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School voor moeilijk opvoedbare kinderen
In het naoorlogse jaar in 1945
is door de heren wethouder
J.W. Blokpoel, J.F. Vrieling, J.
de Jager en J. Netten gestart
met de school voor M.O.K.
(moeilijk opvoedbare kinderen), de latere Inspecteur W.P.
Blokpoelschool voor kinderen
met gedragsproblemen.

Deze week o.a.:

Haagse stadsarchitect Adam
Schadee
Pag. 3

Gratis roman
van Haagse
schrijver

Deze school begon in de Gijnstraat
met vier klassen en verhuisde later
naar de Majubastraat. Aan de jaren in
de Gijnstraat bewaar ik goede herinneringen. Hier kwam na de moeilijke
oorlogsjaren weer rust in ons jonge
leven. We brachten de tijd op school
door van negen tot vijf uur met leren.
Maar we maakten ook tochten naar
het strand, Coloradokevers rapen en
schelpen zoeken om doosjes mee te
beplakken.
Slag op de Javazee
Ook werd onder leiding van meester
Vrieling de hele vloot van de slag op
de Javazee met de figuurzaag op een
grote plank in slagorde afgebeeld.
Met meester Jan Netten werd een heel
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Jacques Smit
debuteerde
op z’n 17e
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Lager onderwijs in de
jaren zestig
Pag. 18

Op kamp in Vierhouten.

kampterrein uitgebeeld. Dit werd door
ons op de schouders gedragen naar de
tentoonstelling ‘Vrijetijdsbesteding’
op het Binnenhof. Ik zie ons nog

lopen… Dat is nu onvoorstelbaar.
Allemaal leuke dingen die werden ondernomen na die rotjaren 1940-1945,
waarin veel verdriet was, doordat van
enkelen hun vader nooit meer thuis
kwam na die jaren van oorlog.
Kampeerweek Vierhouten
De grootste belevenis was de kampeerweek naar Vierhouten. Geweldig,
we gingen kamperen! Wij, die nog
nooit van huis waren weggeweest.
Het werd een heel spannende tijd
van voorbereiding. Toen dat allemaal
was geregeld, vertrokken we naar
Vierhouten in een grote verhuisauto.
Achterin alle bagage en voorin, wij
zittend - als ik het mij goed herinner
- op verhuiskisten. Het was een lange
rit voor die tijd.

in te richten. Wij hebben de week van
ons leven gehad.
Ik heb gelukkig nog een foto van de
ploeg. En ik besef heel goed dat er
een aantal niet meer is. Maar ik hoop
dat zij die dit lezen, het herkennen en
een reactie geven. Dat zou ik erg leuk
vinden!
Foto
Kamp Vierhouten (1947): Joop
Schuiten, Silvio, Rob Nieuwdorp
(gebogen hoofd), Bram Vonk, Jopie

Snor, Henk van Dalen, Louis van der
Spek, Albert, Eddy de Jager, Fred
Vermeulen, Anton Stouthamer, Rob
Kraterman, Henk Verbruggen, Hans
Bloklander, Wim de Graaf, Wim
Lievense, Leo van Biezen, Mario,
Jan de Bruin (gedeeltelijk), Albert de
Ruiter, Joop van Ballegooien, Adrie
van Deutekom, Fred Althof, Bert van
Dorp Walraven, Joop Pronk en Albert
Smits (gedeeltelijk).
Adrie van Deutekom
070-3932684

Op het kampeerterrein van de A.J.C.
aangekomen, stonden daar grote
legertenten. We werden ingedeeld in
groepjes van vijf.
Vervolgens was het naar de boer om
de strozakken te vullen en onze tent

KEES TALEN

Wenst uw bedrijf de lezers van De
Oud-Hagenaar prettige feestdagen?

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

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

WWW.KEESTALEN.NL

Vuurwerkvrij bungalowpark bij
Drents-Friese Wold.
“Natuurlijk genieten!”

3

197

www.bosmeer.nl | 0561 43 36 72

Tegen een speciaal tarief kunt u uw
boodschap kwijt. Reageren kan tot en
met vrijdag 9 december.
Neem contact op met
Irene Schaddelee via adverteren@
deoud-hagenaar.email of 06-23700323

De school.

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

070 - 346 95 71

www.cuvo.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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!

boek over geschreven, Vlucht 648, door Harold
E. Jansen. Het was een elf-koppige bemanning
waarvan er vier krijgsgevangen zijn genomen
en vijf met behulp van de ondergrondse zijn
ondergedoken in het Westland en Den Haag. Op 6
februari 1947 werd postuum aan 2Lt Thomas H.
Gill de Amerikaanse onderscheiding Purple Heart
toegekend. 65 jaar later, op 26 september 2009 is
op de plaats waar het vliegtuig is neergestort, is
nu de Mgr. Bekkerslaan, nabij de Dr. Van Mooklaan in Rijswijk, een monument onthuld door de
burgemeester in aanwezigheid van de Defensie
Attaché van de Amerikaanse ambassade ter nagedachtenis aan de twee omgekomen piloten.

Haagse platenzaak
Draaitafels in rijen opgesteld
Singles en elpees in mooie bakken
Voorzichtig uit de hoes pakken
Hoor op de koptelefoon mijn held
Posters aan de lange wand
Alarmschijf met stip hoog op de lijst
Een Puch die ronkend voorbij krijst
Rookpluimen boven de muziekkrant

Colofon

Sinterklaas
Menige oudere zal met enige weemoed terugdenken aan de tijd dat, hij of zij, nog aan Sinterklaas
geloofde. Zo tot je zesde geloofde je er nog heilig
in om na je achtste, ten opzichte van je ouders,
nog net te doen of je er nog in geloofde, om zo
de mogelijkheid op 5 december een cadeautje te
krijgen in stand te houden. Op de openbare lagere
school werd daar ook rekening mee gehouden.
Voor de kinderen tot de derde klas kwam Sint
Nicolaas naar de gymzaal. Vanaf de vierde klas
gingen de leerlingen (de ongelovigen) naar het
gebouw van ‘K en W’ (kunsten en wetenschappen) om daar het feest te vieren onder het genot
van een handvol pepernoten en een toneelstuk.
Voor mij werd het geloof in ‘de Heilige’ ernstig
op de proef gesteld. Op een 5 decemberavond
was ik, op betrekkelijk jonge leeftijd, getuige
van een vechtpartij tussen twee Sinterklazen en
de daarbij behorende Pieten, die stomdronken,
niet direct in Bijbelse taal, elkaar beschuldigden
van oneerlijke concurrentie. Beide Sinterklazen
probeerden, met hun staf als wapen, elkaar het
ziekenhuis in te werken. Hun baarden, die niet
op dit geweld waren berekend zaten, behoorlijk
beschadigd, niet meer op de plaats waar ze oorspronkelijk hoorden te zitten. Omdat dit tafereel
zich letterlijk voor het politiebureau aan de Van
der Vennestraat afspeelde waren er ogenblikkelijk
voldoende dienders aanwezig om de vechtende
heiligen en hun knechten te scheiden en ze het
bureau in te werken, zodat ze daar, ieder apart,
hun roes in een politiecel zouden kunnen uitsla-

Leen Commers
lcommers@ziggo.nl

Tieners en twens met gloeiende oren
Nummers met een verlengde speeltijd
Graag nog een stukje van nummer 3 horen
Zat je wat langer naast die mooie meid
In haar ogen het geluid van grote koren
Mooie herinneringen raak je niet kwijt
Cor van Welbergen
cor.welbergen@minbzk.nl

pen. Menig kind, zal die avond, ten gevolge van
dit incident, vruchteloos op (hun) Sint Nicolaas
hebben gewacht. Ondanks de bewering van mijn
ouders dat dit hulpsinterklazen of iets dergelijks
moesten zijn geweest, werd het geloof in het
bestaan van Sinterklaas, vanaf dat moment, door
mij ernstig in twijfel getrokken.
Joop Arts
jwarts@casema.nl
Vliegtuig
In De Oud-Hagenaar van 4 oktober las ik een
stukje van Hans de Haas die in 1944 een Amerikaans vliegtuig zag die neerstortte nadat het was
geraaakt door Duits afweergeschut. Hij vraagt
wie er meer weet over dit voorval. Waarschijnlijk
kan ik zijn vraag beantwoorden. 26 september
1944 om 17,15 uur. Als 10-jarig jochie liep ik op
de Moerweg toen er heel laag een groot vliegtuig
boven het Zuiderpark verscheen. Het was een
Amerikaanse bommenwerper B24 die was geraakt door Duits afweergeschut. Het was duidelijk
te zien dat hij ging neerstorten. Het was voor mij
de eerste keer dat ik een vliegtuig van dichtbij
zag. Het was indrukwekkend. Een aantal bemanningsleden sprong er met parachute uit. Het
toestel stortte neer op de grens van Rijswijk en
Wateringen. De twee piloten zijn daarbij omgekomen. De gezagvoerder was 2Lt Thomas H. Gill,
de tweede omgekomen piloot was 1Lt Wlliam G.
Rayner. Veertig jaar later heeft een zoon van een
ooggetuige na een nauwkeurig onderzoek er een

Dag Sinterklaas!
Nee, niet Sinterklaasje. Ik vond dat al zo gek, dat
liedje. Ik dacht dan dat de Sint heel klein was,
onzin natuurlijk, maar dat Sinterklaasje moet
dan maar op een afbeelding op een speculaasje.
Ja, hij is weer gearriveerd. Americo was er ook
weer bij en zag er goed uit. Net zo wit en niet
beschimmeld als de vorige keer. Maassluis had de
eer om de Sint in te halen met veel Pieten: witte,
bruine, oranje, chocolade of pindakaasgezichten
en - niet te vergeten - Zwarte (waar heb ik dat
meer gezien?) Pieten. Een bijzonder leuke burgemeester en een kindergezichten vol spanning en
blijdschap dat hij er was: de goede Sint! Toen ik
zes jaar was, ik weet het nog precies, woonden
we aan de Zuiderparklaan en was ik erg verlegen.
Een nichtje van mij kwam wel eens langs en had
mooi zwart haar en dat vond ik nou net niks! Ik
kroop dan achter de zelfgemaakte crapoux (een
stoel met dikke armen), want dat zwarte haar
stond mij niet zo aan. Het was Sinterklaasavond
en ik had mooie kleren aan, want je kon maar
nooit weten of de Sint ook bij ons zou komen.
Ik keek door het gordijn, wat een kiertje open
stond, naar de overkant naar het platte dak en

wat zagen mijn ogen: Sint Nicolaas op het paard
en een aantal zeer Zwarte Pieten er omheen en
al zoekende naar schoorstenen. Echt gebeurd?
Wel nee, ik zag natuurlijk helemaal niks, maar
ik leefde die avond in een droomwereld en door
de spanning zag ik eigenlijk alles. De Sint kwam
inderdaad even bij ons aan en ik kreeg een wollen
aap en een militaire auto met een zoeklicht er
op. Nou, mijn avond kon niet meer stuk. Later
kwam ik er achter dat de Sint onze buurman was,
maar heb ik daar om getreurd? Welnee! Piet was
alleen met een zwarte arm aanwezig die kwam
om de hoek van de deur, na veel geklop. Waar de
rest van die Piet was gebleven, weet ik niet meer.
Ik wens jullie allemaal die dit lezen een prettige
Sinterklaasavond!
Peter Willemse
wilbo@casema.nl
De Liegende Rechter
De Liegende Rechter, beschrijving van een ambtelijke machtsgreep. Graag zou ik het adres van
de heer Smit willen ontvangen. Het is werkelijk
een onge oo
oe et ordt e t een an oe
in Nederland. Oud-minister van de VVD, Opstelten, moet zich weer gaan verantwoorden, nu voor
de bende bij de Nationale Politie. De voormalig
korpschef Bouman heeft goed voor zichzelf
gezorgd en strooide met geld en luxe naar zijn
vrienden binnen de centrale ondernemingsraad en
tenslotte worden de rechters in ons land een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, onder leiding van een andere VVD-minister,
dit keer de brokkenpiloot A. van der Steur.
Het boek beschrijft hoe een advocaat wordt
vermorzeld, door het ministerie en de ambtenaren van de Raad voor de Rechtspraak. Hoe de
onafhankelijke rechtspraak en betrouwbare politie
uit Nederland verdwijnt.
P. Visser

Argentijns kerstconcert
De beroemde Argentijnse tenor Javier Rodriguez komt weer naar Nederland! Samen met zijn
combo brengt hij op 3 december de wereldberoemde Misa Criolla van Ariel Ramírez ten gehore.
Deze mis heeft de oude Argentijnse (Indiaanse) volksmuziek als uitgangspunt en is een prachtige,
warmbloedige mix van klassieke muziek en Argentijnse folklore.
De Argentijnse muzikanten spelen op authentieke instrumenten en worden begeleid door koor
Canticum Novum. Naast de Misa Criolla staat er ook Europese en Zuid-Amerikaanse kerstmuziek
op het programma.
Voor het concert kunt u genieten van het buffet met authentiek Argentijns eten en heerlijke wijnen.
De avond wordt georganiseerd door de Stichting Solidariteit Nederland Argentinië en de volledige
opbrengst gaat naar kleinschalige projecten in het Zuid-Amerikaanse land.
Aanvang: 18.30 uur. Locatie: Church of our Saviour, Bezuidenhoutseweg 157, Den Haag.
Toegang: 22 euro.

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

Hoofdredacteur

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn
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endam

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email
Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Stadsarchitect Adam Schadee
Aan het einde van de negentiende eeuw werd de basis
gelegd voor de ontwikkeling
van Den Haag tot metropool
en industriestad. Na een
voorzichtig begin voerde het
gemeentebestuur steeds
meer de regie hierover. Een
hoofdrol in het ontwerp en de
uitvoering van de bouwwerken en voorzieningen voor de
Haagse gemeenschap werd
toebedeeld aan Gemeentewerken. Op 1 mei 1890 werd
Isaac Anne Lindo (1848-1941)
geïnstalleerd als eerste
algemeen directeur van de
dienst, die al aan het begin
van de Tachtigjarige Oorlog
was opgericht. Lindo zette
zich direct in voor personele
uitbreiding. Daardoor werd
onder anderen de jonge architect Adam Schadee (18621937) op 1 september 1891
aangesteld als bouwkundige
van Gemeentewerken.
Schadee manifesteerde zich als de
belangrijkste medewerker van Lindo.
Hij werd geprezen om zijn bescheidenheid, werkijver, geduld, behulpzaamheid en opgeruimd karakter. Ook
de vele voorbereidende studies die hij
verrichtte vielen op. Die waren ook
nodig. Veel van de door Gemeentewerken te ontwerpen gebouwen waren
volslagen nieuw.

De tweede gemeentelijke HBS aan de Stadhouderslaan in 1904. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Schadee in dienst van de Haagse
gemeente een indrukwekkend aantal
bouwwerken kunnen realiseren. Hij
werd daarom in zijn nadagen geroemd
als ‘grote zoon van de stad’. De
notabelen van Den Haag waren dan
ook uitgelopen voor zijn afscheid
in het Raadhuis aan de Groenmarkt,
waarbij hij met een gouden medaille
de hoogste Haagse onderscheiding
ontving. Hij vertrok naar Parijs en
onderging al snel het lot dat veel architecten in gemeentedienst beschoren
was: hij raakte in vergetelheid. Bij zijn
overlijden op 18 december 1937 in de
lichtstad werd in kranten en vaktijd-

enige Rijksmonument van de wijk
Transvaal is, maar tevens een van de
best bewaard gebleven badhuizen van
Nederland.

Veel van zijn gebouwen gingen ten
onder aan de modernisering van de
stad die hij zelf met Lindo in gang had
gezet. Dat neemt niet weg dat een deel
van zijn gebouwen de tand des tijds
wel heeft weerstaan, is geconserveerd,
gerenoveerd en in enkele gevallen een
tweede leven heeft gekregen.

kende wijze nieuwe lijnen uit voor de
ruimtelijke en industriële ontwikkeling
van Den Haag. Schadee gaf hieraan
uitwerking op het niveau van de architectuur, waarbij technische, functionele en esthetische eisen evenwichtig
op elkaar werden afgestemd. De
actieradius van de dienst was groot.
Die betrof onder meer de volksgezondheid, de hygiëne, het onderwijs,
de economie, de infrastructuur, de
stedenbouw, de volkshuisvesting en de
industrialisatie.

Als eerste directeur van Gemeentewerken zette Lindo op baanbre-

Het oeuvre van Schadee was daardoor
niet alleen omvangrijk maar ook zeer

In dienst van de overheid genoot
Schadee weliswaar geen volledige
ontwerpvrijheid, maar vernieuwingen
in de architectuur hadden desondanks
invloed op zijn werk. Aan het begin
van zijn carrière liet Schadee zich
inspireren door de eind negentiende
eeuw zeer populaire neorenaissance
bouwstijl. Na 1900 werd onder
invloed van de architecten Berlage en
De Bazel zijn werk qua gevelbeeld
eenvoudiger en ontdaan van ornamenten. Karakteristiek voor de laatste
jaren is de plastische baksteenarchitectuur van de Nieuwe Haagse School,
waarbij zijn werk herkenbaar bleef
door persoonlijke stijldetails.

schriften nog wel even stilgestaan,
maar daarna verdween het werk van
Adam Schadee in een voetnoot bij de
(Haagse) architectuurgeschiedenis.

Terwijl de dienst gestadig groeide omdat de portefeuille met opdrachten
steeds gevulder raakte - werd Schadee
op 1 januari 1906 gepromoveerd tot
afdelingschef van de ontwerpafdeling.
Na het vertrek van Lindo in 1917 en
de splitsing van Gemeentewerken in
1918 bleef Schadee onder de nieuwe
directeur Jan Lely de belangrijkste
ontwerptechnische ambtenaar van
de dienst. Hij vervulde de functie als
afdelingschef ononderbroken tot zijn
pensionering op 1 augustus 1927.
Van 1891 tot en met 1927 heeft

De tramremise aan de Laan van Meerdervoort in 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Het volksbadhuis aan de Torenstraat in 1927. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

divers. Het varieerde van feestdecoraties, kleine verbouwingen en interieurs
van gemeentelijke gebouwen tot grote
industriële complexen als drie tramremises (en wachthuisjes voor personeel
en publiek), de Elektriciteitscentrale
aan de De Constant Rebecquestraat,
de Tweede Gemeente Gasfabriek langs
de Trekvliet en het Slachthuisterrein
bij de Laakhaven. Schadee ontwierp
de eerste gemeentelijke telefooncentrale, de eerste openbare bibliotheek,
het hoofdgebouw voor de GGD,
politiebureaus, brandweerkazernes
en een grote reeks gemeentescholen.
Hij speelde bovendien een hoofdrol
bij de introductie van het gemeentelijke badhuis, waarbij het complex
aan de Spionkopstraat niet alleen het

Ook de eerste Haagse woningwetwoningen werden ontworpen door
Schadee en zijn afdeling, nadat de
bouw van de 65 woningen aan de Kolenwagenslag, Korbootstraat, Kompasstraat, Reepstraat en Hoogaarstraat in
Scheveningen op 28 november 1910
door de Raad werd aangenomen.

Begin september verscheen bij
WalburgPers het in de VOM-reeks opgenomen boek Adam Schadee. Groote
zoon van de stad - Stadsarchitect Den
Haag 1891-1927, van de hand van
Koos Havelaar en Marcel Teunissen.
De auteurs hebben samengewerkt op
initiatief van de Stichting Publicaties
Haags Erfgoed, die hiermee haar
tweede uitgave kon lanceren. Met
het rijk geïllustreerde boek is beoogd
stadsarchitect Adam Schadee de
ereplaats in de (Haagse) architectuurgeschiedenis te geven, die hij op basis
van zijn veelzijdige en kwalitatief
hoogwaardige werk verdient.
Marcel Teunissen
m.m.teunissen@kpnmail.nl
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KRINGLOOP
LOOSDUINEN

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

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

OPEN MA. t/m ZAT.
9.30 - 17.00 UUR

WIJ HALEN SPULLEN
GRATIS OP

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

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Een team van
prothesespecialisten

,€ 100,Korting

uisd

Wij

zijn

h
ver

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!

Vertrek
Garantie

Tram 2 en bus 26 voor de deur
open ma. t/m zat. 9.30 - 17.00

d & Nieuw
All Inclusive Kerst of Ou
,va. € 239,al
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Autoreis De Bonte
5 dg. All Inclusive Hotels
,- p.p.
,autovakanties al va. € 179
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Ultra All Inclusive vakant
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De Elderscha

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

laatste
Voor alle vakantiereizen,
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fol
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l
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en
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 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

• 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

Bent u goed voorbereid
op het winterweer?

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

kringloopwinkel

070-415 82 54
0610-216 215

Veel Vakanties Voordeell

Kerst autovakantie
5 dg.Hotel ’t Trefpunt Made / Brabant
Last Munite van € 387,387,- voor slechs € 287,-

Wij zijn

DE GOEDKOOPSTE

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

GESPECIALISEERD IN:
* VERHUIZINGEN
* ONTRUIMINGEN
* VEEGSCHOON
* OPLEVEREN
* OUDE SPULLEN
* AFVOEREN

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

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).

Samen aan
alles gedacht!

In de winterperiode staat de gemeente dag en nacht klaar om de
gladheid te bestrĳden. De gemeente bestrĳdt gladheid op een
vastgesteld netwerk van wegen en ﬁetspaden. Zo houden we onze
stad zo goed mogelĳk bereikbaar voor het verkeer. Zelf kunt u ook
een bĳdrage leveren door uw stoep of portiek sneeuwvrĳ te houden.

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

U kunt op verschillende locaties kleine
hoeveelheden gratis strooizout ophalen.

070 345 48 10

Vergeet niet zelf een emmer of tas mee

Dag en nacht bereikbaar

informatie over gladheidsbestrĳding op

te nemen! Kĳk voor locaties, strooiroutes en
www.denhaag.nl/gladheid, bel de gemeente

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

op 14070 of volg ons op Twitter of Facebook.

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

Scan de QR-code
voor tips
en strooiroutes.

Samen houden we onze stad begaanbaar!

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.

Volop Zwarte Pieten in legendarische Bijenkorf-etalage
Hoe groot is het contrast tussen de kale, saaie Sinterklaasetalages van de huidige Haagse middenstanders en de creatieve
etalages van de enthousiaste winkeliers uit het verleden. Het
gaat de winkeliers duidelijk te goed en ze hebben de Goedheiligman kennelijk niet meer nodig om hun omzet te vergroten.
Het zo gekoesterde kinderfeest lijkt in de warenhuizen en zelfs
sommige scholen niet meer gevierd te worden. Hoe anders
deden wij dat in onze jeugd!
Sommige herinneringen behoren tot
ons collectieve geheugen. Dat delen
we met elkaar en zijn onderdeel
van onze cultuur. Die zitten zo
diep verankerd in ons brein, dat
we het ontzettend missen wanneer
het minder zichtbaar is. Dat geldt
duidelijk voor het Sinterklaasfeest
compleet met Zwarte Pieten. In de
sombere Haagse etalages is Zwarte
Piet noch Sinterklaas meer te vinden.
Ook de uitgeklede intocht van de
Sint was magertjes. Opeens stond de
vertrouwde bisschop van het Turkse
Myra op het Plein. Zonder fanfare of
muziek. Ieder stukje gezelligheid ontbrak. Hoe anders was dat tot enkele
jaren geleden.
Bijenkorf
Vele lezers zullen zich de legendarische etalages van de Bijenkorf nog

kunnen herinneren. Die waren er
al kort na de oorlog. De magie, die
ervan afspatte, gaf het kinderhart
zo’n intens gevoel van verwachting
en fantasie. Wij gingen er speciaal op
de zondagmiddag voor naar de stad.
Alle winkels nog dicht vanwege de
zondagsrust, maar wat een drukte op
de hoek van de Wagenstraat en de
Grote Marktstraat! Het was dringen
geblazen. Ouders met kindertjes aan
de hand en vaders met peuters op de
schouders. Allemaal kijkend naar
de wonderlijke schatkamer van de
Goedheiligman, die de Bijenkorf had
geëtaleerd.
Met open mond en verbaasde blikken
keken de kleintjes naar de handige
Zwarte Pieten die hun Sinterklaas
hielpen met het sorteren van de pakjes. Wat zat het ingenieus in elkaar

Sinterklaasetalage Bijenkorf (1947).

met de technische middelen van die
tijd. Al die knikkende hoofden en bewegende Pieten. Daar was duidelijk
creatief over nagedacht!
Traditie
‘Hoor de wind waait door de bomen’
en ‘Zie de maan schijnt door de
bomen’ speelden muzikanten in de
naburige straten. Het sfeertje dat
werd opgeroepen, paste zo goed bij
de sombere herfstdagen, die snel aan
het korten waren. Het tafereel riep de
tijd op van de warme chocolademelk
met een dot slagroom erop. En de
brandende haard in de woonkamer,

waarbij de schoentjes werden gezet.
Trouw een wortel in de schoenen
voor de schimmel van de Sint en dan
de volgende ochtend rap kijken of er
wat inzat. Wat is het heerlijk om kind
te zijn en te genieten van dit mooie
naïeve kinderfeest, wat generatie op
generatie traditiegetrouw werd doorgegeven en waarbij ouders gniffelend
terugdachten aan hun eigen jeugd.
Marsepein
De bewegende Pieten van de
Bijenkorf kwamen vele jaren terug.
Volgens mij telkens in een ander
thema op het ‘tableau vivant’. Reed

er ook eens een pakjestrein in de etalage? Zoiets staat nog vaag op mijn
netvlies. Was naast de Bijenkorf,
ook de V&D actief met schitterende
etalages? Overal in de winkels was
het Sinterklaasfeest waarneembaar.
Van Blokker tot Simon de Wit of de
banketbakker met zijn staande beelden van Sinterklaas en Zwarte Piet,
gemaakt van chocolade, marsepein of
fondant. Onder het winkelen, werden
Sinterklaasliedjes gespeeld die
iedereen op school had geleerd. Het
maakte alles zo sfeervol in de binnenstad. Er is opeens zoveel verdwenen.
Zo jammer!

Haagse schrijver biedt roman gratis aan
“Ik heb geen zin om met een manuscript langs uitgevers te
leuren”, zegt amateurschrijver Jos de Gruiter. “Je mag vier
maanden wachten op antwoord en in het beste geval heeft een
stagiair twee pagina’s van je verhaal gelezen waarna hij het afkeurt omdat hij een peukie wil gaan roken. Uitgevers kijken niet
meer naar de kwaliteit van een manuscript, maar naar de naam
van de auteur. Heeft die eerder voor een bestseller gezorgd of is
hij of zij een bekende Nederlander, dan durft de uitgever het aan.
Anders ben je tegenwoordig kansloos als auteur.”
De Gruiter koos voor een andere mogelijkheid. Hij plaatste zijn jongste roman ‘Pas’ op zijn website en hij biedt
de tekst gratis digitaal aan. De hele
roman is te downloaden op de pc of
de tablet. “En wie voorkeur heeft voor
een ouderwets papieren boek, moet
het me even melden”, zegt hij. “Ik laat
er een paar drukken die ik tegen de
kostprijs van twee tientjes beschikbaar
stel. Ik schrijf romans, omdat ik geniet
van het schrijven, niet om er geld mee
te verdienen.”
Sigarenhandelaar Vest
Hagenaar De Gruiter - sinds enige tijd
wonend in Zoetermeer - debuteerde
in 2012 met de roman ‘Dealey Plaza
‘s-Gravenhage’, een verhaal over een
doorgedraaide man dat zich afspeelt
in Den Haag. ‘Pas’ is de opvolger en
handelt over de teloorgang van een
straat in ‘de stad aan de zee’. Siga-

“Wie voorkeur heeft voor een ouderwets
papieren boek, moet het me even melden”

renhandelaar Vest, koster Toussaint,
melkman Koot en gepensioneerd
meteropnemer Schaarbeek hebben hun
straat zien veranderen door de komst
van de de Indo, de Bulgaar, de gekleurde mens en de andersdenkende.

Hun gemeenschap is uiteengevallen.
De kerk is leeg, mensen durven niet
meer te roken uit angst voor ziekte, de
meteropnemer heeft zijn baan verloren
aan de ‘elektrische post’ en melkman
Koot heeft zijn zaak moeten sluiten,
omdat hij niet kon opboksen tegen de
nieuwe buurtsuper. Ze sluiten zich op
met hun herinneringen en wachten
kaartend in het huis van doodgraver
Pier op naderend onheil.

verbaas me over de veranderingen
die ik er zie. Vroeger woonden er
gezinnen, nu zijn het vooral eenlingen
van buitenlandse origine. Daardoor
ontbreekt de samenhang en is het ieder
voor zich. Het is zo’n straat geworden
waar de buurman wekenlang ziek of
dood in zijn huis kan liggen, waar
oefie et voor et zeggen e en
waar de middenstand is verdwenen en

waar de kerk op de nominatie staat om
gesloopt te worden. Ik heb geprobeerd
in mijn boek dat tijdsbeeld te vangen.
Het is een zorgwekkend beeld, maar
het gaat over een Haagse straat, dus
voor de goed verstaander zit het verhaal vol onderkoelde humor.”
‘Pas’ is te downloaden via de
website josdegruiter.nl.

Carol Geleijnse
Maar dan krijgen ze een uitnodiging
van Carol Geleijnse, de kruidenier uit
de straat die zijn winkel verkocht en
met verzekeringsgeld is vertrokken
naar een zonnig Grieks eiland. Hij is
er kunstschilder geworden en verkoopt
‘doekies’ aan ‘badgasten’. Geleijnse
spiegelt de mannen een beter leven
voor, een leven zoals ze zich dat herinneren uit de gloriedagen van de straat.
Hij nodigt ze naar het eiland, waar de
mensen langer leven, de kerken vol
zitten, roken geen kanker veroorzaakt
en een meteropnemer nog een man
van statuur is.
“Een eigentijds verhaal”, denkt De
Gruiter, “waarbij ik voortdurend mijn
Haagse geboortestraat voor ogen
had. Ik kom er nog met regelmaat en

Jos de Gruiter:“Pas is een eigentijds verhaal, waarbij ik voortdurend mijn Haagse geboortestraat
voor ogen had.”
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NIEUW
in ons assortiment
Geldig t/m 10-12

Nieuw

Sta-op
stoelen
vanaf 499,-

Onder andere sta-opstoel Roubaix en Beauvais

Gratis
Helping Hand
t.w.v. 25,-

Kettler Cycle
• Lage instap
• Ideaal voor conditieopbouw
• Eenvoudig te bedienen

van 349.-

voor

249.-

“Ik ﬁets thuis
elke dag
wel 10 km”

Nieuw

Mevr. J.A.M. Driessen

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 WEEK OP

De 17-jarige debutant
Deze keer ben ik te gast aan de keukentafel van Jacques Smit en zijn
echtgenote. Als extra ondersteuning van ons beider geheugen heeft
Jacques zijn plakboeken vol met krantenknipsels, spelerscontracten,
brieven, correspondentie, programmaboekjes en foto’s over zijn voetballoopbaan voor dit interview voor ons op de tafel uitgestald.

maandag t/m vrijdag
den de trad t one e o fie met
gebak bladert Jacques als een voleerde re e der door de tape met
bezienswaardige plakboeken en
trofeeën heen. En loodst hij ons al
bladerend door zijn gehele voetbalarr re een aar omdat et n et
de eerste keer is dat Jacques en ik
amen aan de ta e z tten en aar
rege mat g na de voet a tra n ngen van de ADO Old Stars herinneringen aan het ADO uit de jaren
zestig en zeventig ophalen, is het
voor m n et zo ee erg moe
om de ed tr den aar n Ja ue
mee pee de eer voor de gee t te
a en om d t art e te r ven
Wedstrijden uit een ver en vervlogen ver eden met de e orende
er nner ngen aan ed tr den met
ve e oogte maar oo d eptepunten aa t a e p a oe en omen
oo de dr e meda e van de
e erfina e u t de aren
en
u t de a ette op ta e een
aanta aarmee Ja ue m t na
voorma g teamgenoot enr ard e
een tev ge t eede p aat nneemt
a et om et aanta vergaarde
fina emeda e gaat
Ja ue m t de uteerde a
ar ge pe er n et ramp aar
n
het eerste elftal van ADO tijdens de
u t ed tr d tegen
n en o
et a e gen n et de edoe ng
dat Jacques al op een dergelijke
jonge leeftijd in het eerste elftal
van ADO zou debuteren. Maar bij
ADO raakte de ene na de andere
linkerverdediger geblesseerd. Als
eerste in een rij van blessures raakte
linksback Adri van der Lugt in de
thuiswedstrijd tegen Sittardia ernstig
geblesseerd aan zijn rechterkniegewricht. Deze blessure was zo ernstig
dat hij op 23-jarige leeftijd zou
worden afgekeurd voor het spelen
van betaald voetbal. Maar ook de
plaatsvervanger van Adri van der
ugt eo e nd raa te a ne

Jacques Smit in 2015.

ge e eerd m de po t e van de
linksbackplaats in te vullen, haalde
tra ner nu oo de n erm ddenve der uu aa van pure
armoede naar de a ter oede om de
linksbackpositie in te vullen. Maar
oo uu aa raa te vr ne
ge e eerd et ee e o er een
vloek op deze positie rustte. ADO
was dan ook snel door zijn linkerverded ger een aarom et nu

oo Ja ue m t a
ar ge z n
debuut als linksback voor ADO in
et eer te e ta ma en n de u t edtr d tegen
aar oo Ja ue
kon niet ontsnappen aan de vloek
d e er
op de po t e van de
linksback plaats rustte. Want in zijn
vierde wedstrijd voor ADO raakte
ook hij geblesseerd. In de thuiswedtr d van
tegen o endam n
eptem er
ra Ja ue z n
kuitbeen. Met het inbrengen van
eo er angen am er na een
lange reeks van blessures een einde
aan de vloek die op de linksbackpositie rustte.

spelen.
et toenma ge
aarvan de
afkorting staat voor Residentie
oet a u pee de de t d n et
Zuiderpark op de velden die naast
die van ADO waren gelegen. Dit
gegeven is wellicht de reden dat
veel spelers van ADO uit die tijd
een
ver eden e en

06.30
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
16.00

Studio Haagsche Bluf

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

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: Het Nieuwe Winkelen Serie over de ver
bouwing van Winkelcentrum Leidsenhage.
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
kans hun trots over iemand anders uit te spreken.

17.30

TV West Nieuws Het nieuws uit de regio

oen n
en nu e z et aa t
geen verschil. Alleen de clubkleuren
en de kleuren van de shirts zijn wat
anders geworden.
Overzicht voetballoopbaan
1949-1950
eugd
1950-1959 ADO-jeugd
1959-1968 ADO, waar hij in deze
per ode n totaa
ed tr den n
het eerste elftal heeft gespeeld.

Patrick in de Middag

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

19.00

Ja ue m t ge oren op eptemer
te en aag pee t met
enkele noodgedwongen onderbrekingen zijn gehele leven al in
d ver e e ta en en team van z n
ADO. En tot op de dag van vandaag
trapt onze Sjakie iedere week nog
met de
d tar tegen de a
n dat an er op de tra n ngen om
e t tev g aan toe gaan maar onze
sterspeler proberen we toch zoveel
moge te ontz en n de per oonlijke duels. Want daar zijn we zuinig
op en die willen wij voorlopig nog
niet kwijt.

Mogge Michiel

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

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.

Elke zondag op 89.3 Radio West

Ja ue pee de
ompet t eed tr den aar n eenmaa eer
wist te scoren, elf bekerwedstrijden,
negen Europese wedstrijden en 32
oefenwedstrijden.

Het verbindende element
Door het tijdperk waarin Jacques
mt
ee t ge pee d
zonder het wellicht zelf te beseffen
de verbindende schakel geworden
tussen twee totaal verschillende
generaties ADO-elftallen. De generat e met tervoet a er a
avan aro
uurman eo
mmerman e
nv Jan van
der eer uu aa en an van
der oe n et vern eu de
van tra ner rn t appe d e n
aan het nieuwe en succesvolle ADO
ou de en aar n Ja ue m t n
van de vaste waardes was.

1974-1991 p
ar ge ee t d
aa t m t z n voet a oenen
eer u t de a t om de
amateur n agere e ta en te gaan
voetballen.

et n et aar
a a e
mta
ar g pe ert e de over tap
maa t van et
e
naar
aar
n eptem er van
dat jaar in de jeugd van ADO gaat

2014 ADO Eredivisie Old Stars en
nog teed d van de
en va te
aanwezige bij de thuiswedstrijden
van ADO en de jaarlijkse PensionADOdagen.

Als gevolg van een dijbeenblessure,
d e op ep n et e zoen
erd Ja ue n et aar
afgekeurd voor het betaalde voetbal.
m verze er ng te n e redenen
moe t Ja ue gedurende en ge
aren noodged ongen toppen met
voetballen.

Ouwe Joekel
Iedere zondagochtend presenteert Leen Huisman de Ouwe
Joekel op 89.3 Radio West. In de Ouwe Joekel draait Leen
vooral muziek uit zijn eigen 78-toeren platenarchief, die je
nergens meer op de radio hoort. Wil je een specifieke oude
plaat aanvragen voor jezelf of iemand anders? Dat kan!
Mail naar leen.huisman@omroepwest.nl.

Elke zondag van 9.00-10.00 uur op 89.3 Radio West
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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Een schrikbarend boek “De Liegende Rechter”

“Wij zijn er
voor u”

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 aangevallen omdat hij

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

gelogen zou hebben, terwijl overduidelijk
blijkt dat niet hij maar deze rechter loog.

Het schandaal gaat verder
De KG-rechter heeft toegestaan dat de
Staat in 2016 en 2017 de liegende rechter
mag blijven doorbetalen. Minister Van der
Steur (VVD); grijp in deze 13 jaar durende soap in!
Voor elke jurist is het boek van Hugo Smit een must.

Samen zorg regelen
Heeft u ideeën over hoe de zorg anders zou kunnen? Meld u dan aan voor de
4e Zorginnovatiebĳeenkomst in de Fokker Terminal in Den Haag op vrĳdag
16 december 2016 van 11.30 tot 16.00 uur. Laat u inspireren en denk mee over
hoe u zelf uw zorg samen met anderen kunt organiseren. Kleinschalig, dichtbĳ
en passend bĳ uw wensen en behoeften. Bĳvoorbeeld in de vorm van een
zorgcoöperatie? Goede zorg is immers belangrĳk, voor nu en voor later.
U krĳgt praktische tips waarmee u morgen aan de slag kan gaan. En u ontmoet
medebewoners uit uw wĳk of stadsdeel die ook aan de slag willen.

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

Doe gratis mee en meld u nu aan via www.samenzorgregelen.nl

AD PATRES
uitvaartondernemingen
dernemingen anno 1888

Ouwe Joekel
Elke zondagmorgen

Voor uitvaartvragen en voorbesprekingen

Iedere zondagochtend presenteert
Leen Huisman de Ouwe Joekel op
89.3 Radio West. In de Ouwe Joekel
draait Leen vooral muziek uit zijn
eigen 78-toeren platenarchief, die je
nergens meer op de radio hoort.

Veel mensen hebben vragen over wat er allemaal bij een uitvaart
komt kijken. Daarvoor kunt u terecht op ons uitvaartspreekuur,
waar al uw vragen over het regelen van een uitvaart worden
beantwoord.

Verzoekjes
Heb je een jubileum, een verjaardag
of wil je gewoon een specifieke plaat
aanvragen voor iemand anders, laat
het Leen weten.

Zonder afspraak inlopen
U bent op de hieronder aangegeven woensdagen tussen 09.30
en 12.30 uur van harte welkom met vragen over uitvaartwensen,
sparen voor uw uitvaart, etc. aan de Frederik Hendriklaan 7 in
‘s-Gravenhage. Dit kan gewoon zonder afspraak, maar een afspraak
maken kan natuurlijk ook. Bel hiervoor met 070-355 64 27 of stuur
een e-mail naar info@adpatres.nl.

Via de mail:
leen.huisman@omroepwest.nl

Uitvaartspreekuren

Een brief of kaartje kan naar:
Radio West
De Ouwe Joekel
Postbus 24025
2490 AA Den Haag
Kijk voor meer informatie op:

30 november | 14 december | 28 december

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Alice in Wonderland
DECEMBER

7

Pauzeconcert Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in
de Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil een
podium bieden voor veelbelovende jonge musici. Op 7 december kunt u luisteren naar Paul
Eggen op viool en Patrick Hopper op piano.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

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

DECEMBER

1

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina
Concours zijn live te beluisteren tijdens de
gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk
in Den Haag. Op 1 december luistert u naar
Maxime Snaterse (piano) en Deborah Witteveen (saxofoon).
www.christinaconcours.nl

DECEMBER

13

Kerst-Sing-A-Long

Een oude Kersttraditie wordt
opgepakt: het Atrium Den Haag, stadhuis zal
prachtig klinken door een groot samengesteld
Kerstkoor. Het wordt een bijzondere ‘KerstSing-A-Long’, waar de bezoekers mee kunnen

genieten en uit volle borst mee kunnen zingen op
traditionele Nederlandse en Engelse kerstliederen onder de bezielde leiding van Gregor Bak.
Gastoptreden van ‘dramatisch sopraan’ Francis
van Broekhuizen.
www.kerstsingalong.nl
Atrium Den Haag

Locatie: Atrium Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: vanaf € 12,50
DECEMBER

20

A Meezing Kerst Concert

Kerstconcert met samenzang in de
Grote Kerk Den Haag. Het programma bestaat uit
vele bekende kerstliederen, vertolkt door de koren
Hagacantare en Haga-Sonare met sopraan Merel
van Geest, onder leiding van Danny Nooteboom.
In de pauze wordt een drankje geserveerd en na
afloop worden de bezoekers getrakteerd op erwtensoep met roggebrood.
www.hagacantare.nl

Nieuwe Kerk

Philharmonisch koor Hagacantare

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

Locatie: Grote Kerk, Kerkplein Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: vanaf € 12,50

DECEMBER

25-28

Alice in Wonderland

De Dutch Don’t Dance Division
brengt dit jaar een avondvullend en
verhalend sprookje: Alice in Winter
Wonderland. Het beroemde verhaal van
Lewis Carroll wordt in de wondere wereld
van het werk van de Nederlandse graficus
M.C. Escher geplaatst. De bijzondere,
verwarrende en onrealistische verhalen
van Alice spel en zich af met muziek
van P.I. Tchaikovsky, gespeeld door het
Residentie Orkest. Een wereldpremière
in Den Haag met prachtige muziek, een
surrealistisch toneelbeeld en oogverblindende kostuums!
www.dddd.nl
De Dutch Don’t Dance Division

Locatie: Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505, Den Haag
Aanvang: 14.00 of 19.30 uur
Toegang: vanaf € 19,00

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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O, O, Den Haag...
Schilderswijk en Transvaal: schietende agenten op de Hoefkade. Religieus fundamentalisme en demonstraties op het het Hobbemaplein. Kapitale herinrichting
van de Haagse Mart gedeeltelijk mislukt, huurprijzen te hoog, conflicten met de
kooplieden, vriendjespolitiek bij de toewijzing van de nieuwe plekken.

Sloop, renovatie en nieuwbouw, moskeeën verrijzen. Hagenezen trekken
de wijk uit. De buurt is multicultureel
geworden, met bijbehorende sociale
problematiek. Was het dan ‘vroeger
zoveel beter’?
Everly Brothers-fanclub
Ik zou het niet durven zeggen, maar
van de onrust zoals die er nu heerst,
heb ik toen niet veel gemerkt. Ja, met

oud en nieuw relletjes en politiecharges op de Hoefkade. En natuurlijk
waren er weleens ruzies tussen buren.
Bijvoorbeeld tussen mijn ouders
en onze Italiaanse onderburen met
hun ‘rare’ kookluchtjes, (mmm...
no oo en u en pa ta au o met
de overbuurman die steevast elke
vrijdagavond dronken brallend de
straat in kwam, of met de buurjongen
die voorzitter was van de Everly Bro-

thers-fanclub en dus
wel eens een plaatje
wat hard draaide.
Maar daar bleef het
wel zo’n beetje bij
en als het er op aan
kwam waren we er
voor elkaar. Bijvoorbeeld als onze
benedenburen, de Italiaanse familie
u an met un pra t ge ra efiet en
aan de start verscheen voor de ‘Tour
de Wolmaran’.
Firma Post
En de Haagse Mart, met zijn
standwerkers, orgelman, zijn echte
rommelmarkt en zijn kramen van de
firma o t outen ta e met ze doe
erboven, die ‘s avonds werden afgebroken en ‘s morgens in alle vroegte
weer opgebouwd. Dat was ten miste
nog eens een markt. Wie kwam er
niet graag struinen.
De oude meubeltjes die ik daar op de
kop tikte sieren nog steeds ons huis.
Ze zijn inmiddels antiek!
Om nog maar te zwijgen van Cafe
‘Willy’, alias ‘Het Marktcafe’, waar
ik na het boodschappen doen vaak

een biertje ging drinken en soms
wel eens te lang bleef plakken en
dan beschonken thuis kwam met de
boodschappen en een verlepte bos
bloemen. Een harinkje happen bij
Buys, of snacken bij Otten, die pas
nog op jammerlijke wijze met zijn
cafetaria plaats moest maken voor de
herinrichting van onze goeie ouwe
Haagse Mart.
Maar genoeg
gemijmerd.
Bob Dylan zong
het al: ‘For the
times they are a
changin’.
Alles gaat
voorbij, niets is
blijvend. Zelfs
niet de foto’s die
ik in de jaren

zeventig maakte...
Maar voorlopig heb ik ze nog allemaal. Laat ze hierbij voor zich
spreken.
Chris Dulfer
dulfleur@ziggo.nl
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- advertorial -

‘Soms heeft een knieprothese revisie nodig’
Ook een knieprothese is onderhevig aan
slijtage of ander ‘letsel’. Knierevisiespecialist dr. Marcel Driessen van de
Orthopedische Kliniek Orthopedium in Delft
geeft patiënten hun kwaliteit van leven terug.
Een – hele of halve –
knieprothese is helaas nog
altijd geen oplossing voor
de eeuwigheid. Na verloop
van jaren kan de prothese
gaan ‘opspelen’ en hinder
veroorzaken bij de uitvoering
van de normale dagelijkse
bewegingen. Pijn is een
veelgehoorde klacht, net als
instabiliteit en een afgenomen
beweeglijkheid van de knie.
Loslating van (een deel van)
de prothese kan de gemene
boosdoener zijn. Door deze of
een deel ervan te vervangen,
helpt dr. Marcel Driessen zijn
patiënten weer op de been.
“Mensen moeten er zeker niet
mee rond blijven lopen.’’
Dr. Marcel Driessen, oprichter
van de Orthopedische

Kliniek Orthopedium en
eerder van Medinova Kliniek
Zestienhoven, geldt binnen
zijn vakgebied als een
vooraanstaand specialist. In

daarom beter vervangen kan
worden. Veel van zijn kennis
wordt door collega’s in de
wereld overgenomen en in
praktijk gebracht. Inmiddels

“Pijn en/of zwelling zijn signalen dat er iets mis
is met de prothese. Vaak is na revisie het euvel
verholpen en kunt u weer volop vooruit.”
de afgelopen 30 jaar keerde
hij elke mm van de knie
binnenstebuiten. Internationaal
bestaat grote waardering
voor zijn enorme kennis van
het complexe kniegewricht.
Dr. Driessen toonde onder
meer aan dat hechting van
een kapotte voorste kruisband
weinig soelaas biedt en

wordt hij ook alom erkend als
de arts met de meeste ervaring
in revisie van knieprotheses.
Met het toenemen van de
vergrijzing – we worden
allemaal steeds ouder – zullen
steeds meer knieprotheses
worden geplaatst en ook
gereviseerd. ,,Mensen willen
terecht tot op hoge leeftijd

goed kunnen blijven bewegen.
Ook zijn ouderen over het
algemeen actiever dan vroeger
waardoor slijtage van de
knieprothese om de hoek komt
kijken. Gemiddeld is dat 20 tot
30 jaar nadat deze in de knie
is geplaatst. Een prothese kan
loslaten, scheef gaan zitten of
pijn veroorzaken na een val
bijvoorbeeld. Gelukkig kunnen
wij dit tegenwoordig goed
behandelen.’’
De meeste patiënten zijn na
de revisie-operatie alweer snel
in staat om hun dagelijkse
leven op te pakken. De ingreep
vindt plaats in Ziekenhuis
Vlietland in Schiedam waar
de orthopeden van Kliniek
Orthopedium behandelingen

met een korte opname
uitvoeren.
Dr. Marcel Driessen en zijn
collega’s hechten veel waarde
aan een open en goede
relatie met hun patiënten.
Persoonlijke aandacht staat
daarbij voorop. ,,Een patiënt
die na de behandeling blij de
deur uitloopt, is telkens weer
een feestje.’’

Olof Palmestraat 20
2616 LS Delft
Telefoon: 088 - 00 88 444
info@orthopedium.nl
www.orthopedium.nl
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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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Al die geweldige tenten van toen (deel 2)
In het artikel in de Oud-Hagenaar van 4 oktober vertelt Rob Verhoeven over de homoscene in Den
Haag en noemt daarin de namen van een aantal homobars. Aangezien er in die tijd zoveel meer homogelegenheden waren en ik daar zelf ook regelmatig kwam, wil ik daar graag een inkijkje in geven.
De jaren zestig en zeventig en ook nog
wel de tachtiger jaren waren echt de
mooiste tijden van weleer wat betreft
het uitgaansleven in de homowereld.
Het waren niet alleen homo’s die in
deze pe fie e tenten amen a
mijn broer en mijn schoonzuster in
en aag aren g ngen ze maar at
graag met me mee als ik ging stappen.
et a er a t d maar dan oo a t d
geze g noo t ruz e en e e ar
stond in die tijd een portier. Dat gaf
je als bezoeker van zo’n gelegenheid
een veilig gevoel en er werden ook
zonder begeleiding nooit vreemden
toegelaten.
Om met de Landman op de Denneeg te eg nnen dat a noo t een
echte homobar; er kwamen er wel
vee maar et a een ee gemengd
pu e at ze a t d e a ee
plezierig heb ervaren. Een regelmatige
bezoeker in die tijd was bijvooree d Jo nn on d e ten otte z n
Sophietje had. In die tijd stond Sjaan
achter de tap en dat was werkelijk een
ee t a t d pret a t d geze g n d e
t d g ng e oo n et naar de andman
je ging naar Sjaan. Later heeft haar
dochter Nettie nog een poos achter de
ar ge taan maar n d e t d g ng a
niet veel meer uit.

een ar zonder muz e daar
niet zijn.

e

Verderop in de Nieuwe Schoolstraat
was de Venice van Fred. In de Venice
kwam altijd een beetje wat nettter
pu e etgeen e
nnen om t
meteen mer te een eet e e aa der zou
na zeggen e arman
Jo n ater met u e z n e gen ar
een paar huizen verderop begonnen:
De Stairs en ik meen te weten dat deze
laatste nog steeds bestaat.
n eer een traat verder n de em traat a de don
e don
was gevestigd in een pand waar vroeger de toonzaal was van het Gemeentelijk Gasbedrijf dat op de hoek van de
em traat en de azerne traat a
gevestigd en inmiddels is verbouwd
tot ooneen eden e don a de
opvo ger van et aad u dat a
gevestigd tegenover het oude stadhuis
naast de voormalige visbanken op de
hoek van de Schoolstraat en in vlam-

Nu herinner ik me ineens dat er in
de Marsbar een periode bijna niets te
doen was aangezien de muziekvergunn ng a ngetro en nadat er
minderjarigen waren gesignaleerd en

Triomfbar.

men was opgegaan.
e don ad
nnen om t n
een kleine bar en rechts een grotere.
an de e ne ar zaten mee ta de dames en deze bar werd dan ook steevast
et pottentre genoemd
ter de
tap van de grote ar tond on o d e
ook in het Raadhuis achter de bar had
gestaan. Dat was overigens niet zijn
e te naam
eette on
en
maar omdat hij vroeger als etaleur bij
et o e er te erd
on o
genoemd.
Het Vosje was een gerenommeerde
damesmodezaak naast Maison de
Bonnetterie. In latere tijden is Ton
Vos in het uitgangsleven om het leven
gebracht.

De Malle Meid.

In de binnenstad in de Kettingstraat
a de r om ar door edereen de
r ump genoemd d e er trou en
nog teed
n van de e n g
overgebleven homobars in Den Haag.
Met name op de zondagmiddagen was
het in de Triomfbar uitermate vol en
geze g op d e momenten moe t e
je er naar binnen wringen. In een tijd
dat er nog gerookt werd en het blauw
tond van de roo dat un e e nu n et
meer voorstellen. Van de toenmalige
barkeeper werd weleens gezegd dat hij
met een vor
ree zo oog a et
bedrag soms dat je moest afrekenen.

De Landman.

waar je in de nacht terecht kon.
Ook op Koninginnedag en nieuwjaarsdag werden de kroegen druk bezocht.
Het is op de Denneweg rond de Landman tijdens Koningsdag nog steeds
een drukte van belang. Er waren in
die tijd nog twee wat minder bekende
omo ar te eten e oop an
in de Nobelstraat en de Buko Bar op
de erengra t aar n et vee over
verme den an aangez en e de
bars niet vaak heb bezocht.
Voor de lesbo’s was de spoeling aanz en dunner er a aan et e en
de New Bridge Bar en later opende
Inghe Tielman en Maria van Loon in
de a e o en de a e e d maar
daarmee was het voor Den Haag dan
ook gedaan.

De Marsbar
Om de hoek in de Kazernestraat was
de Marsbar met Vreek aan de deur
en a ter de ar tante de een
Duitse van afkomst. Tante Hilde was
behoorlijk slechthorend en dat zorgde
bij een bestelling weleens voor grote
hilariteit. De Marsbar was een van de
oud te omo ar van en aag m en e de oud te maar daarvan
ben ik niet helemaal zeker.
Later werd de bar gerund door Kikker
en a t ee e o en nog ater
door Guus en Gerard die daarna om
de hoek in de Nieuwe Schoolstraat
hun eigen bar zijn gestart: De Boko
Bar. Ook daar was het net als in de
Landman en de Marsbar altijd bomvol
en vooral gezellig.

een zitje dat in het weekend werd
omgetoverd tot kleine dansvloer. In
die tijd bestond er in Den Haag geen
ar met een dan vergunn ng
e
wilde dansen was je aangewezen op
ge egen eden n m terdam en otterdam n et
n m terdam
trof je in de weekends veel Hagenaars
aan en ook in het COC aldaar en in
Rotterdam.

Dansvergunning
u en de t ee ar n de don

a

Even verderop in de Schoolstraat is
nog teed de n zoa o n z n
artikel zegt: een Geer en Goor-bar.
Maar toch eens in de zoveel tijd wel
gezellig om eens een bezoekje te brengen a eet n et over de u d ge
situatie.
Kleine Bodega
In de Prinsenstraat had je de Kleine
odega een ange ma e ar oo
ee ge e d maar
ag een eet e u t
de oop eer nog at verder ad e
n de nna au o na traat a onde
aar en maar ze den ge ee t daar
kwam overwegend wat ouder publiek.
om
een epaa de ge egen e d
gaf de gemeente aan een bar een
nachtvergunning en dan was het in
a onde aar et over egend vr
ru t g a ee erg dru aangez en
er toen nog geen gelegenheden waren

Joop Zee
Om nog even terug te komen op de
andman daar tond n d e t d a
port er aan de deur Joop ee at a
n et z n e te naam
ad enne
ooit op de vaart gezeten. Op enig
moment kreeg hij tegen sluitingstijd
problemen met een aantal lieden die
nog naar nnen den maar gez en
het late tijdstip niet meer werden
toegelaten. Toen Joop tenslotte in
de na t u aart eerde naar de
em traat aar een amer
uurde e en deze eden em
achtervolgd en het betreffende pand
in brand gestoken. Het was aanvankelijk een statig pand en eigendom
van Kikker en Babs uit de Marsbar
die er een kamerverhuurbedrijf van
adden gemaa t e daar oona t gen z n naa t dan e a naa t
via het balkon op de eerste etage aan
de achterzijde van het pand aan de
vlammenzee ontkomen. Het pand is
later afgebroken en er is inmiddels
‘lelijke’ nieuwbouw voor in de plaats
gekomen.
Knaken Annie
on o en Joop ee aren n et de
en gen met een naam zo ad e
na en nn e d e noo t meer dan
tweeguldenvijftig bij zich had en zich
voor de rest van de avond door een

ander et teren onde eter Jo n
atat de grav n
o a aar en ee
bijzonder: de Russische gravin. Geen
dee aarom deze zo genoemd erd
zou z n e te naam n et eten
alleen dat hij een bril had met van die
jampottenbodems. Omdat hij zo slecht
zag
nog een naar eneden
gevallen in de Triomf Bar toen er een
n eu vat er erd aange agen tot
grote hilariteit van de aanwezigen natuurlijk en zonder ernstige gevolgen.
mdat er n d e t d geen pe fie e
nachtgelegenheden voor homo’s waren erd de omant a n de ange
Houstraat na sluitingstijd van de bars
nogal eens aangedaan. Dit kwam
mede doordat Jos Brink daar in die tijd
diskjockey was.
ar e znavour ue e t tr te
en e zong erd er teeva t door de
aanwezige homo’s meegezongen: ‘Het
is zo triest in de Venice en de toiletten
zijn er zo vies.’
ater toen et e e d ten aanz en van
vergunn ngen at oepe er erd
ontstond er ook een nachtleven en nu
du e met een dan v oer o a er
tijdelijk een uitgaansgelegenheid van
het COC en schuin daar tegenover
Lola’s Place en op de Herengracht
later D&S en er was ook nog een
poosje op de Laan van Meerdervoort
de utter
e op et trand n even ngen
waren strandtenten die veel door
omo erden ezo t o ad e
er de erp van eo d e de e er te
tosti’s die je je maar kon bedenken
maakte en een stukje verderop richting
a enaar ord ur er
Het was een tijd die zijn weerga niet
kent en niet alleen omdat je toen zelf
ong a et a zo ander de amenleving is natuurlijk ook veranderd
en jonge mensen zoeken via andere
ana en onta t met e aar maar
geze ger et er n et op ge orden
helaas!
Walter Dirk
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Bel en bestel 070-221 05 81

THUISZORGWINKEL

Voor leden

Voor leden

20

Onze prijs vanaf € 16,50

Voetenwarmer

SGL warmtedeken

Tarwezak Lavendel

13,

Onze prijs €39,95

31, 95

NOG GEEN LID?

Schoenspike original

Voor leden

Onze prijs €44,95

Nu voor leden

35,95

Lichtgewicht Indoor Rollator

50

26,
Onze prijs vanaf € 32,95
Cameron luxe pantoﬀel
ook in zwart

Voor leden

48,00
Onze prijs € 59,96
Senioren smartphone, Android,
FMA-5000 in wit of zwart

Voor leden

Bel
070-221 05 81

00

Onze prijs € 199,95

160,

en wordt gratis

lid !
Voor leden

191,

95

Onze prijs € 239,95
Verzendkosten per bestelling 6,95 euro. Uw bestelling wordt geleverd met PostNL, betaling achteraf.
Bij bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

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

Dinsdag 29 november 2016

pagina 15

M.J. Okkerman-Lipman (1918-2016),
een Voorburg-Leidschendamsche geschiedenis
In 1913 namen de pasgetrouwde Jan en Cor Lipman de smederij van van Deursen over in de Herenstraat 16b in Voorburg, het huidige nummer 37. Zij was een dochter van Verlaan van de uitspanning
‘Het Oude Nest’ in Rijswijk, waar nog haar foto hangt met verloofde Jan op zijn zelfgemaakte motorfiets. Deze smidszoon van het Plein uit Wateringen deed zijn fietsenzaak over aan broer Piet die
dit uitbouwde tot de busonderneming VIOS en een lijndienst in het Westland. De door piet Lipman
opgerichte voetbalvereniging VIOS (vooruitgang is ons streven) bestaat nog steeds.
In 1918 werd hun enige kind, Maria
Johanna, geboren. Marietje ging
regelmatig met haar vader uit rijden in
zijn motorzijspan, of wandelen langs
de boerderijen aan de Broeksloot. Met
haar moeder voer ze in een trekschuit
over de Vecht. Toen ze eens langs de
in aanbouw zijnde Hemelvaartkerk
liep, zag ze een paar ratten lopen. Als
ze daar rillend tegen haar kinderen
over vertelde, grapten die: ‘Dat waren
kerkratten, mam.’
Marietje bezocht de Maria lagere
school en de mulo aan de Oranje Nassaustraat. Na een opleiding Huishoudkunde hield haar moeder haar thuis
om in de huishouding te helpen. Dit
was voor haar een saaie tijd, hoewel
ze hielp in de bibliotheek aan de Oranjelust, op gym zat en met haar moeder
naar de opening van de Bijenkorf in
Den Haag ging. Eens ‘leende’ ze met
haar nichtje een bus uit de garage van
Oom Piet Vios en reed daarmee door
het Westland.
Toen de oorlog uitbrak gaven haar
ouders haar toestemming de verpleegstersopleiding in Vronesteijn te
volgen, en kwam ze te werken in Antoniushove aan het Oosteinde. In 1942
verpleegde ze haar ouders die longontsteking hadden, tot ze op dezelfde
dag in april stierven. Antibiotica was
niet beschikbaar. De smederij werd
te koop gezet en Joop Okkerman uit
Kamerik, getipt door kaasboer Notenboom, wiens vrouw daar ook vandaan
kwam, had belangstelling. Al spoedig
bleek dat zijn belangstelling ook naar
Marietje uit ging, en zo trouwden ze

in 1943 in de Martinuskerk. In 1944,
in de hongerwinter werd hun eerste
kindje geboren, een dochter van vier
pond. Ze werd warm gehouden door
de kolen die Joop in een oude kuip in
de tuin had ingegraven. Hij hakte in
Vreugd en Rust , samen met anderen
bomen om, waarbij de Duitsers aan
de overkant van de Vliet het nakijken
hadden. Tegen de tijd dat zij ter plekke
waren was Joop allang weer thuis.
Veel Voorburgers die in de Sionsstraat
op school zaten, herinneren zich nog
dat ze stonden te kijken als er een ijzeren band om een wiel werd gelegd, of
als er een paard werd beslagen onder

het huis en het voor kwam een winkel
in huishoudelijke artikelen, haarden
en kachels. De travalje wilde ze
behouden, maar de gemeente keurde
het ontwerp van de gevel met travalje
af. Zo verdween die uit het straatbeeld
van de Herenstraat.
Bij de overgang naar aardgas in de
zestiger jaren, volgde ze bij gebrek
aan animo van het personeel, zelf de
ur u ga fitten en erd daarmee de
eer te vrou e e ga fitter van ederland. Ze werd lid van de smedenbond
en van de Voorburgse winkeliersvereniging, waar ze eens met haar schoen
M.J. Okkerman-Lipman (1918-2016).

Jan Lipman en Cor Verlaan voor Het Oude Nest in Rijswijk in hun verlovingstijd rond 1912.

de travalje.
In 1956 verongelukte Joop op weg
naar een werk in Zwolle. Marietje,
achtergebleven met negen kinderen,
in de leeftijd van zes maanden tot elf
jaar, zette de zaak voort. De werkplaats annex smederij was nu achter

(met hoge hak) op tafel sloeg omdat
iedereen door elkaar praatte.
Het was vaak een drukte van belang in
de kleine achterkamer, waar het personeel, toen nog knechten genoemd, de
dienstmeisjes die in de straat nog wel
eens van huishouden wisselden, de

Marietje (X) in 1923 voor de smederij in de Herenstraat met onder andere haar vader (met paard).

vertegenwoordigers, en vele vrienden
a emaa van o fie erden voorz en
‘s Avonds en in de weekenden werd
de werkplaats een hangplek voor heel
wat jongemannen die daar aan hun
rommer o fiat e
eute den
en wedstrijdjes deden welk merk
sigaretten er het meest werd gerookt
(Caballero). Met een schuin oog werd
ook naar de zes dochters gekeken.
Meerdere Gouden-Helmwinnaars hebben daar aan hun speedway-motoren
gewerkt, zoals Niek van Gorkum en
Frits Koppe.
In diezelfde achterkamer werd op
dinsdag ook de strijk gedaan door
Marietje. Op de ene helft van de tafel
die Joop nog zelf had gemaakt, werd
gekaart en op de andere helft lag de
schone was netjes in tien stapeltjes. De
me oer ee er agen van de firma
Bosch kwam aan de deur met zijn
elektrisch wagentje dat hij achter zich
aan trok. De melk werd uit een melkbus in een pannetje getapt. Ook bakker
Heijnen, de kruidenier en groenteboer
Chiel Beijk met zijn paard, kwamen
aan de deur, evenals de boter- en
eierboer. Ontbrak er iets, dan werden
de kinderen naar een van de vele
slagerijen, bakkerijen, kruideniers,
visboeren, drogisten of groenteboeren
in de Herenstraat gestuurd.
In 1975 verkocht Marietje de zaak aan
haar dochter Marieke die er samen met
haar man loodgietersbedrijf van Gijtenbeek startte en een winkel in snuisterijen: ‘Hebbertjes en krijgertjes.’
Zelf ging ze de administratie doen bij
zoon Jan die de zaak van Grimbergen
in de Kerkstraat had overgenomen.
Daar werkte ze tot na haar zeventigste.
Inmiddels verhuisd naar de Tromp-

straat in Leidschendam, haalde ze in
op aar e de e egraa met
haar bronzen medaille op het EK tafeltennis voor veteranen in Denemarken.
Na de dood van haar man was ze gaan
tafeltennissen als uitlaatklep, maar ze
werd ook penningmeester van de club
CWP, en deed heel veel vrijwilligerswerk voor de tafeltennisbond UBT,
waarvoor ze in 1997 een koninklijke
onderscheiding kreeg.
Ook in het Zeeheldenkwartier wisten
ze haar te vinden. Ze reed mensen
rond voor ‘reisje paraplu’, hielp de
kinderen bij de kindermiddagen in
het Koophuis snoep uitzoeken. De
tekorten vulde ze eind van de middag
uit eigen zak aan. De kinderen uit de
buurt kwamen nooit tevergeefs voor
een snoepje aan de deur. Nog tot ver
over de tachtig bleef ze bridgen en
ging op Spaanse les.
De laatste jaren woonde Marietje in
woonzorgcentrum Schoorwijck waar
haar kinderen of kleinkinderen haar
met de rolstoel ophaalden voor een
‘wandelingetje’ langs de Vliet of om
vanaf een terrasje naar de drukte bij de
Sluisjes te kijken.
Geboren in 1918 heeft ze Voorburg
zien veranderen. De boerderijen en
weilanden maakten plaats voor huizen
en veel auto’s. Ze heeft de televisie,
de computer, mobieltjes, internet en
nog veel meer zien komen. Ze was
een van de laatsten van een bijzondere
generatie die in twee wereldoorlogen
heeft geleefd en de wereld volledig
heeft zien veranderen.
Greet Kusse-Okkerman
greetkusse@gmail.com
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Advertorial

‘Een sensationele brommobiel’
De brommobiel wordt een stuk moderner. Een sensationele serie
nieuwe brommobielen, die door Europees marktleider AIXAM op
de markt zullen worden gebracht, werd op de Parijse motorshow
door toeschouwers vergeleken met de modernste auto’s. De
nieuwe ‘Sensation’-lijn is vanaf eind oktober ook in Nederland
beschikbaar.
De introductie van deze compleet
nieuwe productlijn zorgt ervoor dat
de brommobiel een stuk volwassener
wordt. Al langer zorgt AIXAM voor
een verbetering van het imago van de
brommobiel, nu met de ‘Sensation’lijn als voorloper in Nederland.
Mooie lijnen
De gehele lijn brommobielen is strakker vormgegeven, zonder de AIXAMkenmerken te verliezen. Dat veel

mensen de ‘Sensation’-lijn vergeleken
met de modernste auto’s is dan ook
een groot compliment. Uniek is de
nieuwe kleur mat-staalgrijs die de wagen een zeer sportieve look geeft. De
succesvolle Crossline is ook aangepakt
en heeft, net als de andere modellen, 2
centimeter meer binnenruimte.
Motor
De zeer betrouwbare KUBOTA motor
is doorontwikkeld, zodat deze nu al

aan de EURO 4 -normering voldoet.
Hij is stiller en krachtiger geworden
en de kwaliteit is nog steeds ongekend
hoog. Tevens is de dynamo aangepakt
zodat de accu ook bij korte stukken
goed opgeladen wordt. Voor mensen
die korte stukken rijden heeft AIXAM
de radiator verplaatst en aangepast met
als gevolg een snellere opwarming van
het voertuig.
Mooie verschijning,
veilig chassis
De grootste verandering is misschien
wel het chassis, dat voor het eerst in

jaren een volledige metamorfose ondergaat. Dit zorgt voor nog meer veiligheid en een stabielere wegligging.
Ook kan er door het nieuwe chassis
gekozen worden voor 16” lichtmetalen velgen. Als optie is tevens ABS
leverbaar. Ook hiermee is AIXAM
uniek te noemen. Veiligheid staat hoog
in het vaandel, hetgeen zowel in de
ontwikkeling als het ontwerp terug te
vinden is.
Introductie
Vanaf eind oktober is de nieuwe
AIXAM ‘Sensation’-lijn te zien bij

uw dealer in de buurt. Hij kan u alles
vertellen over deze sensationele brommobiel. Kijk voor de dealers op www.
aixam.nl

Informatie en vragen
AIXAM-MEGA Nederland B.V.
Afdeling marketing
Mevrouw Janny Spierings
Nistelrodeseweg 7a
5406 PT UDEN
info@aixam.nl
0413 247 250

Word Blijmaker of Ontmoeter!
Of het nu gaat om een praatje, een spelletje of samen wandelen, het aantal mensen
dat uitkijkt naar echt contact neemt sterk toe. Met aandacht, hulp en activiteiten wil De
Volharding een steun in de rug zijn voor leden die zich eenzaam voelen èn helpen we
leden hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden.
WIE ZIJN DE BLIJMAKERS?
Leden van De Volharding die zich op vrijwillige
basis verdienstelijk willen maken door het
geven van oprechte aandacht aan leden die
hebben aangegeven daar behoefte aan te
hebben. De Blijmaker wordt altijd gescreend,
voordat we deze persoon aan een Ontmoeter
koppelen. Ook houden we rekening met
persoonlijke voorkeuren en achtergrond.
WAT DOEN DE BLIJMAKERS?
Op regelmatige basis wordt er afgesproken.
Er zijn Blijmakers in Den Haag, Zoetermeer en
Delft. De bezigheden waar zoal aan gedacht
kan worden zijn:
•
•
•
•

Doen van een boodschap
Helpen bij administratie
Voeren van een gesprek
Begeleiden van mensen naar bezoek aan
een specialist of ziekenhuis
• Samen wandelen of muziek maken
• Helpen bij een eenvoudige klus in huis

WORD BLIJMAKER
Heeft u interesse in mensen en kunt u zich
inleven in anderen? Wilt u een steentje
bijdragen? Neem dan snel contact met ons op
voor een gesprek over de mogelijkheden.
De Volharding geeft haar vrijwilligers een
onkostenvergoeding van € 4,50 per uur
met een maximum van € 764,- per jaar voor
mensen in de bijstand en tot maximaal
€ 1.500,- per jaar voor mensen in de WW of in
het bezit van een baan.
WORD ONTMOETER
Zou u graag in contact willen komen met
een van onze Blijmakers? Meldt u zich dan
nu aan. De kosten bedragen € 4,50 per uur.
Dit is de maximale onkostenvergoeding die
een vrijwilliger mag ontvangen. U krijgt elke
maand een factuur van De Volharding voor
de uren dat de Blijmaker bij u is geweest. Wij
keren dit volledig uit aan uw Blijmaker. Kunt u
dat bedrag echt niet missen en wilt u een lager
bedrag afspreken, dan helpen wij u toch.

We zijn er voor elkaar!

Bel voor vrijblijvende informatie of om u op te geven naar 070-221 05 82
of mail naar blijmaker@devolharding.nl

WWW.DEVOLHARDING.NL

De Volharding Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag
Tel. 070-221 05 82 | email: blijmaker@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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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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Gevarieerde show van Verreck en Pleijsier
In Theater Dakota gebeuren leuke dingen. Van cabaret en toneel tot
films en musical, het is er allemaal. Natuurlijk worden de kleinsten
niet vergeten, want ook voor hen staat het nodige op het programma.
Marcel en Verreck en Paul Pleijsier zijn inmiddels vaste bespelers van
het gezellige theatertje aan de Zuidlarenstraat 57. Sinds een jaar of
vijf maken ze daar op regelmatige basis een wel zeer afwisselende
show op zondagmiddag. In de loop van de jaren hebben ze inmiddels
een vaste kern bezoekers opgebouwd die telkens weer worden verrast door de diversiteit van het programma
De sfeer is losjes en dat komt het
programma ten goede. Marcel en Paul
ontvangen leuke en interessant gasten
en nemen op scherpe wijze de actualiteit
door. Ze zingen liedjes en Paul laat iedere
eer eer z en at voor een fi n e naarde
gitarist hij wel niet is. Het aardige is dat
daar a t d e e den
t ar e
is er uiteraard voor de teksten. En dat
gaat hem goed af. Zo vreemd is dat niet.
Als Neerlandicus weet hij onze taal vaak
een fraaie en poëtische ondertoon mee te
geven. Elke week is er ‘De Preek van de
Week’, waarin Marcel ingaat op de actuele
zaken, die altijd weer gepaard gaan met
de nodige humor en melancholie. Ik zou
Marcel eigenlijk interviewen voor mijn
ru r e n dat omt goed u t ant et
gevarieerde programma ademt regelmatig
de sfeer van die jaren uit.
John Blankenstein
Deze keer zijn ook de gasten weer
zonder agenee en port ourna t
Chris Willemsen komt vertellen over oudtopscheidsrechter en homo-activist John
an en te n eze ge oren tenaar d e
een groot deel van zijn leven in Den Haag
woonde, overleed alweer tien jaar terug.

em en ee t een oe over em ge
reven an en te n a e t e een
un e e vent n d e e e voet a er en
van de eer te men en u t de voet a ere d
d e open en e u t u t am voor z n
homoseksualiteit. Niet altijd even een
makkelijk mens voor zijn omgeving. Vaak
pedant, arrogant en eigenwijs, maar wel
iemand die kleur gaf aan het scheidsrechterskorps.
De Régahs
Ook Johan Frauenfelder is weer van de
part at
va er
erre en
Pleijsier. En terecht. Het is altijd weer een
genot om deze amen og tar t te z en
per ormen et gro van et pu e ent
hem natuurlijk van de De Régahs. Dit keer
treedt hij samen op met de jonge Roy de
Rijk. Ook al zo’n gitaartalent. Ze spelen
een aantal nummers waarmee ze het pue eer etter
t r gen e oren
invloeden van diverse muziekstijlen. Van
pop tot klassiek en wereldmuziek. Topmuzikanten deze twee. Johan tourt trouwens
op dit moment met zijn groep De Régahs
tot en met zondag 2 april 2017 door ons
and er n taat voora de ue entraa
een oude liefde van Frauenfelder. Hun

programma e er ar van ev a taat
gerant voor een mooie theateravond.
Literaire roman
“Ik ging vroeger niet zo veel uit in Den
Haag,” zegt Marcel. ‘Ja, de disco van de
Zorgvlietkerk aan de Kennedylaan. Daar
kwam ik veel. Mijn god, dat was zo rond
75 76. Elke vrijdagavond ging ik daar
dansen. Ik herinner me een grote wijkzaal,
waar het altijd een groot feest was. Daar
ontmoette ik al mijn vrienden en vriendinnen. Mooie tijd! Al snel verhuisde ik
naar Amsterdam om daar Nederlands te
studeren. Dus ging ik uiteindelijk daar
lekker stappen, maar stel je daar niet al te
vee
voor oor
Tijdens zijn studie was Marcel al druk
ez g met et r ven van te ten et
Paul Pleijsier, die hij nog kende uit zijn
eugd n en aag g ng
a aret ma
ken. Zo wonnen ze samen in 1987 de jurypr op et e d a aret e t va aarna
ging het snel. Radio en televisieprogramma’s volgden en Marcel ontwikkelde zich
verder als schrijver. Columns, artikelen
en poëzie, hij draaide zijn hand er niet
omheen. Tegenwoordig is Marcel zelfs
een heuse thrillerauteur. Van zijn hand
ver een a een ree pannende oe en
Zijn laatste thriller ‘Toegift’ kwam precies
een jaar geleden uit. Het is het vierde deel
in de reeks ‘De 7 Deventer Moordzaken’,
die Verreck schreef.
en een eet e de manne e a a
Noort”, lacht hij. “Nee, even serieus nu, ik
e ee er enorm vee p ez er n v nd

mezelf als schrijver het sterkst. Het genre
ligt me wel. Vergis je niet in de thriller.
Die zitten vaak ingenieus in elkaar hoor.
Je zou eigenlijk kunnen stellen dat het
r ven van een t r er e t eerzaam
is. Uiteindelijk is het toch de opmaat naar
een mooie literaire roman.”
Theater Dakota
aar t eater ee a t d tre en to
o uut n
egon amen met
Paul in theater Bellevue in Amsterdam
met een eigen programma. Ook op
zondagmiddag. Eigenlijk was dat een
soort van voorloper van wat we nu hier in
Dakota aan het doen zijn. Bellevue was
redelijk succesvol, mag ik wel zeggen.
Op een gegeven moment wilden we toch
terug naar Den Haag. Erik Pals, toentertijd
directeur van Diligentia en Pepijn, vroeg
on daar te omen pe en
gent a ee
al gauw groot, vonden we. We wilden
een gezellig en intiem sfeertje creëren.
aarom e oten e u t te
en naar
Pepijn. Via Paul Cornelissen, die Theater
Dakota heeft opgezet, zijn we uiteindelijk
hier terechtgekomen. En het voelt als een
arm ad eer om te pe en er n
ee zonder oo dat e zo angza
mer and on e gen pu e op zondagm d
dag e en opge ou d Ja d t doe e
nog wel even een tijdje.
Tot slot wil Marcel nog even vermelden
dat ze in april volgend jaar een speciale
editie van ‘Verreck en Pleijsier op Zondagm ddag e en an au van et
namelijk de speciale gast. We kijken er nu
al naar uit!

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

Erf- en schenkingsrecht
Aangifte bij fiscus
na acht maanden
Binnen welke termijn moet een nalatenschap worden afgehandeld? Kan ik
de notaris die dit behandelt achter de
vodden zitten?
Daar staat geen termijn voor. Dat
hangt namelijk af van het in kaart
rengen van de er genamen e
et zo dat a een notar de oe
traineert, hij tot spoed kan worden
aangemaand of dat erfgenamen een
andere notaris vragen. Als een van
de erfgenamen is gemachtigd de
afhandeling te doen, en hij of zij
aat a e op z n e oop unnen
andere erfgenamen hem of haar er
weer afhalen of juridische stappen ondernemen. In principe moet
elke erfgenaam zijn of haar erfenis
opgeven a deze onder de er e a
ting valt. Overigens is dat voor de
Belastingdienst vrij makkelijk na te
gaan vanwege de aangifte voor de
n om ten e a t ng van de over ede
ne aarvoor tuurt de fi u na m

nimaal een maand een zogenoemde
F-aangifte. Of er moet uitstel worden
gevraagd om goede redenen. Als de
nalatenschap nog niet ‘verdeeld’ is,
za de n pe teur van e a t ngen een
voorlopige aanslag opleggen
Vrijstellingen bij
ouders en kinderen
Hoeveel erfbelasting moet je betalen
als een ouder overlijdt met twee
kinderen? Hoe hoog is het vrijgestelde
bedrag en wat moet men daarboven
betalen?
Aannemende dat er geen testament
is, geldt de wettelijke regeling. Dat
ete ent dat de ang t evende ouder
voor op g a e n e eer r gt en
de twee kinderen over hun deel een
vordering op die ouder houden.
e vr te ng voor er e a t ng
tu en fi a e partner ge u den
en amen ever edraagt d t aar
maximaal 636.180 euro. Voor
nderen ouder dan aar en d e
niet meer worden onderhouden door
de ouders) is de vrijstelling 20.148
euro. Pas als zij meer erven dan

euro eta en z t en pro ent
tot
euro aar oven t nt g
procent.

aan de hand van de aangiftes of u
aan deze voor aarden voor uur u
sidie voldoet.

Sociale voorzieningen

Consumentenzaken

Huurtoeslag ook bij
rente te verkrijgen
Wij zijn een gelukkig echtpaar van 80
en 82 jaar. Men heeft mij gezegd dat
men geen huurtoeslag krijgt als men
zelfs maar één euro rente ontvangt op
zijn spaargeld. Klopt dit?

Nieuwe platte tv
heeft steeds euvel
Het lukt de elektronicazaak maar niet
mij een deugdelijke platte televisie van
omstreeks 500 euro te leveren. Nadat ik
de tv had gekocht bleek er voortdurend
een storing op te zitten. Het toestel heb
ik teruggebracht en het zou worden
gerepareerd. Een heleboel keren
daarover contacten gehad en langs
geweest, zonder resultaat. Uiteindelijk
een ander toestel gekregen met hetzelfde euvel! Nu wil ik mijn geld terug.
Hoe moet ik handelen?

Nee. De huurtoeslag is niet alleen
afhankelijk van uw maandelijkse
n om ten
pen oen et
maar ook hoeveel spaargeld en ander
vermogen u ez t a e tpaar
e den ouder dan aar mag n
2016 samen niet meer dan 30.050
euro a aar n omen e en en de
zogenoemde rekenhuur mag niet
lager zijn dan 228,24 euro en niet
hoger dan 710,68 euro per maand
z n et paarge d en andere ez t
t ngen n o
mag n et meer z n
dan 48.874 euro voor een AOWe tpaar e e a t ngd en t e t

Een leverancier is op grond van de
garantieverplichtingen én consumentenwetten gehouden om een
deugdelijk product te leveren. Dat
ete ent dat a u een produ t oopt
en het is niet in orde, de leverancier/
winkelier in de gelegenheid gesteld
moet worden een goed product af te

everen at ete ent n et automa
tisch dat u uw geld kan terugeisen
als de leverancier het niet lukt een
deugdelijk apparaat te leveren.
e t oo een oopovereen
om t ge oten aar u z
e t
verplicht een product af te nemen.
In de praktijk zullen echter vele
goede leveranciers na een reeks van
pro emen met een produ t n et zo
moe
doen om u et aan oop e
drag terug te eta en pree daarop
de leverancier aan! Komt u er met
de leverancier niet uit, dan moet u
onderzoeken of de kwestie is voor te
leggen aan de geschillencommissie
van de ran e aartoe de everan
er e oort et oo ver tand g
om eerst na te gaan of het euvel
niet door iets anders is ontstaan,
voor ee d door u aan u t ngen
at aat te zou e t een et geva
kunnen zijn indien u inmiddels al
een andere tv van de leverancier
e t ge regen et n u geva
onduidelijk waar hiervan sprake is.
Het kan ook door eigen fouten zijn
ontstaan.
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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
Lager
onderwijs
in
de
jaren
zestig
(3)
Nostalgie
met Julius Pasgeld

Daar zaten we dan. Met z’n 35-en allemaal op een rijtje langs de oever van
de Vliet langs de Delftweg. Allemaal
met een hengel in de hand. Het was
op een zomerse woensdagmiddag in
1964. Wekenlang hadden we er naar
toe geleefd. De lessen biologie gingen
over vissen. We hadden ons verdiept
in aas en aassoorten. Maden werden
van te voren door Teddy en Ronny
in ruime hoeveelheden aangeschaft.
Brood werd met geheimzinnige ingrediënten gekneed tot een culinaire uitdaging voor al wat maar onder water
zwemt. Hengels werden gereserveerd
bij vaders, oudere broers en ooms.
Vier jongens, waaronder Valentijn van
der Broek, hadden zelf een hengel en
werden aangesteld als begeleiders van
de anderen.
Achteraf weet ik nu vrijwel zeker,
dat het, toen we daar eenmaal aan
de oever van de Vliet zaten, voor
driekwart van mijn leerling niet alleen
de eerste, maar tevens de laatste keer
zou zijn dat ze gevist hadden. Zelf was
ik ook geen enthousiast visser. Maar
als normaal ontwikkeld mens moest
je in je leven toch tenminste één keer
hebben gevist, zo meende ik.
Wonderbaarlijke visvangst
Na tien minuten waren alle problemen, zoals in war zittende vislijnen,
meisjes die geen wurm aan het haakje
durfden te doen en Tommy die half
in het water was gevallen, door het
begeleidingsteam opgelost en zaten
we allemaal vredig te wachten tot er
een dobber onderging.
Dat duurde niet lang. Dat was de dobber van Valentijn. Die haalde de vis
deskundig binnen en gooide hem weer
terug. Want dat hadden we afgesproken. Na tien minuten weer. Opnieuw
de dobber van Valentijn. En toen nog
een keer. Alwéér Valentijn. Gelukkig

Rond 1960 begon de ellende. Ineens kwam het idee op, dat er moest worden vernieuwd. Sindsdien lijkt men zich op scholen nog
slechts uitsluitend bezig te houden met vernieuwing. Mensen die nog nooit een krijtje in hun handen hebben gehad, weten van geen
ophouden en denken nu al te weten wat goed is voor onze kinderen in 2032.

had nu ook Frans beet en kon een ander eens bijdragen aan de totaalscore.
Om een lang verhaal kort te maken
luidde de eindscore:
Valentijn: 12
Frans: 1
Siem: 1
Beppy: 1
En dit ondanks het feit dat Valentijn
zijn hengel, zijn plek en zijn aas
gedurende de middag wel vier keer
afgestaan had aan anderen. Want daar
lag het natuurlijk allemaal aan.
Ik begrijp zelf tot op heden ook niks
van deze wonderbaarlijke visvangst
maar denk er nog steeds met veel
plezier aan terug.
‘De tien rode potloden’
Op mijn school in Rijswijk was
het de gewoonte, dat als iemand de
inspecteur zag aankomen, hij dit aan
zijn collega’s liet weten door onmiddellijk een leerling de klassen rond te
sturen met de vraag of hij ‘de tien rode
potloden even voor de meester of juf
mocht lenen’.
Die code was nodig omdat het bepaald
niet onmogelijk was, dat de inspecteur
inmiddels al ergens in een klas zat te
snuffelen in de cahiers. En we konden
het natuurlijk niet maken om dan een
leerling de klassen rond te sturen met
de boodschap: ‘Juf! (of: Meester!)
De inspecteur is er! Ruim alles gauw
netjes op en zorg dat u bezig bent met
de les die in het rooster vermeld staat!’
Nu wilde het geval, dat de inspecteur
al bijna een jaar niet was geweest.
Maar toen ik uit het raam van de klas

naar buiten keek zag ik hem toevallig
net uit z’n auto stappen. Snel dus
Siem de klassen rondgestuurd met de
opdracht om steeds tien rode potloden
te lenen.
Hij kwam terug met dertig rode potloden. Drie van de zes collega’s waren
de afspraak vergeten.
Laatst sprak ik een vriend hierover die
zelf ook onderwijzer in het lager onderwijs was geweest. In Middelburg.
Hij herkende het verhaal onmiddellijk.
Alleen was de code bij hem op school
‘de drie grote scharen’.
Typisch, dacht ik toen. Zou het een
landelijk verschijnsel zijn geweest?
En zo ja, hoe luidden die code’s dan.
Ik zou dat graag willen onderzoeken.
Dus als u er meer van weet: julius.
pasgeld@deoud-hagenaar.email
Onderwijsvernieuwing
En dan moet me tenslotte toch iets van
het hart. In de jaren zestig ontstond in

het onderwijs iets dat ‘onderwijsvernieuwing’ is gaan heten en al na tien
jaar spottend ‘onderwijsvernieling’
werd genoemd. Maar daarna vaak
onder de meest wonderlijke benamingen toch weer hardnekkig opdook. Het
hield niet op.
De ene vernieuwing was nog niet mislukt of de volgende diende zich alweer
aan. Dat kostte allemaal zoveel tijd en
energie, dat men zich in het onderwijs
nog vrijwel uitsluitend bezig kon
houden met vernieuwing in plaats van
met de wezenlijke en leuke dingen in
het onderwijs zelf. In een tijd dat de
scholen almaar groter werden en de
kinderen zich dus meer en meer van
elkaar vervreemden.

houden weten kennelijk nu al wat het
beste is voor kinderen over 15 jaar.
Een bedenkelijk bijverschijnsel bij
vrijwel iedere onderwijsvernieuwing
is steeds, dat de laag ‘onderwijstussenbaasjes’ (vroeger noemden ze dat:
‘mensen die nog nooit een krijtje in
hun handen hadden gehad) almaar
groter en dikker wordt. Steeds meer
mensen die zelden een klas van binnen
hebben gezien, gaan de mensen in
zo’n klas vertellen hoe ze zich moeten
gedragen. In de meeste gevallen komt
dat neer op het invullen van formulieren, het schrijven van verslagen, het
onder woorden brengen van van alles
en nog wat en het bijwonen van steeds
maar meer vergaderingen.
En dus minder tijd voor de kinderen
zelf.

Is het einde in zicht?
Welnee.
De laatste onderwijsvernieuwing
(oktober 2016) strekt zich zelfs uit tot
2032. Mensen die zich daarmee bezig

Zo. Dat moest er even uit. Moet u ook
iets van het hart na zestig jaar onderwijsvernieuwing? Mail het naar: julius.
pasgeld@deoud-hagenaar.email.

FEEST MET
KLASSIEKERS
KERST
aan zee
ZUIDERSTRANDTHEATER.NL/KERST
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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.

Austin 1100 Glider
Na de introductie van de Mini had BMC (The British Motor Company) de smaak
te pakken van dit soort auto’s met veel ruimte, motor dwars geplaatst, wielen
op de uiterste hoeken en Hydrolastic vloeistofvering en dus introduceerden zij
de Austin 1100 Glider.
En niet alleen deze, maar met dit
model als basis, introduceerden zij
gelijksoortige onder hun andere merken, zoals de Morris 1100, Wolseley
1100, Riley Kestrel, MG 1100 en de
Van den Plas Princess 1100, met her
en der een stukje extra merkidentiteit. Maar zoals gezegd, de basis was
hetzelfde. Slim, hè?
Terug naar de Austin. Een vlot
vierdeursmodel met een ruimtelijk
interieur en daarmee bedoel ik ‘een
beetje kaal’, want alles was ondergeschikt gemaakt aan opbergruimte. Ik
kan mij nog herinneren dat de vader
van een schoolvriend Leo Leutscher
uit Voorburg zo’n tweedeursmodel
had. Het dashboard was een smalle
rand metaal met voor je een smalle
snelheidsmeter met drie tuimelschakelaars, het contactslot, een trekknop
van de choke, een drukknop voor
de ruitensproeiers en vier controlelampjes, met in het midden ruimte

zodat de
sleutelbaard
geen slijtage
aan je jas- of
broekzak
kon veroorzaken. En
ja, het lapje
kunstleer was
hetzelfde als
de kunstleren
binnenbekleding van de auto. Leuk,
toch? Het portier van binnenuit
openen deed je door een langwerpig
zwart kunststoffen hendel, dat licht
naar beneden gericht stond, omhoog
te duwen en dan snel het andere
deurhendeltje te grijpen om het portier vast te houden. Geen armsteunen, want die zaten alleen achterin.
In de portieren grote opbergvakken
voor van alles en nog wat. Natuurlijk
waren de voorportieren voorzien van
de bekende tochtraampjes, de ideale
binnenkomer van het inbrekersgilde.

voor een optionele radio met Midden
en Lange Golf en daarnaast alleen
maar metaal. Daaronder over de
e e reedte een ro a e a egp an
waar links en rechts ruimte was voor
kleine kleinigheden. En daaronder de
schuifjes voor de kachel en links van
de bestuurder een zwart rond bakje
in een zwart houdertje, dat moest
dienen als asbak. Lekker handig daar
beneden.
Het stuur had de typische Mini-stand
en was wat schuin naar het midden
geplaatst, zodat je er wat scheef voor
zat. De plaatsing van het stuur was
ook wat hoog. Kan nooit echt lekker
gestuurd hebben naar mijn idee. Het
contactsleuteltje was er een uit de
Union-serie, een wat trapeziumvormig exemplaar dat ik nog in mijn
collectie heb, met als code FS954.
Het aardige was dat om de sleutel
een lapje kunststof was bevestigd
waar je de sleutel in kon draaien,

Austin 1100 Glider.

e toe en aren n d e t d n n
lengte verstelbaar. De bagageruimte
was mooi plat en vierkant, maar je
moest wel uitkijken dat je ruimte
overliet voor de inscharnierende
metalen beugels, anders werd bij
het sluiten de bagage geplet. Handig
was de toen gebruikelijke hoedenplank tussen het achterraam en de
leuning van de achterbank. Nou, ja,
handig? Alles wat je daarop legde
zeilde tijdens het rijden regelmatig
van links naar rechts. De benzinedop
was overigens niet met een sleutel

afsluitbaar. Dat kon in die tijd nog.
Rijden deed de 1100 Glider heel
plezierig. Uitstekende wegligging,
straffe maar toch comfortabele
vering en het mooie vond ik altijd de
diepbruine uitlaatbrom. Voor de rest
was hij typisch Engels afgewerkt en
dat betekende in die tijd dat er nog
wel eens wat vanaf viel, zoals een
raamlijst of zo. Desondanks een hele
fi ne r t e auto
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.
Het boek De Liegende Rechter van Hugo
Smit (ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de
volgende inzenders:
• E. van der Zwan, te Nootdorp
• Herman van der Haas, te Leidschendam
• M. Rekers, te Den Haag

Wat we vragen is dus een reeks van vier
er
voor ee d n udo u n et gr ze
va e een
n een
n een en n
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 15 november 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

7

3

5 2
1 3

2
2 5

6

8 3
9
2
5

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt drie keer
het boek ‘Pas’ van de Haagse schrijver Jos de
Gruiter verloot. Vergeet u alstublieft niet om
bij de inzending natuurlijk ook uw postadres

6 5 4
2
1
2
8
3

2 4
9

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 24’
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen

1

1 2

9
3

8 3

6
4

4
7

3
2 9
1 8
5 2

9
6

7
4

6
8

5
2

4

4
1

7

8

7
5

8

2
6

3
1
4

te verme den e moeten u op o ng van de
nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk
binnen hebben op: vrijdag 9 december.

3 7
1 2

2

2 7
1 6
4

6
5
5

9
3 2

6
3

8 6
2
7
3
5
4
7 5
9 3
6
4
8
2
5 2
4
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DOE M EE
M ET DE

SPEU RTOCHT
3 december
10.00-17.00 uur
Start:
Experience
Room

GA OP
DE FOTO M ET

SINTERKLAAS
3 december
1200-14.00 uur

Locatie:
Experience Room

H ET PAKH U IS
VAN SINTERKLAAS

CADEAU CE
VI
I N PAKSER
T
+ FI ETSPI E
r
3 decembe
uur
1200-17.00

MAAK J E
EIGEN M IJTER
3 december
10.00-17.00 uur
Locatie:
Experience Room

MegaStores, Van der Kunstraat 123, Den Haag (Nieuw Laakhaven). Kijk voor meer informatie op megastores.nl

