventarisatie bleek dat blauw haar
lievelingskleur was. In haar huis aan
de Riviervismarkt stonden blauwe
porseleinen voorwerpen, de meubels
waren bekleed met blauwe stof en zij
droeg sieraden met blauwe edelstenen.
Uit de totaal telling bleek dat ‘Het
zuiver Saldo harer Nalatenschap’ ruim
500.000 gulden (3,6 miljoen euro) bedroeg. Zij was dus een van de rijkste
vrouwen van haar tijd.
Het armenfonds De Drevon
De netto opbrengsten uit dit vermogen
waren overeenkomstig haar testament bestemd voor de ondersteuning
van behoeftige weduwen en wezen,
bejaarden en noodlijdende gezinnen.
Deze bijstand zou bestaan in de vorm
van bijdragen in natura: turf, steenkolen, kleding, beddengoed, aardappelen
en rijst. Ook kon men geneeskundige
hulp aanvragen. Aanvankelijk was
dit vermogen bekend onder de naam
‘Het Armenfonds van Mevrouw De
Drevon’ of ‘Erven De Drevon’. De
eenvoudige aanvragers die aanklopten
bij dit fonds hadden wel eens moeite
met de naamgeving. Maar zelfs een
brief gericht aan ‘het dievenfonds’
werd stipt bezorgd. Opmerkelijk is dat
pas in 1939 voor het beheer van het
fonds een rechtspersoon, de ‘Stichting Nalatenschap De Drevon’, werd
opgericht.
Van mevrouw De Drevon-Dutry zijn
geen portretten bekend. Een mogelijke
reden is de volgende gebeurtenis.
In de nacht van 22 op 23 december
1845 brak in het galanteriënmagazijn
van Nelck in de Spuistraat brand uit.
Door de felle koude oostenwind en de

primitieve blusmiddelen brandde de
winkel volledig uit. Onder het talrijke
toeschouwers zag men ook leden van
het Koninklijk Huis. De oorzaak van
de brand, een ongeluk met het destijds
moderne as o zoals werd eﬂuisterd
kwade opzet, is niet meer na te gaan.
De eigenaar en zijn gezin konden bijtijds ontsnappen. Maar de inwonende
mevrouw douairière Van Harencarspel-Eckhardt en drie van haar kinderen kwamen om. Mevrouw Eckhardt
bezat 14 familieportretten die ooit
van mevrouw Dutry waren geweest.
Door de brand zijn deze schilderijen
vernietigd; waaronder mogelijk een of
meerdere portretten van haar.
Zuidhoorn
Er is in Den Haag en omgeving weinig tastbaars dat aan Johanna Maria
De Drevon-Dutry herinnert. Haar geboorte- en woonhuis zijn gesloopt. Alleen in Rijswijk leeft haar herinnering
voort in de buitenplaats Zuidhoorn.
Deze buitenplaats, nu een gemeentelijk monument, had oorspronkelijk
een liefdadige bestemming. Zo was
het van 1933 tot 1999 in gebruik als
verpleeghuis van het Leger des Heils.
In de Tweede Wereldoorlog namen de
Duitsers het in beslag en was het tegen
het eind van de oorlog een lanceerbasis voor V-2’s. Na de oorlog werd
het door het Leger des Heils weer als
verpleeghuis in gebruik genomen.
Maar ondanks verbouwingen voldeed
het pand niet meer aan de eisen van
deze tijd en werd het gesloten. Toevalligerwijs heeft in de Oud Hagenaar
van 12 juli 2016 Koos van Eck iets
verteld over zijn belevenissen bij de
verbouwing van Zuidhoorn eind jaren
zestig.
Na de sluiting in 1999 zette het verval
in. Tot 2009 was het pand dichtgetimmerd. In 2010 heeft de gemeenteraad
van Rijswijk het, door een wijziging
van het bestemmingsplan, mogelijk
gemaakt de leegstaande villa om te
laten bouwen tot een vijfsterrenhotel.
En waar eens de nichtjes en neefjes
van mevrouw Dutry kegelden kunnen
de gasten zich nu ontspannen met een
wellness arrangement.
In verband met de leesbaarheid heb ik
niet alle bedragen in guldens omgezet
naar de huidige waarde in euro’s.
Alleen bij de vaststelling van haar
vermogen, te weten 168.000 euro op
12-jarige leeftijd en vijftig jaar later
bij haar overlijden 3,6 miljoen euro,
heb ik een uitzondering gemaakt. Dit
is een bewerking van een artikel dat in
1995 is verschenen in het verenigingsblad van de Historische Vereniging
Heemstede - Bennebroek.

Zuidhoorn.

Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl
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Vervolg van de virtuele wandeling rond
de Van Zeggelenlaan
Ik kreeg veel reacties op mijn
wandelverhaal en sommige
inzenders waren teleurgesteld dat de wandeling die
ik beschreef beperkt bleef
tot een bepaald gebied.
Weliswaar noemde ik vooral
de plekken met de voor mij
meeste herinneringen, maar
er valt zeker ook over iets
verder in de wijk het een en
ander te vertellen.
Goed, ik zet mijn droom daarom voort
en loop nu vanaf het Postkantoortje
de Hasebroekstraat in. In het eerste
gedeelte, aan de linkerkant woont mijn
schoolvriendje Jan de Boer, maar ik
moet nu even verder, geen tijd om te
spelen. Even verder, op de hoek met
de Alberdingk Thijmstraat, is een
winkel van Jamin en daar verkopen ze
onder andere heerlijk ijs, ‘Dubbeldik’,
en je krijgt er twee losse wafels bij.
Ik kan de verleiding niet weerstaan
en koop er nu ook een en omdat ik er
toch ben ook maar wat ‘Soldatencaramels’, verpakt in een papiertje met een
soldaat er op. Op dit plein is ook de
beginhalte van buslijn B (later bus 18).
Er staat er al een klaar, in de bekende
kleuren bruin en creme, de Kromhoutmotor warm te draaien.
Genietend van de net gekochte lekkernijen sla ik linksaf, loop naar de
overkant en sta even later voor de
Busken Huëtstraat. Op de hoek is het
winkeltje van Walburg en met Ferry,
die daar woont ben ik ook bevriend.
Hij heeft duiven en konijnen en nog
wat kleinvee en noemt zichzelf serieus
‘keuterboertje’. Geen idee wat dat
is, maar het klinkt zo stom dat ik in
lachen uitbarst. Omdat hij denkt dat
ik hém uitlach is hij nu boos op me.
Geeft niet, gaat wel weer over.
De Busken Huëtstraat inlopend sta
ik vrijwel meteen voor mijn lagere
school, de o.l.s. Busken Huëtschool,
met een afdeling A en B, die beide een
schoolhoofd hebben. Eigenlijk zijn
het dus twee scholen aaneen. Ik zit
op B en heb als schoolhoofd meneer
van Dokkum. Ik zal over mijn school
nog wel eens uitgebreider schrijven,
nu alleen een aardige anekdote. De
schooldelen A en B zijn over de hele
breedte door een lange gang verbonden. Als de scholen aangaan en de
deuren van beide afdelingen openstaan
giert er vaak een helse tochtvlaag door
de gang, die zelfs je met brilliantine
verstevigde haar danig in de war
brengt. Maar erger is, volgens mijn
moeder, dat je van tocht behoorlijk
ziek kan worden. Ze heeft zich er al
een poos aan deze situatie geërgerd
en op zekere dag is ze het zo zat dat

De Van Zeggelenlaan.

ze met grote passen op de kamer van
het schoolhoofd afstevent en van deze
eist dat hij op korte termijn iets aan dit
euvel zal doen. Ik schaam mij nogal
over haar robuuste optreden, maar zie
: enige tijd later zijn er werklui in die
gang met metselwerk bezig en binnen
de kortste keren staat er een tussenwand met deur ! Mijn schaamte maakt
plaats voor trots, moeder heeft het
toch maar mooi voor elkaar gekregen.
Ik kom nu bij de Beetsstraat en op de
tegenoverliggende hoek zit een snoepkeet. Dat is een klein zaakje waarvan
de hele handel uit snoep bestaat.
Duimdrop, zoethout, borsthoning,
vellen ouwel, toverballen, dropveters,
noem maar op, kortom een luilekkerland voor kinderen. Ik buig me nu
ook weer over de snoeptafel en wik
en weeg wat ik zal nemen. Duimdrop
en zoethout of borsthoning en ouwel,
of toch maar... De vrouw van de zaak
wordt er een beetje kriegel van. ‘Ik
heb niet de héle dag tijd hoor’, zegt ze.
Ik hoor dat ik moet opschieten, maak
daarom snel mijn keuze en loop met
een handvol snoep de winkel uit.
Via de Alberdingk Thijmstraat en de
Oltmansstraat kom ik weer in de Rosseelsstraat en loop door tot ik bij de
kruising met de Van Zeggelenlaan ben.
Aan de linkerkant hier op de hoek zit
de ‘Bazar’, waar vanalles te koop is,
vooral op huishoudelijk gebied, maar
ook speelgoed bijvoorbeeld. Ik kom er
nogal eens met mijn moeder en mag
dan soms een speelgoedje uitzoeken
wat meestal een Dinkytoy wordt. Maar
Bruinsma, de eigenaar, verkoopt sinds
kort ook vogeltjes van plastic die je
met water kunt vullen en waarmee je
door op een pijpje te blazen een twin-

kelend vogelgeluid kunt laten horen.
Het plastic is gevlamd van kleur en
nog bijzonder, veel speelgoed wordt
er nog niet van die stof gemaakt.
Het wordt nu dus zo’n geval, kan ik
de omgeving een beetje gek maken.
Bruinsma heeft een zware stem, donkerbruin zou je kunnen zeggen, maar
is best aardig.
Ik volg de Van Zeggelenlaan nu aan
de linkerkant en ben even later bij de
rma En erin , een zaak in ournituren. Het is er vol kasten met knopen,
breipennen, rollen stof van allerlei
kleur en nog veel meer. Het ruikt er
altijd nogal muf vind ik en is voor
mij verre van interessant. Doorlopen
dus maar. En dan ben ik al op de hoek
van de Goeverneurlaan en hier is een
bakker die vaak ‘Puddingstukjes’
heeft. Ook nu zie ik in de etalage een
plateau boordevol met die heerlijke
geglazuurde bonken naar mij wenken,
maar ik besluit sterk te zijn en er snel
voorbij te lopen.
Schuin rechts aan de overkant van
de Goeverneurlaan is een winkel van
De Gruijter (‘én 10 procent, én betere
waar, én ‘t Snoepje van de week’).
Daar word ik wel eens met een mandje
en boodschappenlijstje naar toe
gestuurd. Achter een lange toonbank
staan daar een aantal dames die je
lijstje aannemen, het verlangde uit de
rekken pakken en dat vervolgens in je
tas of mand zetten. Het kan wel eens
lang duren voor je aan de beurt bent
maar erger vind ik het om daarna met
dat lullige mandje de hele laan af naar
huis te moeten lopen.
Ik blijf maar aan deze kant van de Van
Zeggelenlaan. Tegenover mij zijn ver-

volgens de cafetaria ‘Indië’, de slijterij
‘De Druiventros’ en een dierenwinkel.
Ik ga wel eens met vader mee als hij
bij de slijterij voor de zondag een paar
‘maatjes’ jenever gaat halen. Ik vind
het er lekker ruiken, al heb ik echt
geen behoefte aan drank.
Vanaf dit punt loop ik helemaal terug
naar de Rosseelsstraat. Op de hoek zit
daar kruidenier Foppe, ‘n beetje saaie
winkel naar mijn idee. Maar ga je
linksaf de straat in, dan vind je op de
hoek van de van Vlotenstraat een zaak
die veel interessanter is: de platenzaak van Zuidwijk. Het is er maar
klein, maar de wandrekken staan er
boordevol 75-toeren platen, in hoezen
van pakpapierkleur. Maar je kunt er
de plaat van je keuze laten draaien
en dat klinkt geweldig en zo lekker
hard. Mijn oudere broer heeft in en op
een kist een platendraaier gebouwd,
waarvan het draaiplateau wordt aangedreven door een met een etsdynamo
verbonden snaar. Ik begrijp niet hoe
hij dat voor elkaar kreeg maar het
klink prima, zo met de versterker en
grote luidspreker erbij aangesloten.
Kortgeleden heeft hij hier een plaat
van Winnifred Attwel, de jazzpianiste,
gekocht en die wordt nu door ons
grijsgedraaid, want het is nog een van
de weinigen in zijn collectie. Er zijn
nog wel een paar andere platen, tweedehands op de markt gekocht, maar
die hebben hun beste tijd al lang gehad. Niet zo gek als je bedenkt dat een
naald waar je mee moet afspelen maar
zo’n twee á drie kantjes meegaat. Dus
om de haverklap moet er een nieuwe
naald in de pick-uparm. Die naalden
zitten in een klein blikje, per 50 stuks
schat ik. En niet elke gebruiker zal die
vanwege die handeling en de prijs van

het blikje steeds op tijd vervangen,
met grijsdraaien tot gevolg. Vandaar
de uitdrukking.
Tot slot van mijn wandeling kijk ik
naar de zaak tegenover Zuidwijk, de
winkel van ‘Manus’, waar ze van allerlei dingen verkopen, vooral snoep.
Maar ik ga hier echt niet meer naar
binnen, want ik sloeg vorige keer een
ehoorlijke ﬂater. Een vriendje a me
een wat vreemd gevormde cent, daar
mocht ik bij Manus wat voor kopen.
Die cent, werd mij later duidelijk, had
hij op de tramrails gelegd en de tram
had er vrolijk een munt ter grootte
van een twee-en-een-halfcentsstuk
van geplet en ik werd nu als proefpersoon gestuurd om te zien of ze ‘er
in trapten’. Maar dat feest ging niet
door. Ik hoor het de vrouw van Manus
nog zeggen “Die cent die déug nie
jonge, die ken ik nie kwét.” Nou, dan
sta je mooi voor gek. Ik ben wel even
pissig op dat vriendje geweest... Als
trieste bijkomstigheid valt hier nog te
vertellen dat op een gegeven ogenblik
bekend werd dat de vrouw zich van
het leven had beroofd, opgehangen
in haar eigen zaak. Een luguber slot,
maar ik denk niet dat dit voorval er
mee te maken had.
Ik word plotseling ruw uit mijn overpeinzingen gehaald. ‘Zet jij de kliko
nog even buiten, want de vuilnisauto
komt er zo aan!’, roept mijn vrouw. Ik
wrijf mijn ogen uit en ben al snel weer
volledig in het hier en nu. Denk nog
even aan de nostalgie van de zinken
afvalemmers van toen en sleur dan de
grijze plastic bak naar de stoeprand.
Wim Hoogerdijk
whopictures@hotmail.com
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Een schrikbarend boek “De Liegende Rechter”
van Hugo Smit.
Een advocaat die in zijn carrière
verpletterd wordt door een rechter die
de financiële steun heeft van de
overheid. De advocaat wordt

Team West

aangevallen omdat hij gelogen zou
hebben, terwijl overduidelijk blijkt dat

Iedere dinsdag vanaf 17.00 uur

niet hij maar deze rechter loog.

Iedere dinsdag roept Kirsten
van Dissel samen met de
politie jouw hulp in bij het
oplossen van misdrijven.

De staat blijft al 13 jaar deze
rechter steunen en betaalt alle kosten,
meer dan een half miljoen, voor de
juridische bijstand van de rechter en ook nog eens de schadevergoeding.
Dat is nog niet het ergste wat in het boek wordt ontbloot. Snoeihard

Door reconstructies, met
behulp van echte beelden
van beveiligingscamera’s en
uitleg van de politie worden
elke week door TV West-kijkers
weer bruikbare tips aan de
politie doorgegeven en zijn
inmiddels vele zaken opgelost.

wordt aangetoond dat de Staat middels een ambtelijk orgaan, - de Raad
voor de rechtspraak - bezig is om onze democratie te ontdoen van de
onafhankelijke rechtspraak.

De Oud-Hagenaar biedt zijn lezers dit boek aan met een lezersaanbieding.
U kunt bestellen op de website: www.deoud-hagenaar.nl
Of u maakt € 29,95 over op rekening nummer:

Help je mee?
Kijk iedere dinsdag
vanaf 17.00 uur
naar TV West.

NL 44 ABNA 0813 7269 48
t.n.v. FRT B.V. met uw naam en adres.
Het boek wordt u dan gratis toegezonden.
Kijk voor meer informatie op:

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

Open nu een deposito
spaarrekening bij De Volharding en
ontvang direct € 250,WAAROM DEELNEMEN AAN HET DEPOSITOFONDS VAN DE VOLHARDING?
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te
zadelen met hoge uitvaartkosten. Begrijpelijk,
want een gemiddelde uitvaart kost al snel meer
dan € 5.000,-.
Deelname aan het depositofonds van De Volharding
kan voor u de juiste oplossing zijn.

- U ontvangt € 250,- op uw deposito
spaarrekening bij het openen van de rekening
- Geen deelname eisen
- Depositorekening als aanvulling op uw huidige
uitvaartverzekering
- Gratis en vrijblijvend advies aan huis

Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen naar: 070-324 02 21
of kijk op onze website www.devolharding.nl/depositofonds.
Ook hebben wij elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur een gratis inloopspreekuur in ons
verenigingsgebouw op de Roggeveenstraat 116/hoek Prins Hendrikstraat, Den Haag.

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS
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N

UITGAA

in de jaren

60,70
en 80!

Speciaal voor De OudHagenaar schrijf ik de
komende maanden
een aantal artikelen
over het uitgaansleven
in Den Haag in de
jaren 60, 70 en 80! Met
een aantal bekende en
minder Hagenezen en
Hagenaars ga ik struinen door Den Haag om
herinneringen uit die
tijd op te halen. Jouw
verhalen zijn uiteraard
van harte welkom!
Was jij een notoire
stapper in het Haagse
uitgaansleven van de
jaren 60, 70 en 80 en
kun je hier wat leuke
verhalen over vertellen,
dan hoor ik het graag
van je! Mail naar: frans.
limbertie@yahoo.com.
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Als punker stapte Marjon er op los
De jeugd van Marjon van der
Vegt verliep niet altijd even
soepel. Veel zwerven door
Den Haag wat wonen betreft,
maar daartussen door ook tijd
voor het Haagse nachtleven.
Lekker stappen dus. En dat
maakte van haar vaak een blij
mens. Het jeugd was dan wel
misschien niet zo leuk, maar
toen ze eenmaal op eigen benen stond, kon het leven wat
haar betreft echt beginnen.
De zomer weet maar niet van ophouden.
Ook vandaag worden we weer enorm
verwend met exceptioneel hoge temperaturen, die normaal gesproken rond deze
tijd veel lager horen te liggen.
Florencia
Marjon en ik hebben afgesproken bij
Florencia, misschien wel de bekendste
ijsboer van heel Den Haag. Vroeger trof
je hier doorsnee Den Haag aan; veel
mannetjes die de laatste ontwikkelingen in de wereldpolitiek en het laatste
nieuws uit hun eigen stad doornamen.
Dat weet ik niet uit eigen ervaring, maar
vooral omdat mijn vader mij dit altijd
vertelde. Tot eind jaren zeventig werkte
mijn pa in een familiebedrijf, midden
in het centrum en kwam hij geregeld bij
de Italiaanse ijszaak voor een praatje,
een akkie ko e en een ijsje. ls kind
mocht ik soms met hem mee.
Er lijkt weinig veranderd. Nog steeds
zitten er waarschijnlijk veel stadgenoten,
die hier gezellig even met elkaar komen
kletsen over van alles en nog wat.
Ik tref Marjon overigens midden in de
repetitieperiode met haar toneelclub
dodvs. Ze hee t het er druk mee.
Volgend jaar februari spelen zij het stuk
Rinoceros.
‘Toneel is echt mijn passie’, vertelt ze.
Zo aa om te doen. et verdiepen in
je toneelrol en het werken met andere
mensen aan zo’n produktie zijn altijd
geweldige ervaringen die je je leven
lang niet meer vergeet. Ik heb toneel
overigens altijd al interessant gevonden.
Begon al op school. Dat was de Montessori Basisschool (Montessorionderwijs
is een methode voor lager en middelbaar
onderwijs, volgens de grondslagen van
Maria Montessori, F.L.). Daar deed ik
met een vriendinnetje mijn eerste typetjes Zwim en Zwam uit Zwammerdam.
Hebben we enorm mee gelachen toen.’
Hoewel ze in haar middelbare schoolperiode ook veel aan toneel deed, verliep
deze periode helaas niet zo leuk voor
Marjon.
‘Bij drie mavo ben ik er maar mee
gekapt’, zegt ze. ‘Ik was een klas blijven

Marjon. Foto: Frans Limbertie

zitten en zat met allemaal kinderen in de
klas die veel jonger jaren dan ik toen.
Ik werd met regelmaat gepest. Heel
naar. Bovendien kon ik niet met mijn
klassenlerares opschieten. Ik ging in
die tijd al geregeld uit en zat midden in
de punkperiode. Je een beetje afzetten
tegen de maatschappij, je kent het wel.
Ik verfde mijn haar en zij verbood dit ten
strengste. Raar mens.’
Thuis had de Haagse Marjon het helemaal niet naar haar zin en zodoende
stond ze op haar zeventiende al op eigen
benen.
‘Nou ja, hierna ging ik in ieder geval op
mezelf wonen. Dat was een pluspunt. En
een leuke stapperiode begon.’
Van drop out naar burn out!
De Hugo de Groot Mavo maakte ze
dan niet af, ze stond in ieder geval wel
op jonge leeftijd op eigen benen en dat
maakte haar snel volwassen.
soluut , ze t ze. Weet je, omdat
ik niet een bepaald happy jeugd kende,
was het stappen voor mij juist een hele
goede uitlaadklep. Uitgaan deed ik elke
donderdag- vrijdag- en zaterdagavond.
e allentent en zora waren de eerste
tenten waar ik kwam. In De Ballentent
kwamen hele ezelli e mensen. zora
la pal naast micitia op het Westeinde en die ging pas open om elf uur ‘s
avonds tot een uur of vier in de ochtend.
Via een grote gang kwam je dan in een
hele grote danszaal. Er waren soms ook
optredens van bandjes. Eens in de tijd
verscheen er ook een krantje, maar gek
genoeg heb ik dat zelf nooit gezien.’
Het was ook de tijd dat Marjon met haar
eerste vaste vriendje voor het eerst ging
samenwonen, in de Prinsenstraat bij

Korzo.

mijn Spaatje lekker te dansen, hahaha.’

‘Dat samenwonen heeft maar kort
geduurd’, lacht ze. ‘Ook moesten we na
drie maanden uit dat pand. Er ontstond
een brand en hierdoor moesten we op
zoek naar nieuwe ruimte. Ik was inmiddels een echte punker en belandde zo’n
eetje in de krakersscene. We kraakten
op een gegeven moment een pand aan de
Laan van Meerdervoort en later eentje
op de Herengracht. Maar het laatste pand
was zo uitgewoond, dat ik daar niet lang
heb gezeten. Ik kwam ook veel in het
toenmalige krakerscafé Up to You op het
Spui, met daarnaast Het Ei waar je wiet
kon kopen. Zel rookte ik zo nu en dan
ook een blowtje.’

Het stappen in de jaren tachtig was
antastisch vol ens Marjon. Ze mist het
wel, maar het blijft een leuke herinnering. Net als bij iedereen wordt ook
het uitgaansleven langzaam minder
en komen er andere dingen voor in de
plaats. Marjon trouwde, kreeg een zoon,
ging weer scheiden, volgde een studie
en haalde haar MBO diploma Sociale
dienstverlening. Daarna ging ze werken
in die sector. Leuk en interessant werk,
maar wel er zwaar. Zowel lichamelijk
als eestelijk. Ze kree te maken met
mensen met veel problemen. Uiteindelijk kreeg ze een burn out en belandde ze
zel s in de W .

Het stappen ging daarna onverdroten
voort. Helaas raakten veel van haar
vrienden aan de harddrugs. Een aantal
zijn dan ook op jonge leeftijd hieraan
overleden. Dat waren moeilijke en trieste
momenten voor Marjon.

‘Ik kwam toen in allerlei re-integratieprojecten, maar daar werd ik niet vrolijk
van. Ik heb geleerd om voor mezelf te
kiezen en dingen te doen die ik echt leuk
vind. Ik ging toneelspelen, iets wat ik
al heel lang wilde doen en speelde in
leuke theaterproducties. Dichten deed ik
al heel lang, vooral als ik heel verliefd
was’, vertelt ze enthousiast. Elke derde
zondag van de maand presenteert en
organiseert ze een dichterspodium in
Café de Engel. Oh ja, tussendoor maakt
ze ook nog foto’s van alles en iedereen.

Bowie
‘Dat was een mindere kant van het
uitgaan. Het leukste vond ik het dansen
en de muziek. Ik hield dus van punk en
new wave: Bowie, Japan, Talking Heads
en New Order. Heerlijke muziek om op
te dansen.
De Toys
De Toys was een vrij bekende en populaire tent in die tijd. Kwam Marjon daar
wel eens?
‘Ik vond die hele Toys maar een beetje
een gestreste tent, die meed ik dus zo
veel mogelijk. Er werd volgens mij ook
veel gebruikt. De Pijpela vond ik wel
leuk. Daar was iedereen aan het eind
van de avond straal bezopen en stond ik
rustig tussen al die dronken mensen met

Tot slot wil ze ook nog even de free hugs
vermelden die ze bij tijd en wijle samen
met een vriendin aan iedereen uitdeelt.
‘Dan gaan we ergens samen gezellig
een paar uur staan en lekker huggen met
iedereen. Heel spontaan en gratis voor
niets’, roept ze glunderend.
Kortom: Marjon is nu eigenlijk best een
tevreden mens
Frans Limbertie
limbertie@yahoo.com
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VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Heeft u h’m al bezocht,
geliked en gedeeld?

Uitvaartspreekuren Ad Patres en Inget Mati
uitvaartondernemingen
Veel mensen hebben vragen over wat er allemaal bij een uitvaart
komt kijken. Daarom houden wij een uitvaartspreekuur. Hier kunt u met al uw vragen over
het regelen van een uitvaart terecht.
Inloop
Met ingang van woensdag 19 oktober bent u op de hieronder aangegeven woensdagen
tussen 09.30 uur en 12.30 uur, van harte welkom met vragen over uitvaartwensen en
sparen voor uw uitvaart, etc. in ons kantoor aan de Frederik Hendriklaan 7 in Den Haag.
Een afspraak maken kan via www.adpatres.nl of 070-3556427, maar u kunt natuurlijk ook
gewoon zonder afspraak binnen lopen.

Data uitvaartspreekuren in oktober, november en december
zijn: 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,
14 december en 28 december.

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer
te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en
vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door
veranderd is. De Oud-Hagenaar is
ook heel actief op social media,
een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.
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Indien u uw spullen op een duurzame wijze een tweede kans
wilt geven , kies dan voor de ophaal hot-line van Schroeder!
Uw spullen worden aangeboden in de Kringloop Holland winkels • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21
Leyweg 922J • Loosduinsekade 156 • Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam) • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 • Westduinweg 196

Kringloop Holland is onderdeel van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven • www.schroeder.nl
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Bill Baker’s Big Band bestaat drie decennia
Ja, u leest het goed, de Bill Baker’s Big Band bestaat drie decennia! Wim Zweekhorst, alias Bill Baker had, nadat hij eerst in
twee andere Big Bands had gespeeld, het idee dat hij het zelf
wel beter kon. Hij had al volop ideeën hoe zijn Big Band er uit
moest gaan zien en hoe het zou moeten klinken.
Inmiddels dus dertig jaar verder, met
in hun rugzak optredens in Indonesië,
Singapore, Engeland, Duitsland en
België.
Glenn Miller
Ook speelden zij in Amerika waar zij
zelfs drie keer zijn uitgenodigd door
the Glenn Miller Birthplace Society
om in de geboorteplaats van Glenn
Miller, Clarinda, in Iowa optredens
te verzorgen tijdens het jaarlijkse

Festival.
Naast muziek van Glenn Miller spelen
zij natuurlijk ook muziek van andere
bekende Big Bands, zoals Duke Ellington, Tommy Dorsey, Harry James,
Benny Goodman, enzovoorts.
Wat is nou het geheim van ‘deze
amateurs’, waarom trekken zij altijd
volle zalen? “Ik breng emotie”, zegt
Zweekhorst laconiek. Deze emotie,

gebracht met gevoel voor humor en
voorzien van show-elementen en
daarbij de tomeloze inzet van zijn
bandleden zijn volgens hem een
garantie voor het succes. De musici en
de twee zangeressen komen wekelijks
bij elkaar om de ‘originele’ arrangementen te repeteren.

de veertiger jaren want, ook al hoort
u deze muziek nog maar weinig op
de radio, er zijn gelukkig nog genoeg
liefhebbers van dit genre die hun concerten in het theater bezoeken. Ook de
dansmiddagen worden goed bezocht
door mensen die graag op deze muziek
willen swingen.

kunt u in de Rijswijkse Schouwburg
hun 30-jarig jubileum mee vieren.
Maar u mag ze natuurlijk ook zelf
voor uw eigen feest uitnodigen!

De BBBB is zeker van plan om nog
jaren door te gaan met de muziek uit

Natuurlijk is het voor BBBB het héle
jaar feest, maar op 13 november 2016

Meer informatie kunt u vinden
op de website: billbaker.nl

Wim Zweekhorst (Bill Baker)
06-24416950
billbakersbigband@hotmail.com

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
Toets is vaak onzin
bij lijfrente-uitkering
Mijn leeftijd is 65 jaar. Bij de aanvang
van mijn AOW in november komen
twee rekeningen bij de bank tot uitkering. Dit zijn een gouden handdruk
en een lijfrente spaarregeling. Deze
dienen overgezet te worden naar een
periodieke uitkering. Ik wil dit laten
doen bij dezelfde bankinstelling over
een periode van 10 jaar. Nu wordt
er gesteld dat ik eerst een kennis- en
ervaringstoets (250 euro) moet doen.
Als ik daar één fout in maak dan moet
ik een adviseur (800 euro) in de hand
nemen. Er werd gesteld dat ik dit twee
keer zou moeten doen omdat het twee
verschillende producten zijn. En dit
terwijl ik precies weet wat ik met mijn
geld wil doen. Dat is tien jaar vast bij
dezelfde instelling met een maandelijkse uitkering. Verder niets.
Kunt u mij uitleggen waarom ik die test
twee keer moet doen en waarom dat
zoveel geld moet kosten? En waarom

ik geen enkele fout daarin zou mogen
maken met de dreiging dat ik dan
verplicht ben een adviseur in de hand
te nemen.
De toetsen zijn in uw geval natuurlijk onzin. Alle banken en verzekeringsmaatschappijen vragen tegenwoordig om een ‘beleggerstoets’.
Vaak overbodig. Wel zal de bank bij
omzetten naar een periodieke lijfrente een kostenvergoeding vragen.
Meestal komt die overeen met het
bedrag van de lijfrentes.
Soms ook is er een eenmalige
kostenpost. We zien op internet zelfs
aanbiedingen voor eenmalig 90
euro. En een heel gering bedrag voor
administratiekosten bij jaarlijkse
uitbetaling.
Ga dus in onderhandelingen met
uw bank. Op internet kunt u genoeg
andere instellingen vinden die, even
los van de toets waarop u wijst, bereid zijn om uw lijfrente en gouden
handdruk periodiek uit te keren. De
hoogte van de rente kan erg veel

schelen, maar let ook (tegenwoordig) op de kosten die in rekening
worden gebracht.
AOW van vrouw die uit
buitenland is gekomen
Mijn vrouw, in 1998 naar Nederland
gekomen, krijgt uitgekeerd haar
algemene heffingskorting van de
Belastingdienst. Dat heet, geloof ik, in
de volksmond ‘een aanrechtsubsidie’.
Zij is nu ook AOW-gerechtigd maar
zij krijgt echter maar over achttien
jaar. Daarom slechts een paar honderd
euro. Zij viel ook niet onder de toeslagmogelijkheden omdat ik na 1 januari
2015 AOW-gerechtigd ben geworden.
Tot wanneer krijgt zij de heffingskorting uitbetaald?
Tot zij AOW-gerechtigd is. Daarna
wordt de he n skortin verrekend
met haar AOW. Mochten u en uw
vrouw onder het bestaansniveau
(bijstand voor gehuwden) vallen dan
kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvulling op uw beider
AOW-uitkering aanvragen. Maar we
vermoeden dat u met uw pensioen

erbij daarvoor niet in aanmerking
komt. Overigens zal haar AOW iets
hoger kunnen zijn dan de uitbetaling
van de al emene he n skortin .
Mogelijk was u in die situatie ook
al onder het bestaansminimum
gedoken.

Erf- en schenkingsrecht
Codicil is soms genoeg
bij weinig vermogen
Ik ben een alleenstaande vrouw van 63
jaar, ik heb géén kinderen en heb zes
zussen en vier broers. Met één zus en
één broer heb ik een directe band. Aan
hen wil ik mijn spaarcenten nalaten.
De anderen zijn ook aardig voor me
maar staan wat op afstand. Ik probeer
nu mijn uitvaartwensen op papier te
zetten hoewel ik het voornemen heb
nog lang te leven. Ik heb een huurhuis
en nog een paar spaarcenten. Mijn
lieve broer en zus adviseren mij met
een notaris te gaan praten. Dat kost
toch wat? Is er geen andere manier?
Indien u niet veel bezittingen hebt,
kunt u volstaan met een zogenoemd

‘codicil’.
Dat is een zelf geschreven verklaring, gedagtekend en ondertekend,
waarin u uw wensen met betrekking
tot uw uitvaart kunt vermelden en
wie dat allemaal moet regelen. Ook
daarin kunt u aangeven het legateren
van bepaalde eigen goederen zoals
meubelen en sieraden.
Het is echter géén alternatief voor
een testament. Dus u zult uw erfgenamen op hun blauwe ogen moeten
geloven dat zij na uw overlijden niet
ruzie gaan zoeken over uw eventuele
spaarcentjes en dat zij (vooraf) al akkoord gaan met de door u bedoelde
verdeling.
Wil u dit alles o cieel voorkomen
dan bent u toch gebonden aan een
testament waarvoor u een notaris
nodig hebt.
Of vrijwel alles op de uitvaartkosten
na van tevoren opmaken of af en toe
de door uw bedoelde zus en broer
iets scaalvrij toe te stoppen.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Flarden van weemoed en uitgestorven jolijt
met Julius Pasgeld

Als je verliefd was droeg je je horloge aan de binnenkant van je pols. En met de lege huls van een Bic-balpoint kon je natte propjes
tegen het plafond van het klaslokaal schieten als de meester iets op het bord schreef.

Weemoedig makende herinneringen
komen pas goed op gang als je juist
níet je best doet om ze te ondergaan.
Ze piepen zomaar tevoorschijn. Die
goeie ouwe Lola-borstel bijvoorbeeld.
aast de odalineﬂes met puzzelstukjes waarmee je bootjes en vliegtuigjes
kon maken.
Als je ze niet meteen opschrijft ben je
ze gelijk weer kwijt. Misschien wel
voorgoed. Altijd dus een potlood en
papier bij je hebben. En dan je notities
in een laatje gooien waar je ze vergeet.
Totdat je dat laatje eindelijk eens opruimt. En ja hoor: daar liggen ze nog.
Gaucho
- Van papier propte je een balletje van
ongeveer zeven centimeter doorsnee.
Daaromheen deed je afgeknipte
rondjes van een ets and. En ziedaar
twee van die balletjes aan een touwtje
en je had een bola. Als je die boven je
hoofd in het rond zwaaide, was je een
Zuidamerikaanse gaucho.
- Met je nagel maakte je in de stelen
van madeliefjes gleufjes waardoor je
andere stelen van madeliefjes stak. Zo
kreeg je een hele slinger die je om je
nek of op je hoofd kon doen.
- Een variatie van tikkertje: je mocht

niet getikt worden als je, met je armen
en benen gekruisd, (net of je je plas
aan het ophouden was) ineens stil ging
staan en dan tegelijkertijd hardop een
sigarettenmerk zei.
Oorverdovende knallen
- Twee grote schroefbouten tegenover
elkaar aan één moer en wat slijpsel
van luciferkoppen ertussen. Daarmee
kon je de uurt ﬂink op stan ja en.
Want als je dat eheel ﬂink hoo
opgooide en het geluk had dat dat projectiel bij de landing loodrecht op de
straatstenen neer kwam had je zomaar
een oorverdovende knal veroorzaakt.
Tegenwoordig zou code oranje en
alamfase twee dan onmiddellijk van
kracht zijn. Maar toen niet. Van sommige wijkagenten mocht het zelfs.
Met een sleutel aan een touwtje tegen
een muur ging het trouwens ook.
Varkenspootjes
- ‘Heeft u ook varkenspootjes?’, kon
je bij de slager vragen. En als hij dan
bevestigend antwoordde, zei je: ‘Nou,
dan zult u wel niet zo hard kunnen lopen’. Waarna je onmiddellijk
met grote vaart de winkel diende te
verlaten. Want de meeste slagers hadden helemaal geen varkenspootjes en
bleken zo hard te kunnen lopen, dat ze
je toch inhaalden en je vervolgens een
pak rammel verkochten waardoor je
de lust werd ontnomen ooit nog eens
zo’n rotgeintje bij hem uit te halen.
Dus dan ging je met je vrienden maar
naar een andere slager.

Slinky’s.

Pak rammel
- Over een pak rammel gesproken:
als je dat vroeger van je onderwijzer
kreeg kon je dat maar beter niet thuis
vertellen. Want als je dat toch deed,
kon je er van je vader nog een pak
rammel bijkrijgen. Of je kreeg op z’n
minst te horen: ‘Nou, dat zal je dan

wel hebben verdiend’.
- Op kleuterverjaardagen ging het bezoek hand in hand in een kring staan.
Onder het zingen van een lied mocht
de jarige achterlangs de kring lopen
met een zakdoek in de hand. Op zeker
moment werd die zakdoek stilletjes
achter iemand neergelegd en moest
iedereen aan het eind van lied raden
achter wie de zakdoek lag.
De zieke soldaat
- Over kinderverjaardagen gesproken. Bij mij thuis was de act van ‘De
Zieke Soldaat’ op kinderverjaardagen
verplicht.
Dat ging zo: de vader van de jarige
ging in een schemerige slaapkamer andersom in bed liggen. Met zijn voeten
onder het hoofdkussen en met de rest
van zijn lichaam (dus met het hoofd
aan het voeteneinde) onder de dekens.
Bloemkool
Eén voor één werden de verjaardagsgasten naar binnen geleid met het
verzoek, of ze aan de zieke soldaat
wilden vragen wat hij wilde eten.
‘Lust je bloemkool’, werd er dan
bijvoorbeeld gevraagd? ‘Spruitjes?’
Steeds schudde de zieke soldaat van
‘nee’ door met z’n voeten het hoofkussen heen en weer te bewegen. Maar bij
de vijfde suggestie ging de zieke soldaat ineens rechtop zitten en brulde:
‘Jaaa!!! Graag!!!’. Vanwege de schemer, het feit, dat de soldaat zich ineens
onverwacht vanaf het voeteneinde
verhief en het vreselijke geschreeuw,
schrok zo’n kind zich dan bijkans een
ongeluk. Vroeger was dat leuk.
- Sommige klasgenoten konden, als ze
hun linkerhand onder hun rechteroksel
deden en hun rechterarm op en neer
deden, een scheet zo natuurgetrouw
nabootsen, dat iemand die het niet zag
en het alleen maar hoorde, veront-

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

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

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

Knallen met lucifers.

waardigd begon te verzoeken of het
niet een beetje minder kon.

en gugenüber?’

Rolschaatsen
- Je ziet het nooit meer: dat iemand
tijdens het achteruit rolschaatsen
‘overstapt’ om zo een rondje te maken.
Of dat iemand heel langzaam achteruit
rolschaatst met één been naar achteren
omhoog.

Antwoord: ík. Het is er bij mij zo
ingestampt, dat ik het er niet meer
uitkrijg. Hoe graag ik ook zou willen.
Nooit in mijn leven heb ik ook maar
één van de woorden of begrippen
uit die rijtjes nodig gehad. Maar
nog steeds wordt ik met regelmaat
‘s nachts gillend wakker omdat ik
droom, dat ik er een ben vergeten.

- Letters poepen. Nog even afgezien van het puntje er bovenop was
de ‘i’ het makkelijkst. De ‘o’ lukte
nooit. Daar kon je maar beter niet
aan beginnen. En als je een mooie
‘w’had gelegd trok je natuurlijk niet
meteen door maar moesten eerst alle
huisgenoten deze prachtige prestatie
van nabij aanschouwen. Mijn moeder
weigerde dat principieel. Mijn ideeën
over dat ik een miskend genie ben,
komen waarschijnlijk daar vandaan.

Slinky
- Legt men tegenwoordig trouwens
nog wel eens centen op de tramrails?
Wie weet nog wat een ‘Slinky’ is?
Wie zegt per ongeluk nog wel eens
‘sex-appeal’ in plaats van ‘seks’. Of
‘teenager’ in plaats van ‘tiener’? En
welke kleur hadden de handschoenen
van de liftboy in De Bijenkorf ook al
weer?

‘s Nachts gillend wakker
- Wie weet nog wat ‘de methode
Ogino-Knaus’ inhield? Wie heeft er
wel eens vertoefd in de Koninklijke
Wachtkamer van het Staatsspoor?
Wie kent het rijtje: ‘Bali, Lombok,
Soemba, Soembawa, Floris, Timor
(hallef Portugees)’, nog uit het hoofd?
Of: ‘mit, nach, nebst, bei, seit, von, zu,
zuwieder, entgegen, auser, aus, gemaß

Het is allemaal anders geworden.
Zelfs de onbedwingbare behoefte om
op verjaardagen tijdens het nuttigen
van een glas limonade door het rietje
te blazen in plaats van te zuigen, lijkt
wat te zijn afgenomen.
Kent u meer uitgestorven jolijt of tot
tranens toe verwekkende impressies
van vroeger? Mail ze naar: julius.
pasgeld@deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

DAF 33
Grappig, ik heb het automerk DAF zien komen en ook weer
zien gaan wat personenauto’s betreft. De allereerste was de
Daffodil. Een wereldsensatie, want de aandrijving was geen
automaat, maar een Variomatic.
de Carel Reinierszkade 115 kocht er
een. Zij was invalide, haar man overleed, dus om mobiel te blijven ging
zij rijles nemen, slaagde en kocht
een rode aangepaste DAF 33. Dus
een bevestiging van het imago. Elke
zaterdagmiddag waste ik haar DAF,
dus maakte ik kennis met elk detail
van deze auto tijdens het wassen.
Herinnert u zich nog de voorkant?
Heel apart gevormde motorkap.
ussen de koplampen sterk aﬂopend
naar de grille. Vanaf de zijkant oogde
hij wat als een koetsje met een vierkante kont met scherpe Italiaanse lijnen. Een zeer herkenbaar model. Het
interieur was heel Nederlands clean.
Eenvoudig met veel kunststof. Leuk
stuurtje met weglopende spaken naar
het midden. Links en rechts daarvan
twee lange fraai gevormde stengels
voor de richtingaanwijzers en de
claxon en rechts voor iets wat ik niet
meer weet. Eenvoudig dashboard
met een kilometerteller, een paar
trekknoppen en het contactslot. Op

Ondiplomatiek gezegd bracht je
door gas te geven twee bretels in
beweging die via groter wordende
tandwielen de auto voortstuwden,
dus zonder versnellingsintervallen.
Voor je gevoel of je op een Mobilette
o eu eot rom ets zat in die tijd,
maar dan even anders. Prachtuitvinding, alleen met als gevolg dat veel
bejaarden alsnog voor een automaat
hun rijbewijs gingen halen met de
aankoop van een DAF als gevolg.
En ja, zo zie je hoe belangrijk of
desastreus een imago is, want veel
jongeren wilden niet gezien worden
in wat men omschreef als een
‘Truttenschudder’. Men heeft nog
gepoogd het imago om te buigen
door aan rally’s me te gaan doen,
maar dat mocht niet meer baten. Na
een aantal facelifts werd de DAF
33 geïntroduceerd. Het design was
van Michelotti, Italiaans dus en
eigenlijk niks mis mee. Ik kan hem
mij nog goed herinneren want onze
buurvrouw mevrouw de Groot op

DAF 33.

het middenconsole een krom hendel
met drie standen. Vooruit, neutraal
en achteruit. De bediening was niet
boterzacht, maar vroeg enige brute
kracht. Starten natuurlijk met de
rechtervoet op de rem. Doordat het
pruttelende motortje niet soepellicht
op het gaspedaal reageerde, moest
je altijd het gaspedaal iets dieper
intrappen, met als gevold dat hij
dan ineens wel fel reageerde en je
snel het gas weer los moest laten
om er niet als een speer vandoor te
gaan. Ik heb ook menig bejaarde
als een komeet het parkeervak uit

zien komen. Een beetje net zoals het
rijden van de grijze MAX-brigade op
een elektrische ets nu. oor de wat
hoge bouw was het prima ruim zitten
in deze DAF, zelfs met een hoed op
en dat zag je dan ook regelmatig.
Een signaal voor de medeweggebruikers om extra op te letten. Hoewel ik
liefhebber ben van het luisteren naar
mooi motorgeluid had het in de DAF
toch iets meer weg van een stoorzender. De bagageruimte was mooi hoog
en vlak dus prima voor algemeen gebruik. Het openklappen ging nog met
zo’n schuifsysteem. Dus om hem

dicht te doen moest de klep weer
iets omhoog en dan omlaag. Tja, een
hele knappe vinding die Variomatic,
maar de auto kreeg een fout imago
en ik vond hem iets te Hollands. Te
clean, zonder emotie. Net als dat je
Nederland ziet boven Schiphol als
je gaat landen. Keurig rechte vakjes.
Niks mis mee, maar ook niks aan
wat emotie betreft. En auto’s blijven,
voor mij althans, emotie!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 4 oktober vond u ook
weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
7-3-5-1.

1

8
6

7
5

6

Het boek De Liegende Rechter van Hugo
Smit (ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de
volgende inzenders:
• Jaap Dekker, te Zoetermeer
• Gerard Voogd, te Mijnsheerenland
• Sharda Dwarka, te Den Haag
Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
drie keer het boek De Liegende Rechter
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de
inzending natuurlijk ook uw postadres te

4 9
7

8 9

8
3

7
5
1
5

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

8 1 4

1
7
3 8

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 21’

5 7

3 9
9 4
2

vermelden! We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk
binnen hebben op: vrijdag 28 oktober.
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9 4
7
4
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Vele busreizen met vertrekgarantie!

Gezellige kerstmarkten!
VANAF €59,-

VANAF €65,-

VANAF €69,-

Dortmund en Munster

Essen en Oberhausen

Keulen en Bonn

2 daagse busreis
Vertrek: 25, 26 nov, 2, 9,
10, 16, 17 dec

2 daagse busreis
Vertrek: 25 nov, 9, 10, 16,
17 dec

2 daagse busreis
Vertrek: 25, 26 nov, 9, 10,
16, 17 dec

Inclusief: 1 hotelovernachting •
1 maal ontbijt • vervoer

Inclusief: 1 hotelovernachting •
1 maal ontbijt • vervoer

Inclusief: 1 hotelovernachting •
1 maal ontbijt • vervoer

VANAF €119,-

VANAF €169,-

Oberhausen, Kassel en
Dortmund - All-inclusive
Luxemburg, Metz, Trier
3 daagse busreis
Vertrek: 9, 16 dec
Inclusief: 2 hotelovernachtingen
• 2 maal ontbijt • vervoer

3 daagse busreis
Vertrek: 25 nov, 2, 9, 16 dec
Inclusief: 2 hotelovernachtingen
• 2 maal ontbijt, lunch en diner
• Consumpties gratis tussen
17u - 24u • vervoer

VANAF €139,-

Valkenburg en
Maastricht
3 daagse busreis
Vertrek: 25 nov, 2, 9, 16 dec
Inclusief: 2 hotelovernachtingen •
2 maal ontbijt en diner • vervoer

Heeft u onze
brochure al besteld?
www.effeweg.nl/
brochure-aanvragen/

Effeweg.nl of bel 0529 - 46 96 67
Alle fouten voorbehouden.
Exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Paul van Vliet

Volg je ons al?
facebook.nl/
effeweg

De beste kennis
in de wijk.
Dit is Saskia van HWW zorg.
Als wijkverpleegkundige is
zij thuis in één van de Haagse
wijken. Dichtbij en vertrouwd.
Als geen ander regelt zij de
zorg die cliënten nodig hebben.
Wil jij ook werken bij HWW zorg
en ben je in het bezit van een
diploma op niveau 3, 4 of 5?
Bel dan: (070) 379 51 02
Of kijk op: werkenbijhwwzorg.nl

Vanaf zondag 9 oktober

ks.nl

