
In De Oud-Hagenaar van 1 ok-

tober 2013 stond mijn verhaal 

over de Wagenstraat. Daarin 

noemde ik ook de Vaillantlaan 

waar mijn opa, oma en tante 

(zus van mijn moeder) woon-

den. Ik wil in dit artikel nog 

eens terugblikken op het ge-

deelte van deze mooie laan - 

waar ik in tegenstelling tot de 

Wagenstraat wel buiten kon 

spelen - en op zijn toenmalige 

bewoners.

Mijn opa, oma en tante woonden 

van 1920 tot de zomer van 1961 op 

nummer 97. Eerst hadden zij een 

elektriciteitswinkel met daarachter het 

woonhuis. Later werd de winkel de 

voorkamer en begon mijn opa een in-

stallate rs- en gasfittersbedrijf. aast 
het h is was een poort die toegang gaf 
tot de werkplaats van opa en die van 

een broer van oma, die loodgieter was 

en op nummer 95 woonde.

De laan

p o de foto s was de aillantlaan 
een laan met bomen in het midden. 

In mijn tijd (1945-1961) was het een 

drukke laan met brede stoepen waar je 

goed kon spelen met de step. Er reed 

veel verkeer over de laan. Opvallend 

natuurlijk de politiejeeps en brand-

weera to s van het b rea  c. . de post 
an der ennestraat en de amb lances 

van de D die grote ackard s , in 
volle vaart op weg naar het ziekenhuis 

Zuidwal, waar tante werkte.

p de aillantlaan, ik praat dan over 
het gedeelte tussen de Hobbemastraat 

en de ijsdaelstraat en het aillant-
plein, had je woonh izen afgewisseld 

met winkels en bedrijven. Wie waren 

dat ook al weer? Opa en oma dus op 

nummer 97. RIchting Hobbemastraat 

op 99 een kapper; daarnaast banket-

bakker maison Greco (zij heette Gre 

en hij heette o . erder bloemist 
os , een caf , de noepkoning en ko-

lenhandel erkhof met dat kolentrein-

tje in de etalage. Op de hoek zat C. 

amin. Wij spraken dat it als jamin.

Richting Ruijsdaelstraat woonde op 

nummer 91 Jantje Blom met wie ik 

buiten speelde. Zijn vader was, dacht 

ik, cha ffe r bij de ngelse ambas-

sade en reed in een Jaguar. Daarnaast 

slagerij Kwakernaak, later Teeuwisse. 

Dan osk il de sigarenwinkel. Daar-

boven woonde Wimpie Doorschodt. 

Zijn vader had een sigarenzaak op 

de hoek van de Hobbemastraat en 

de Brueghelstraat. In de Tour de 

Francetijd kregen wij wielerpetjes 

met ontiac er op. Wim heeft n  al 
jaren zijn eigen sigarenzaak, nu op het 

Paletplein.

We gaan verder. Een stomerij, 

groentehandel rans erme len, de 
melkhandel van j ffro w an der 
B rg en stomerij De ijd. erderop 
garagebedrijf oppers waar ik de 
monteurs bezig zag. ‘s Avonds par-

keerde een dame haar groene koda in 
de garage. ij had een  op de voor-
ruit. Op de vraag wat dat betekende, 

gaf zij geen antwoord. et bleek 
een verloskundige te zijn. Daarnaast 

allemaal woningen en om de hoek in 

de ijsdaelstraat feestzaal ntiem. 
Als wij op de bus naar huis stonden 

te wachten, was het gelach uit de zaal 

te horen. Ik noemde als klein kind het 

gebo w dan ook de haha .

Kleuterschool

Aan de overkant mijn kleuterschool, 

waar ik in 1951-1952 op zat. Daar 

ontmoette ik Bob Peters uit de 

Brueghelstraat, met wie ik nog steeds 

bevriend ben. olgend jaar d s  
jaar! In 2012, dus zestig jaar nadien, 

ben ik er overigens nog binnen 

geweest en werd ik rondgeleid door 

de alleraardigste mevrouw van de 

administratie. Haar mooie naam ben 

ik helaas vergeten. Ik ben toen ook in 

het klaslokaal geweest waar ik mijn 

kleuterschooltijd begon. De dienst-

doende j ffro w vroeg mij mijn ver-
haal te doen van zestig jaar geleden. 

De kinderen luisterden ademloos en je 

zag h n denken  boeie .

De overige bewoners

 nog even de overkant van de 
aillantlaan . Daar zat slagerij 

Eegdeman die later een automatiek, 

met grote groen-rode neonletters: 

a  tomaten  werd. ichting ob-

bemastraat was er de winkel van 

immer, een grafmon mentenwinkel 
en om de hoek het peelgoedpaleis. 
Op de andere hoek zat zuivelhandel 

eleman. ichting aillantplein had 
je de limonadefabriek ranje pr del 
van de heer cho w. Men handelde 
ook in Bavaria Bier. Daarnaast een 

kruidenierswinkeltje waar je eveneens 

olie kon halen; rijwielhandel Laman 

en banketbakker aasbroek. erderop 
schoonmaakmiddelengroothandel 

ersep t met grote vrachta to s , die 
‘s avonds ook bij Koppers gestald 

werden  ho thandel trida en de 
modevakschool van de moeder van 

mijn klasgenootje Henny Wijnen. 

Misschien is de volgorde soms niet 

helemaal j ist of ben ik middenstan-

ders vergeten. Ik hoor het graag.

De Vaillantlaan nu

a het vertrek van opa en oma en 
tante in de zomer van 1961 naar de 

ossenrade, kwam een stoffeerder 
op nummer 97 te wonen. Ik ben er 

vlak voor de sloop - het jaar ben ik 

kwijt - nog binnen geweest en mocht 

rondkijken. Wat was het klein. a 
de sloop is er gelijksoortige strakke 

nieuwbouw in de vorm van appar-

tementen gekomen met nummer 97 

op ongeveer de zelfde hoogte. Wie 
zouden er nu wonen? Ik ben er wel 

eens langs gelopen maar om nu zo 

maar aan te bellen. Ik woon inmiddels 

38 jaar in Ede maar de Wagenstraat en 

de aillantlaan blijven, als ik in Den 
Haag ben, altijd trekken.

Ed Vernooij

ea.vernooij@online.nl
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Bell-compagnie

In De Oud-Hagenaar van 18 oktober 

heb ik gelezen over de Bell-compag-

nie in De Oud-Hagenaar van 6 sep-

tember. Dit was voor mij smulnieuws, 

omdat ik Neher heet en twee zusters 

beneden mij heb. Mijn grootouders 

woonden op de Parkweg, aan de kant 

van mijn vader, vandaar deze brief. 

Op school wilden ze mij meer dan 

een 10 geven voor taal, zodoende. In 

de jaren zestig was ik typiste en houd 

dit hierbij. Tegenovergesteld slecht 

met rekenen. Dus heel straks moet 

ik dit schrijf-loodje leggen vanwege 

internet.

G.T. Neher

Den Haag

Kerkstraat

Geachte heer Goudriaan, n.a.v. op 

vraag in de Oud-Hagenaar van 27 

december het volgende. De Kerk-

straat is genoemd naar de voormalige 

Willemskerk aan de Nassaulaan. Het 

gebouw was oorspronkelijk gebouwd 

als manege van koning Willem II. In 

1853 is door Willem III aan de Haagse 

Hervormde Gemeente afgestaan en 

op 14 december 1856 als kerk in 

gebruik genomen. O.a. Wilhelmina en 

Juliana zij er gedoopt. Het is voor de 

eredienst in 1962 gesloten. Afgezien 

van de voorgevel en kleine delen van 

de zijgevels werd het pand in 1971 

afgebroken. Achter de voorgevel - een 

rijksmonument - werd een kantoor-

gebouw neergezet, dat de naam De 

Willemshof kreeg. De Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten in eigenaar 

van het pand. In 1975 heeft toenmalig 

prinses Beatrix het kantoor officieel 
geopend. Na een grote verbouwing in 

2007-2009 heeft zij - nu als koningin 

- die handeling nogmaals verricht. 

Ik heb het genoegen gehad meer dan 

10 jaar in het pand te mogen werken, 

waarvan 5 jaar lang met schitterend 

uitzicht over het Nassauplein tot de 

koepel van het Kurhaus.

Andreas Dijk

andreas.dijk@kpnmail.nl

06-41425956

Dansschool Kroonwijk

Ook ik heb prettige herinneringen aan 

dansschool Kroonwijk. Ik was toen 

18 jaar en heb daar ook de liefde van 

m’n leven gevonden, Henk de Boer, 

die daar kwam met z’n vriend Henk 

Salome. Ik kwam daar en had een 

vriendin, Hetty Hasebroek. We hadden 

een gezellige tijd met de ook leuke 

soirees waar je de geleerde dansen 

eens goed uitprobeerde. Ik herinner 

me de heer Kroonwijk als een gezette 

man die samen met een vrouw de 

dansen voordeed. Ik woonde toen in 

de Honthorststraat 15 en mijn naam 

was Ans Besling, later getrouwd met 

Henk de Boer. Leuk om het verhaal 

over de dansschool gelezen te hebben. 

Alles kwam weer boven, vooral toen 

ik de foto van de danszaal zag.

A. Besling-de Boer

Zoetermeer

Crisistijd

Crisisjaren voor mij een deugd.

Het doet mij terugdenken aan mijn 

jeugd.

Ik ontsnap even uit het heden.

En laat mij terugvoeren naar het 

verleden.

Waar toen de smid nog stond te 

smeden.

De huisvrouw nog zelf haar jasje 

weefde.

Waar toen nog paard en wagen.

Denderden door onze straten.

De boer zijn wagen stond te laden.

Vol kratten aardappelen en bananen.

De melkboer huis aan huis met zijn 

flessen.
Menig kinderdorst kwam lessen.

De kinderen op straat speelden met 

een hoepel.

De meisjes in een rokje in de vorm 

van een koepel.

De pindaman stond te roepen: lekkere 

pinda’s!

Je krijgt ze nergens zo lekker als bij 

Tinka.

De achterdeur stond wijd open.

Iedere buur kon zo binnenlopen.

Kloppen op de deur deed alleen ome 

Siep.

Als hij kwam voor onze tante Miep.

Onder zijn arm droeg hij een tas.

Tante Miep deed voor hem de was.

Bij tante Miep kwam ome Siep uit de 

kast.

Dat hij alleen op mannen was.

De herinneringen aan het verleden.

Doet deze crisistijd even verbleken.

Ook toen hebben we crisisjaren 

gekend.

De voedselbon; we hadden geen cent.

Probeer tijdens deze jaren.

De moed vooral niet te laten varen.

Want ook deze jaren gaan voorbij.

Blik je terug, naar die mooie oude tijd.

De tijd van je jeugd.

Ook voor jou een grote deugd.

Machteld Klas

mcklas@hotmail.com

06-30138079

Jo Mulder

Telkens als ik De Oud-Hagenaar lees, 

word ik gegrepen door alle verhalen 

die zoveel herinneringen oproepen. 

Zo trof mij de kop ‘Wie was Marius 

Borstlap’. En mijn gedachten gingen 

naar Jo Mulder. Voor mij ‘juffrouw 

Jo van de kinderoperettegroep De 

Sprookjeskinderen’, waar ik als 6-jari-

ge in 1942 ben gestart als elfje. Wat is 

er mooier voor een kind om te zingen 

en dansen in het Gebouw van Kunsten 

en Wetenschappen of in de Konink-

lijke Schouwburg of Diligentia?

Wie was Jo Mulder? Zij was geboren 

in 1912 in Middelburg, maar vanwege 

het beroep van haar vader verhuisde 

het gezin naar Vlaardingen. Al op 

jonge leeftijd gaf zij haar eerste 

uitvoering met een meisjeskoor. Mu-

ziek beheerste haar leven en toen de 

familie in Scheveningen ging wonen, 

begon zij in 1936 met het kinderkoor 

Melodia en een dameskoor Belcanto. 

Scheveningen werd tijdens de oorlog 

geëvacueerd en het kinderkoor ging 

verder in Den Haag onder de naam 

van De Sprookjeskinderen. Naast 

het bovengenoemde koor, had zij de 

leiding van koren in Vlaardingen, 

Schiedam en Rijswijk. Jos Vranken 

was haar grote leermeester en onder 

zijn leiding studeerde zij muziekthe-

orie en koordirectie en hij heeft haar 

ertoe aangezet om te componeren. 

Met als resultaat: de verschillende 

kinderoperettes door haar geschreven 

en gecomponeerd. Zij is als enige 

Nederlandse opgenomen in het na-

slagwerk over kinderoperettes door de 

Duitse musicologe Dr. Brigitte Regles. 

Een hele eer!

Met een aantal ‘elfjes’ van toen, al-

lemaal over de tachtig jaar, komen wij 

nog steeds bij elkaar en zingen dan 

nog alle liedjes.

Zij is gestorven in 2000, maar leeft in 

onze harten voort, want zij heeft ons 

de liefde voor muziek en dans meege-

geven. Een kostbaar cadeau.

A. Bolhoeve-van der Ree

abolhoeve@kpnmail.nl
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Kinderen die in sanatoria gekuurd hebben

Eind 2009 heb ik het boek ‘Vakantiekolonies voor ons bestwil’ in eigen 

beheer uitgegeven. Het boek is positief ontvangen. Bovendien waren de 

contacten zo fijn dat ik met veel plezier met deel twee bezig ben.

Het tweede deel zal als titel krijgen ‘Kom kinderen naar buiten’. Onder 

andere kinderen die in sanatoria gekuurd hebben, krijgen hierin aandacht. 

Herinneringen, verslagen, briefjes, foto’s en dergelijke zijn zeer welkom en 

worden, indien gewenst, retour gezonden. Kijk voor meer informatie op de 

website: uitgeverijgalgje.nl.

Jannie C. Souverein-Bouwman

janniesouvereinbouwman@gmail.com

Jacobus Eduardus (Eduard) Denie

Wie kan ons meer vertellen over Jacobus Eduardus (Eduard) Denie? Eduard 

Denie is geboren op 25 januari 1891 te Den Bosch. Hij was koopman in 

onder andere paraplu’s, lappen stof en soms ongeregelde goederen. Verder 

speelde hij harmonica. Hij verkocht zijn waren op de Zuid-Hollandse Eilan-

den als venter en sliep in die tijd in logementen.

In de jaren twintig had hij een verhouding met Margje Kooijman en woonde 

hij in Rotterdam. In de jaren vijftig verbleef hij in Ridderkerk op een klein 

woonwagenkamp waar hij inwoonde in een woonwagen. Begin jaren zestig 

verhuisde hij naar Den Haag en daar houdt ons spoor op.

Is er nog iemand die hem gekend heeft, of van horen zeggen? Hij had familie 

in Den Haag wonen.

We willen graag weten hoe oud hij is geworden en waar hij begraven ligt. 

Toen hij in de jaren zestig naar Den Haag vertrok, moet hij zeventig jaar of 

ouder zijn geweest.

Bijzonderheid: hij was slechts 1,53 meter lang. Als u iets weet, wilt u mij dan 

bellen of mailen.

Ed Leentvaar

e.leentvaar38@gmail.com

010-7614313

06-46634637

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

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

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

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl
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of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 
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  Met de school aan de Baanbruggen-

straat gingen we met meester Paulus 

(zijn achternaam!) naar de kinderboer-

derij in het Zuiderpark. Daar kregen 

we les van meester Swenne en freule 

De Ranitz. Voor het eerst zag ik daar 

een goudhamster. Niemand had toen 

een goudhamster als huisdier. Met 

veel moeite wist mijn moeder daar 

zo’n goudhamster tegen betaling los 

te krijgen, tatata, verjaarscadeau. De 

muizen kwamen later, stiekem binnen-

gebracht, maar dat was vanwege de 

geur moeilijk geheim te houden. Het 

was dan ook geen wonder dat toen 

er begin 1956 op mijn middelbare 

school een briefje ophing dat de 

Nederlandse Jeugdbond voor 

Natuurstudie een excursie hield, 

ik daar enthousiast op reageerde. 

Dat was precies wat mij leek! Ik 

schreef mijn naam op een briefje en 

kreeg een ‘convo’ van afdeling Haag 

V, genaamd Lotus, toegestuurd. Zon-

dagmorgen kwart over acht, 

begin januari, Valken-

bosplein. Ik kon niet 

wachten en stond 

al om acht uur ‘s 

morgens moeder-

ziel alleen op het 

Valkenbosplein. 

Ook om kwart over 

acht, nog steeds alleen, 

te blauwbekken. Tegen half 

negen kwamen de eerste mensen 

aangezet. Kaplaarzen, lieslaarzen, 

anoraks en grote prismakijkers om 

de nek en ook tasjes die later pukkels 

gingen heten, maar toen nog gewoon 

een legertasje uit de dump op het 

Westeinde waren. Heel grote jongens, 

meisjes ook erbij. Ik was het nieuwe 

‘klunsje’ of eigenlijk ‘klunzinnetje’. 

Het NJN-taalgebruik moest mij nog 

eigen worden. We gingen naar het 

Noorderstrand, ik was daar eigenlijk 

nog nooit geweest en zeker niet in 

de winter en op de fi ets. Met fi ets en 
al het strand op ten noorden van de 

boulevard en ploegen maar.

     Haag V 

Er ging daar een wereld voor mij 

open, allerlei dingen waarvan ik nog 

nooit gehoord had. Er werd schelpen-

gruis meegenomen, daar scheen van 

alles in te zitten. We vonden een 

aangespoelde bruinvis, nog nooit van 

gehoord en zeker niet gezien. Een van 

de grote jongens wilde zijn kop afsnij-

den met een bajonet, maar dat kwam 

er niet van. Het stonk teveel. Verder 

waren er heel veel ‘stookoliepieten’, 

vogels die volkomen besmeurd waren 

met stookolie die toen nog volop 

geloosd werd op zee. Een van die 

grote jongens, Frans Beekman, nam 

sommige vogels mee in zijn fi etstas. 
Later bleek hij bij hem thuis, aan de 

aan de Van Boetzelaerlaan, hokken 

op het balkon te hebben voor de 

lichtere gevallen. Maar de meeste 

vogels werden uit hun lijden verlost. 

Schoonmaken was onbegonnen werk 

en ze hadden ook in hun lijf veel 

stookolie, ze zouden toch dood gaan. 

Ik vond het heel zielig. We hadden 

ook nog hout gevonden met paalwor-

men, dat waren schelpdieren die zich 

door hout boorden, ik had daar nog 

nooit van gehoord en allerlei soorten 

wier. Kortom, er ging een wereld voor 

mij open en ik voelde me heel goed 

op mijn plaats, al begreep ik af en toe 

de terminologie niet helemaal, dat was 

NJN-taal en soms wetenschappelijk 

biologiejargon. De afdeling waarin ik 

terecht was gekomen, was Haag V. Er 

waren ook nog afdelingen Haag I, II 

en IV. Waar III was gebleven, is me 

nooit duidelijk geworden!

  a afl oop van de exc rsie gingen 
we naar het huis van Frans, een 

wapenschildje met drie haringen 

boven de deur, we waren immers in 

Scheveningen! Boven 

werden op 

tafel kranten uitgespreid en werd het 

schelpengruis erop gekwakt. Heel 

kleine horentjes, wadslakjes genaamd, 

zeeboontjes dat waren een klein soort 

zeeëgeltjes. Ook nog een heel kleine, 

volgens een van die grote jongens 

zeldzame, schelp! Ze gingen compleet 

uit hun dak, een miniem schelpje 

met de naam Montacuta ferruginosa, 

alleen een Latijnse naam, want zo’n 

klein schelpje had natuurlijk geen 

Nederlandse naam. De Latijnse 

namen, waarvan ik eigenlijk ook nog 

nooit had gehoord vlogen mij om mijn 

oren!. Boeken werden erbij gehaald 

om de schelpen te determineren, ik 

wist niet eens dat dat soort boeken 

bestond.

     Gemengd slapen 

Maar de klap op de vuurpijl moest nog 

komen. Een van de stookoliepieten 

was dood. In het gezelschap bevonden 

zich ook een medische student en een 

student biologie. Het gruis verdween 

en een andere krant werd 

op de tafel gelegd. Bene-

den werd een schaar uit 

de keuken gehaald, we 

gingen het dier ontleden. 

Dat was me wat! Het 

beest was echt dood, de 

kop was er al af. Het was 

fantastisch, alle organen 

lagen erbij zoals in het 

biologieboek van school 

stond, alleen bij het hartje aange-

komen, schrik! Dat hartje klopte nog! 

Later heb ik begrepen dat dat niet zo 

raar was, hoe zou anders ooit een hart 

getransplanteerd kunnen worden, het 

hart was gewoon door de aanraking of 

de warmte of wat dan ook weer gaan 

kloppen. Los van dat kloppende hart, 

liet die excursie mijn hart ook sneller 

kloppen, ik vroeg aan mijn vader en 

moeder gelijk of ik lid mocht worden. 

Dat mocht gelukkig. Zo gingen we 

iedere week op excursie, vaak ver 

weg. n ook op kamp. p de fi ets 
naar Hulshorst, Petten en Nieuwkoop. 

Inmiddels had ik wel ontdekt dat je 

alleen maar lid mocht zijn van 12 tot 

23 jaar, er was geen volwassen lei-

ding, alles werd zelf georganiseerd en 

gedaan. Op je 23e werd je ‘ouwe sok’ 

en moest je verdwijnen. Deze kennis 

hield ik wijselijk voor mijzelf, ik werd 

uiterst beschermd opgevoed. Toch was 

alles altijd tot in de puntjes georgani-

seerd! Ook de kampen en het eten en 

de excursies op die kampen.

  En het was er best puriteins, het was 

natuurlijk ook een andere tijd en we 

hadden juist zonder volwassen leiding, 

de eer hoog te houden! Gemengd 

slapen was niet erg, gemengd wakker 

liggen wel! Ook was er een strikt 

drankverbod. We aten wel stratenma-

kers, brood in de lengte doorgesneden 

versierd met ‘jajem’, in tegenstelling 

tot de echte jajem, was dat appelmoes 

met jam één op één. Dat wil zeggen: 

één literblik appelmoes gemengd met 

één pot jam - merk Ringen, de goed-

kope variant van Flipje jam.

    Met de fi ets naar vogeleiland De Beer. 
Nu ligt er het havencomplex Euro-

poort, maar toen mocht je er vrijwel 

nooit komen, omdat het zeer be-

schermd natuurgebied was. We hadden 

een speciale vergunning! Eerst door de 

d inen bij Monster fi etsen naar oek 
van Holland. In Hoek van Holland met 

een bootje, de Mary Kok, genoemd 

naar een toenmalige zwemkampioene, 

over een buitengewoon hoge en enge 

steiger. De jongens met de zevenmijls-

laarzen en de kijkers, in extase voor 

allerlei pietjes. Ik zag ze niet eens. Er 

groeide ook Parnassia, kende ik ook 

alleen uit de boekjes net als de zee-

kraal en andere zoutminnende planten. 

Spartina Townsendiï, slijkgras, 

volgens de jongens genoemd naar 

de toenmalige, verboden gescheiden 

minnaar van Prinses Margareth van 

Engeland, Peter Townsend, waarmee 

de kranten toen vol stonden. Er lagen 

veel mij onbekende schelpen. Op het 

einde van de dag gehaast terug om 

op tijd maar één maal terugvarende 

bootje weer te nemen. En ik er maar 

achteraan hobbelen. Ze vonden alles 

gaaf en spraken voor mij in tongen, 

steeds weer die NJN-taal. Over Paka, 

Pika, Schier en Skylge, anderen gin-

gen ‘hupsen’. Er was ook nog iets met 

een ‘tijger’. Ik had geen idee, maar 

het wende snel. En zo waren die eerste 

NJN-excursies het begin van een lange 

‘Jeugdbondcarrière’ met nu, zestig 

jaar later, nog steeds echte vrienden 

uit die tijd.

     Joan Verheij

vogelsang@zeelandnet.nl  

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie-excursie
  Als kind waren er begin jaren vijftig bij mij in de buurt, omgeving 

Rhenenstraat, nog veel ‘landjes’ waarop nu huizen of scholen 

staan, of zelfs een politiebureau. Eigenlijk nog volop platteland 

en buiten. Ik was daar vaak te vinden, volgens de overlevering 

van mijn moeder kwam ik eens thuis op mijn sokken en met mijn 

kaplaarzen vol gevuld met kikkerdril. Hadden ze mij maar niet 

het boekje ‘Hoe ik kikker werd’ moeten geven. Met de kikkerdril 

en wat water werd een grote stopfles gevuld en kijken maar 

tot er donderkopjes uit kwamen. De kikkervisjes werden nooit 

echte kikkers zoals in het boekje. Daarna volgden salamanders 

die vervolgens uitgedroogd in de kamer terecht kwamen, niet in 

de tuin, want we woonden in een bovenhuis. Stekelbaarsjes en 

goudvissen volgden, hond en kat mochten terecht niet, in een 

bovenhuis was dat niks. 
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Mogen wij ons even voorstellen ? 
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf 
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt boven-
aan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie 
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

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

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

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

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

Texasdreef 19
Utrecht 
Tel: 030 - 6628218

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

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

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

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

     All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels AutovakantiesAutovakanties  
5 dg. Voordeel Midweek5 dg. Voordeel Midweek    

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels BusreizenBusreizen    
5 dg. Nederland of Duitsland 5 dg. Nederland of Duitsland   

��Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

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

��Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes 

��Excursie programma met alle entrees ed. 

�� Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht 

va. va.   

€ 349,€ 349,--
p.p.p.p.  

va. va.   

€ 189,€ 189,--
p.p.p.p.  

 Nieuw: All Inclusive Hotel Hugo de Vries *** 

Lunteren / Veluwe  5 dg. v.a. € 235,- p.p. 

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

•  € 645,- p.p. 

•  2 pers op een kamer geldt een kor�ng van € 30,- p.p.
•  Opstapplaatsen: CS Den Haag en Mozartlaan hoek Diepenbrockhof

    

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN 

VOOR SENIOREN

INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR

 

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

•  Halen/brengen 4 middagtochtjes

• Méér vermogen

• 16 inch velgen

• Schoner

• Nóg zuiniger dan

voorheen

• Nieuwe, volwassen 

uitstraling

• Nieuw chassis en 

meer gewicht voor 

een betere wegligging.

AIXAM is tevens de 

eerste brommobiel-

fabrikant die al aan de 

Europese regelgeving

van 2018 voldoet.

De nieuwe
AIXAM 
sensation

klaar voor 
een nieuwe 
generatie.

EINDELIJK 
VOLWASSEN! 

v.a. €11.248,- inclusief kosten rijklaar. 

Financiering behoort tot de mogelijkheden.

De heer / mevrouw:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

� Neem contact met mij op voor een gratis proefrit (evt. bij u thuis)

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:
AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

JA! Stuur mij de uitgebreide AIXAM brochure.

www.aixam.nl of bel 

gratis 0800-249 26 28

hartstichting.nl
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Toen de nieuwe Haagse Markt aan 

de Herman Costerstraat op maandag 

 mei  officieel werd geopend, 
stonden de kraamhouders niet en-

tho siast met vlaggetjes te zwaaien. 
De meesten stortten zich met frisse 
tegenzin in het nie we avont r dat 
een bedenksel was van de gemeente.

De handelaren handen weinig zin in 
een verh izing naar de rand van de 
stad tussen de nieuwbouw van de 

ransvaalwijk.

Elisabethsklooster

De historie van de Haagse Markt aan 

de rote Markt en de rinsegracht 
gaat ee wen ter g. p de plek van 
de Grote Markt stond eens het Sint 

lisabethklooster dat in  aan de 
rand van de toenmalige stad werd 
gebouwd en onderdak bood aan 

talrijke devote nonnetjes. ijdens de 

eformatie, een ee w later, werden 
ze verjaagd en werd het klooster door 
de e zen ernstig gepl nderd en 
vernield. waalf jaar later, in , 
ging het verwaarloosde voormalige 
klooster bij een felle brand verloren. 

et terrein werd in  aangewezen 
als plek voor de aagse rote Markt.

Eeuwenlang

De locatie was itermate g nstig 
gelegen in het hart van de stad. De 
markt was goed toegankelijk voor 
de eenvo dige, weinig geschoolde 
arbeiders die in de nabijgelegen 
straatjes en steegjes woonden. Maar 
ook welgestelde agenaars die h n 
woning nabij de ofvijver hadden, 
wisten de weg naar vooral de  boe-

kenmarkt te vinden. Den aag telde 
vele internationale diplomaten en ma-

gistraten, die zich graag verdiepten in 
itzonderlijke st dieboeken.

e wenlang wist an en alleman zijn 
weg naar de binnenstad te vinden om 

de nodige aankopen te doen.

Uitbreiding

aarmate het inwonertal van Den 
aag steeg, groeide de markt. p een 

gegeven moment was het gebied van 

de rote Markt te klein. ond  
kwamen er steeds meer kraampjes 
op de rinsegracht te staan. p de 
hoek met de Lange Lombardstraat, 
waar de gevangenis stond en later het 
geelkle rige gebo w van het an-

tongerecht verrees, waren vooral de 
schroot- en ijzerhandelaren te vinden. 
De visverkopers zaten meer richting 
de Boekhorststraat.

eem daarbij de toenemende dr kte 
van het al dan niet gemotoriseerde 
verkeer en iedere lezer begrijpt dat de 
vroede vaderen van de stad moesten 

ingrijpen om het centr m leefbaar en 
bereikbaar te ho den.

Oranjeplein

n h n wijsheid besloten de aagse 
best rders dan ook het vrijliggende 

terrein t ssen de childerswijk en 
ransvaal te bestemmen als nie we 

plaats voor de markt. De verplaatsing 
was jarenlang een heet gesprekson-

derwerp. Dat er verplaatst moest wor-
den, akkoord, maar naar zo n ithoek 
van de stad, dat gaf te denken. eop-

perd werd het ranjeplein in te rich-

ten als definitieve marktplaats of de 
b rt tegenover de ie we erk aan 
het p i er geschikt voor te maken. 
De plannen bleken f verkeerstech-

nisch f financieel niet haalbaar.

Opening

iteindelijk was het dan zover  de 
markt ging open. et was allemaal 
wennen in het begin. De gezellige 
sfeer ontbrak, die zo  nog moeten 
groeien. De r imte, het marktgebo w, 
de paden en de elektrische verlichting 
waren allemaal pl sp nten. Markt-
koopl i klaagden nog een tijdlang 
dat de verkopen achterbleven, maar 
wellicht was dat om het staangeld 
naar beneden te krijgen.

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.

Jarenlange protesten rond verhuizing Haagse Markt
Inmiddels is de gemoderniseerde markt aan de Herman Coster-

straat opnieuw grondig onder handen genomen. Iedereen lijkt te-

vreden, ofschoon onder kraamhouders veel gemor over het hoge 

staangeld te horen is. Deze drukbezochte markt staat inmiddels 

bijna tachtig jaar op deze plek. Tot 1938 stond hij in hartje cen-

trum aan de Prinsegracht.

De Haagse Markt in 1938.

ffro w, ik heb ze...  Maar mijn 
god, wat heb ik verder nog gezegd, 
want die caissi re begint me toch te 
lachen, die had me een lol, en zij niet 
alleen, de hele b ps om ons heen, 
zelfs haar aangestormde chef b ldert 
mee, het hield maar niet op... n ik  
k stond erbij als gewapende beton. 

Tot een van die omstanders roept: “Hé 

man, die zeven bieren daar, die krijg 
je van mijn.  terk als ik ben, raakte 
ik zijn centen niet aan, maar kieperde 
ga w onder aanho dend gelach als de 
d vel al dat blikbier in mijn knapzak...

Doorgaans dekt de dagelijkse op-

brengst aan lege statieflessen mijn 
bescheiden behoefte. e s, ik ben niet 
te beroerd om te werken. lke dag 
weer de wijk in, de bekende plekken 
afgrazen, pr llenbakken doorlich-

ten, str iken en vijvers rond scholen 
afstruinen (voor een paar natte kakkies 

moet je niet weglopen  en iteraard de 
omgeving van glasbakken inspecteren. 

tatieglas vind je tegenwoordig een 

st k minder, wel plastic, die flessen 
vind je volop, en dat is aantikken, 
sommige sch iven een e ro de twee, 
en dat zet lekker aan  ls je eens wist 
hoeveel flessen ik. Mijnheer, die zijn 
zelfs voor od niet te tellen.

Daarom ben ik alleen it op de gave, 
de schone. alt niet steeds mee dat 
werk met van die schijtende mee wen 
boven op je nek, h n ongezo ten 
gekrijs aan je kop.

Wat een verschil met de vossen, alhoe-

wel laatst hoorde ik er eentje schate-

ren, wie weet wel om mijn persoontje. 
ee, mevro w, dat was geen hond, die 

schooien niet zo vroeg langs de weg, 
zeker te weten. as later, na koffietijd, 
en dan weten ze dat ze er zijn. Want 
aan de lijn  ergeet het maar, een la-

chertje. lke dag weer breekt hier die 
ple ris it, achtervolgen die rovers me 
tot diep in het d in, jagen ze mij op als 
een konijn, de pitb lls.

Maar kom, effe kalmeren n . olgens 
het zonnetje heb ik nog een r voor 
de volgende klopjacht itbreekt... 

n tot die tijd ga ik het er lekker van 
nemen, op mijn dooie gemak, lang it 
onder it op een bank, is me best 
verg nd misschien...

r t dan maar, deze slok heb ik onder 
de hand wel verdiend. n ja, dat 
vergat ik haast nog te zeggen, eindje 
verderop is het o de vossenhol, waar 
ik mijn te veel aan lege flessen bewaar 
geen etensresten, nee, dat is me te 

link, voor je het weet loopt de d nne 
je de broekspijpen it .

o n voorraadje voor de dorst is nooit 
weg, behalve gisteren dan, toen de 
hele handel gevlogen bleek. Dat k nst-
je is me vast door de gemeente geflikt, 
want, geloof me, wij zwervers pikken 
nog geen vlo van elkaar. Laat ik d s 
niet straks zo n oranje gestreepte 
papierprikker tegen het lijf lopen.

ch, nee, beter morgen maar, dan zijn 
we alweer een nachtvorstnachtvorstje 
verder...

f ik mij niet de pokken verveel met 
zo n leventje als het mijne, gespeend 
van zeg maar die hele re temete t aan 
moderne gemakken. k had toch op 
zijn minst wel een mobieltje, al was 
het maar om  te draaien, mocht er 
plotseling iets mis met me wezen.

n dat staan die zognaamde h lpverle-

ners jo  dan zomaar ongevraagd mid-

den op straat trachten wijs te maken...

n wat ik ze ook verzekerde, ze hiel-
den maar aan, die twee teken. een 
kant kon ik op, ze zogen maar door, er 
kwam zelfs, ja, ik ben nog niet steke-

blind, pen en papier aan te pas. n dat 
grietje maar pennen en schrijven, ze 
werd er vast per woord voor betaald. 
k zag die vingertjes al tellen, hoorde 

de e ro s al knisperen... netter werd 
ik ervan...

Maar het kon me al niks meer verdom-

men, en ik draafde d s door over 
de vele hapgrage honden, over de 
paddentrek in het voorjaar, telde de 
doden, want ik heb wat met tellen... 
Dat begon al vroeg met postzegels, die 
ik van mijn moeder moest inplak-

ken, vakje voor vakje, om ze daarna 
opnie w allemaal tellen. n dan, 
lezers, al dat zeezand, schitterend, 
het hele jaar door, handenvol aan het 
strand, grof of fijnkorrelig, dat maakt 
me niet it, en dat dan gaan tellen, al 
die korreltjes, st k voor st k zitten tel-
len, handje voor handje, een twee drie 
veel, een twee drie veel, totdat mijn 
zeemeermin me weer roept, die mij als 
altijd opwacht aan het ebstrand, waar 
ik haar lieve borstjes met schelpen 
bedek, en niemand die dat zien mag, 
behalve ik en mezelf nat rlijk...

ragen ze je ook nog of je niet bang 
voor de dood bent, of voor nare ziek-

tes en kwalen, rotte tanden en kiezen, 
en of je daarvoor wel goed verzekerd 
bent . erwachtingsvol keken ze me 
aan, die twee je gdige bemoeials daar 
bij de s permarkt.

Denk ik int ssen  j llie k nnen me 
wat. Mijn gra we v ilniszak en de 
vertro wde zee, daar blijf ik zo dicht 
mogelijk bij in de b rt.

Theo van der Wacht

twacht@casema.nl

Een Haagse zwerver verhaalt
Vertel mij wat mijnheer, als je wordt betrapt kom je geen Aldi of Lidl meer in. Bijna was ik laatst 

zelf de schlemiel, maar het geluk was die dag op mijn hand. De kwestie was deze, mijn voorraadje 

statieflessen was zoek. Opeens zomaar pleiten! Maar ja, uit de opbrengst daarvan, betaal ik wel 

mijn dagelijkse slok. Ik telde mijn rest aan losgeld opnieuw - krap aan genoeg voor drie halve liters, 

zelfs voor een gezelligheidsdrinker als mij wat te weinig. Daarom propte ik er op die zorgelijke och-

tend een stuk of vier in de zakken van mijn jekker. Lekker handig natuurlijk, want een tel later sta 

ik er bij de kassa mooi mee voor schut. 
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Toppianist Ronald Brautigam strijkt 

weer neer in Den Haag en speelt samen 

met het Residentie Orkest het grootse 

Pianoconcert waar Brahms drie jaar aan 

werkte. Samen met beeldende, kleurrijke, 

zelfs schilderachtige muziek van de Ne-

derlander Bernard Zweers en de beroem-

de Moldau van Smetana een concert om 

niet te missen!

Het was in 1878 dat Brahms begon met het schet-

sen van zijn Tweede pianoconcert. Hij had er ooit al 

eens één gecomponeerd, maar dat was niet minder 

dan twintig jaar daarvoor geweest; de première 

van zijn Eerste pianoconcert had plaatsgevonden 

in januari 1858. De vooruitgang die Brahms ge-

durende die twee decennia had geboekt, was even 

onmiskenbaar als onvermijdelijk, aangezien hij 

gedurende deze jaren niet alleen het desbetreff ende 
pianoconcert voltooide, maar ook een vioolconcert, 

twee symfonieën en een dubbelconcert voor viool 

en cello. In correspondentie met zijn goede vriend 

Theodor Billroth vergeleek hij zijn twee pianocon-

certen met een vader en diens zoon: gerelateerd aan 

elkaar, met een sterke verwantschap, maar de één 

is overduidelijk rijper en groter… Brahms schreef 

dan ook aan Clara Schumann: “Een tweede zal heel 

anders klinken”. 

Ondanks het feit dat Brahms het in brieven aan 

Billroth steeds had over “een piepklein pianocon-

certje”, en “een verzameling kleine pianostukjes” 

is het in werkelijkheid een van de langste en meest 

veeleisende pianoconcerten ooit geschreven. Net 

als zijn eerste pianoconcert lijkt het meer op een 

symfonie voor piano en orkest dan op een piano-

concert in de ware zin van het woord. Brahms laste 

tussen de delen één en twee een Scherzo in, als te-

genhanger van deze in zijn ogen te ‘simpele’ delen 

en maakte zodoende van de van oudsher driedelige 

muziekvorm van het pianoconcert een vierdelige 

symfonische.

Aangezien zijn eerste pianoconcert destijds niet 

bij iedereen in goede aarde was gevallen, besloot 

Brahms dit keer tot een try-out. Onder leiding van 

dirigent Hans von Bülow speelde hij zelf de solo-

partij bij een eerste besloten concert in Meiningen. 

Drie weken later vond de daadwerkelijke publieke-

lijke première plaats en bleken Brahms’ zorgen on-

gegrond; de toehoorders waren razend enthousiast.

Ondanks de reputatie van het werk weet de Neder-

landse meesterpianist Ronald Brautigam, die overal 

ter wereld optreedt met vooraanstaande concerten, 

er wel raad mee. Al vele malen eerder stond hij met 

het Residentie Orkest op het concertpodium. “Ik 

voel me na alle concerten zeer thuis bij het orkest 

en verheug me op de Zuiderstrandlocatie. Altijd in 

voor wat avontuur!”

Vrijdag 20 januari - 20.00 uur

Zondag 22 januari - 11.00 uur

Zuiderstrandtheater, Den Haag

Brahms en Brautigam

Claus Peter Flor, dirigent

Ronald Brautigam, piano

Aus Greidanus sr., acteur 

(vrijdag)

Zweers Deel 1 uit Symfonie nr. 3 

‘Aan mijn vaderland’ (vrijdag)

Brahms Pianoconcert nr. 2

Smetana Delen uit ‘Mijn vaderland’

Kaarten vanaf € 23 via 

Residentieorkest.nl of 070-8800333.

Brahms en Brautigam

Lazy Sunday
Zondagochtend aan het Zuiderstrand

advertorial

Glaasje versgeperste sinaasappel-
sap, croissantje, eitje. Thee of koffi e? 
Op zondagochtend 22 januari kun je 
al om 10.15 uur binnenlopen in het 
Zuiderstrandtheater om daarna te 
genieten van een heerlijk zondag-
ochtendconcert van het Residentie 
Orkest. Een inspirerend muzikaal 
programma van maximaal vijf 
kwartier met onder meer toppianist 
Ronald Brautigam. 
Natuurlijk gevolgd door een heerlijke 
strandwandeling en lunchen in de 
haven?

www.musicadenhaag.nl

VR 13.01.2017 - 20.00 uur
Bernadettekerk
Sir Winston Churchilllaan 372, Rijswijk

ZO 15.01.2017 - 15.00 uur
Elandstraatkerk 
Elandstraat 194, Den Haag

Programma

Max Bruch 

Concert voor klarinet en altviool

Anton Bruckner 

Symfonie nr 3 in D mineur

Dirigent: Jos Schroevers

Solisten: Julien Hervé (klarinet) 

       Darija Kozlitina (altviool)

Kaarten aan de zaal zijn € 17,50 (incl. consumptie). 

Voorverkoop via concert4you.nl, Musicaleden, 

Muziekhandel Albersen of de website van Musica 

€ 15,00. Jeugd t/m 18 jaar € 10,00.

concert



door iemand die er bovenop 

heeft gezeten.

Ik deed in juli 1946 het MULO-A-

examen en was toen dus rijp voor de 

arbeidsmarkt. Zelf stond ik daar niet 

zo bij stil. Ik zag uit naar een liefst 

zo lang mogelijke vakantie. Mijn zes 

jaar oudere broer dacht er anders over. 

Hij was wijkhoofd van het HIVO en 

hoorde op het kantoor van dit instituut, 

dat men een jongste bediende zocht. 

Het leek mijn broer een goede betrek-

king voor mij. Zo werd ik de derde 

betaalde kracht. Ik was voorgegaan 

door de directeur, de heer Herman 

Broekhuizen en de administratrice 

mevrouw Noorman-Nijhof.

Voor de rest dreef het HIVO, oftewel 

het Haags Instituut voor Volksontwik-

keling, op zeer veel vrijwilligers. Die 

waren in nog geen jaar tijd gevonden 

in alle stadsdelen, inclusief Scheve-

ningen, Rijswijk en 

Voorburg. Overal 

waren wijkhoofden, 

contributie-ophalers 

en kaartverkoopadres-

sen.

Het kantoor was 

gevestigd aan de Stille 

Veerkade, maar ver-

huisde al gauw naar 

de Molenstraat en ik 

verhuisde natuurlijk 

mee.

Het HIVO was in 

feite een naoorlogse 

voortzetting van het 

Instituut voor Arbeidersontwikkeling, 

zij het dat dat een socialistisch instituut 

was, terwijl het HIVO statutair een in-

stituut op algemene grondslag was. De 

voorstellingen, waarvan reeds melding 

is gemaakt, vonden plaats op zondag. 

Het aanvangstijdstip was 10.00 uur. 

Van kerkelijke zijde bestond daar 

aanvankelijk bezwaar tegen. Omdat de 

voorstellingen besloten waren mochten 

deze gewoon doorgang vinden.

Tot de activiteiten, waarvoor veel 

belangstelling bestond, behoorde ook 

een volkszang- en dansgroep. Hiervoor 

werd een gymnastiekzaal gehuurd. 

De zang werd geleid door de heer 

Broekhuizen, die in opleiding was voor 

koordirigent en als zodanig later veel 

succes oogstte. De heer Bakkerus was 

de volksdansleraar. Het was een hechte 

groep, die met Pasen 1947 op pad ging 

naar Maarn. Het weer was prachtig. 

Er werd geslapen in treinwagons. Ik 

kan het weten, want ik was er zelf bij! 

Ik was ook degene, die de deelnemers 

en deelneemsters had ingeschreven. 

Daartoe moest iedereen naar het 

kantoor komen. Telefoonverkeer was 

er nog nauwelijks. Trouwens men 

moest ook vooruit betalen. Het meisje, 

dat later mijn vrouw zou worden, 

was er ook bij. Zij liet zich door een 

vriendin inschrijven. Ik had toen nog 

geen enkele binding met de betrokken 

groep. Ik deed niet 

aan volkszang en 

-dans.

Wat me dan ook 

bewogen heeft 

om mezelf op de 

deelnemerslijst te 

zetten, weet ik na 

69 jaar nog steeds 

niet. Feit is, dat het 

is gebeurd. En dat 

ik alsnog volks-

zanger en -danser 

ben geworden.

De filmvoorstellin-

gen op zondag-

ochtend waren niet uitsluitend in het 

City-theater. We maakten ook wel eens 

gebruik van theater Odeon en van het 

Flora-theater. Ik had daar niet veel mee 

te maken, behalve dat ik vrijwel elke 

keer op mijn post was in het theater om 

de kaartjes af te scheuren. We deden 

dat met een man of vier. Overigens wa-

ren de plaatsen niet besproken. Wie het 

eerst kwam, het eerst maalde. Eén keer 

had ik deelgenomen aan een nacht-

wandeling over het strand. Toen naar 

het theater en kaartjes afgescheurd. 

an de film heb ik niets gezien  en 
bijzonderheid was nog, dat de voorzit-

ter, de heer Van Staveren, voor elke 

filmvoorstelling het toneel beklom om 
een toelichting te geven op de te ver-

tonen film. Dankzij de omstandigheid, 
dat de heer Van Staveren beroepsmatig 

voorzitter was van de Centrale Com-

missie voor de Filmkeuring, hadden 

we dikwijls een filmpremi re. Behalve 
filmvoorstellingen hadden we ook wel 
voordrachtochtenden. Ik herinner me 

Nel Oosthout en een katholieke geeste-

lijke, Pater Leopold Verhagen. Hij trok 

ook veel radioluisteraars. Later is hij 

ook een bekende televisiepersoonlijk-

heid geworden. In het theater had hij 

graag een rustieke stoel. Die vonden 

we in een klooster in de Juffrouw 

Idastraat (niet ver van de Molenstraat). 

Bakfiets geh rd en daar ging de 
jongste bediende, die nog nooit op een 

bakfiets had gereden, op zaterdag door 
de binnenstad van Den Haag naar het 

City-theater en ‘s maandags terug! De 

stoel en ik hebben het overleefd.

Met een aantal leden van de volkszang 

en -dansgroep vormden we later een 

hechte vrienden- en vriendinnengroep, 

die met elkaar op vakantie ging naar 

natuurvriendenhuizen (iets luxer dan 

jeugdherbergen en ingesteld op langer 

verblijf).

En het HIVO? Dat ging over zijn 

hoogtepunt (meer dan 10.000 leden). 

Na de heer Broekhuizen, die zijn glan-

zende toekomst had gevonden bij de 

Avro, trad Drs. G.R. Kruissink aan als 

directeur. Hij heeft de goede tijd nog 

meegemaakt, maar zag het allengs toch 

minder goed gaan met het instituut. 

Ik was inmiddels als dienstplichtige 

naar Indië vertrokken en ontving daar 

een brief, waarin de heer K. naar mijn 

toekomstplannen informeerde. Als ik 

terug wilde komen, was ik hartelijk 

welkom, maar ik kon beter elders sol-

liciteren (wat ik ook gedaan heb). Een 

fusie met de Volksuniversiteit maakte 

ten slotte een einde aan het HIVO. De 

heer Kruissink werd vervolgens direc-

teur van het Zuiderzeemuseum.

Theo Groenewege

thgroenewege@ziggo.nl

071-5762455

De opkomst en neergang 
van het HIVO
De lezersvraag in De Oud-Ha-

genaar van 18 oktober vormde 

voor mij de aanleiding om me 

met deze zin tot de schrijver 

van het artikel te wenden. Met 

zijn instemming doe ik hierbij 

mijn verhaal over de opkomst 

en neergang van het HIVO. 

Een verhaal, dat mijns inziens 

waard is om te worden verteld 
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Circa 70-jarige foto waarop de groep personen staat, die elkaar door het volksdansen en -zingen 
leerde kennen en met elkaar op vakantie ging.

DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

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

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

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

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

19.00  Rudo op de de Radio
Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00 dagelijks wisselend programma

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: Westdoc Documentaires over en uit de regio

 

 

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol (foto) 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, met onder meer 

presentator Martine Boerkamp (foto).

17.45 Verkeersjournaal Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar de 

komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwachten zijn. 

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

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

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

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

mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen 

Den Haag. 

Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het 

welzijn van ouderen is ons handelsmerk.  

Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.

Kijk voor meer

www.cato-wwz.nl

In de groene wijk Vrederust-West

zijn momenteel aan de Steenhouwers-

en Zwaardvegersgaarde

diverse
aanleunwoningen
te huur

De kale huurprijzen liggen rond de € 500,00.

De woningen worden verhuurd aan

alleenstaanden met een inkomen tot € 22.150

of tweepersoonshuishoudens met een

inkomen tot € 30.150

Cato kan de complete dienstverlening

aan senioren leveren van de verhuur

tot en met de zorgverlening.

Belangstellenden kunnen contact

opnemen met Marleen Gerritse,

telefoon 070 - 321 01 57.

Kijk voor meer informatie op: 

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

Debby en haar Mannen
Elke werkdag op Radio West én TV West

Vanuit de gezellige huiskamerstudio presenteert Debby Roukens 
iedere werkdag tussen 10.00-13.00 uur een programma boordevol 
gasten, gezelligheid en muziek.  En dat doet ze elke dag met 
een andere man aan haar zijde, zoals (van links naar rechts op de 
foto hieronder) Pierre Wind, Fred Zuiderwijk, Rene van Kooten en 
Gregor Bak. Het programma is op zowel 89.3 Radio West als 
TV West live te volgen. 

We zijn er voor elkaar!

WWW.DEVOLHARDING.NL

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.

Bel voor vrijblijvende informatie of om u op te geven naar 070-221 05 82

of mail naar blijmaker@devolharding.nl

Word Blijmaker of Ontmoeter!

De Volharding Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag

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

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.
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Klaverjassen in museum

In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens per maand klaverjaswedstrijden. 
De eerstvolgende keer is op donderdag 19 januari. Deze middag kunt u gezellig klaverjassen en 
tussen de drie rondes door het museum en de historische tuin bezoeken. Voor de winnaars zijn 
leuke prijzen te winnen.

De kaartwedstrijd begint om 13.30 uur; inschrijven kunt u vanaf 13.00 uur. Het inschrijfgeld is 4 
euro en is inclusief bezoek aan het museum en een kop koffie of thee.

Inschrijving is voor iedereen vrij en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

U vindt het museum aan de Middel Broekweg 154 in Honselersdijk. Telefoon: 0174-621084.

Inloopavond bij WZH Rustoord en WZH Leilinde

Bent u zich aan het oriënteren op een verblijf in een woonzorgcentrum? Voor uzelf of uw fami-
lielid? De komende maanden geven medewerkers rondleidingen in de WZH-woonzorgcentra in 
Leidschenveen.

Data en tijden
Op dinsdag 17 januari tussen 17.30 en 20.00 uur is de eerstvolgende inloopavond bij WZH 
Rustoord en WZH Leilinde in Leidschenveen. Tijdens de inloopavond staan medewerkers 
bezoekers te woord en geven zij rondleidingen in de woonzorgcentra.

Kijk voor het volledige overzicht met alle inloopochtenden en -avonden van WZH op www.wzh.
nl/inloopavonden.

Garantwoningen
Voor informatie en bezichtigingen rondom zelfstandig wonen in onze Garantwoningen, met 
ondersteuning van onze thuiszorg medewerkers, kunt u het beste contact opnemen met de 
WZH klantenservice: 070-7561600.

Over WZH
Met twaalf woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra is 
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglan-
den. WZH is gespecialiseerd in het bieden van (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning 
aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aange-
boren Hersenletsel (NAH).

In de sfeervolle woonzorgcentra van WZH ontvangen cliënten dagelijks persoonlijke zorg in een 
veilige en bezielende omgeving. De eigen leefstijl, de betrokkenheid van familie, mantelzorgers, 
vrienden en vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Samen zorgen we dat men zich thuis 
voelt bij WZH.

Voor meer informatie over WZH kunt u terecht op www.wzh.nl of bellen met de WZH Klanten-
service via 070-7561600. Volg WZH ook op Twitter @WZHonline en Facebook WoonZorgcentra 
Haaglanden.

Wed & Walk in bibliotheek Escamp

Altijd al gedroomd van een bruiloft? Of wilt u uw huwelijksbeloften opnieuw uitspreken aan 
elkaar? Trouw met wie je maar zou willen... Je lief, je beste vriendin, je kind, je moeder of met 
wie je dit avontuur voor een dag wilt aangaan. In bibliotheek Escamp kan ‘iedereen die ‘ja’ kan 
zeggen’ het uitproberen’!

In verband met Valentijnsdag hebben wij een Wed & Walk trouwdag geregeld. Van een officiële 
verbintenis is echter geen sprake, wel zal er een huwelijksambtenaar aanwezig zijn. De ringen 
en de ceremoniemeesters zijn echter net zo nep als de dag zelf, maar de liefde is echt.

Voor de Wed & Walk zullen de benodigdheden, zoals een sluier en hoed, een boeket, ringen en 
een taartje om samen aan te snijden, aanwezig zijn. Of u komt in uw eigen huwelijkskleding. 
Een foto van de kus en een certificaat kunnen mee naar huis.

Bibliotheek Escamp, zaterdag 11 februari van 13.00 tot 16.00 uur. Graag reserveren in verband 
met de tijden.

Inloopavond vereniging HCHWA-D

Donderdagavond 19 januari vindt de eerste inloopavond van 2017 van de Vereniging HCHWA-D 
plaats.

Iedereen die zich betrokken voelt, behoefte heeft aan contact met andere betrokkenen of mis-
schien wel met een vraag rond loopt, is vanaf 20.00 uur welkom in de Roskam.

Dit is meteen een mooie gelegenheid om samen onder het genot van een drankje terug te kijken 
op 2016 en elkaar het beste te wensen voor 2017.

De avonden zijn laagdrempelig en informeel. U bent meer dan welkom!

Nadere informatie op onze website www.hchwa-d.nl of op onze Facebookpagina www.facebook.
nl/vereniging-HCHWA-d

Plaats: de Roskam, Turfmarkt 2 in Katwijk
Datum: 19 januari 2017
Aanvang: 20.00 uur

Boekpresentatie Wederzijds van Kees ‘t Hart

Op donderdag 12 januari wordt bij Van Stockum Boekverkopers in Den Haag om 17.00 uur het nieuwe 
boek Wederzijds van Kees ‘t Hart gepresenteerd. Kees ‘t Hart interviewt Kees ‘t Hart over zijn nieuwe 
roman Wederzijds. Uitgever Annette Portegies zal een introductie houden. Het eerste exemplaar wordt 
aangeboden aan de Haagse wethouder Joris Wijsmuller van Stadsontwikkeling, Wonen Duurzaamheid 
en Cultuur. Na afloop is er gelegenheid tot signeren.

In Wederzijds volgen we een echtpaar in de grote stad. In de buurt is veel overlast van vandalen en het 
naburige studentenhuis. De politie heeft het te druk met serieuzere zaken en treed niet op. Het echtpaar 
gaat in zee met de organisatie Wederzijds. Ieder lid van de organisatie wordt geacht een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van de overlast. Door hun activiteiten voor Wederzijds raakt het echtpaar 
steeds verder betrokken bij onverkwikkelijke zaken waar ze geen deel van willen uitmaken. Maar is het 
wel mogelijk om je los te maken van Wederzijds?

Keest ‘t Hart (1943) is schrijver, essayist en dichter. Zijn veelzijdige oeuvre beslaat romans zoals De 
keizer en de astroloog (2010), Theatro Olimpico (2014), dichtbundels en bijdrages aan het literaire 
voetbaltijdschrift Hard Gras. Op 22 januari 2017 ontvangt hij tijdens het Winternachtenfestival de Jan 
Campertprijs van de gemeente Den Haag voor de essaybundel Het gelukkige schrijven (2016).

Datum: Donderdag 12 januari 2017. Tijdstip: van 17.00 tot 19.00 uur. Locatie: Boekhandel Van Stoc-
kum, Spui 40 in Den Haag. Toegang: Gratis. Aanmelden: promotie@vanstockum.nl.

Hulp en informatie SeniorWeb

SeniorWeb verzorgt één keer per maand een hulp- en informatiemiddag in de bibliotheek. De eerste 
keer is op dinsdag 24 januari van 14.00 - 16.00 uur in de bibliotheek in Leidschendam.

Hebt u een smartphone, tablet of een pc en is een aantal zaken u nog niet helemaal duidelijk? Of u wilt 
advies over een eventuele koop van een mobiele telefoon, tablet of computer?

Kom dan naar de maandelijkse inloopmiddag van SeniorWeb. U kunt uw vragen stellen, kennis delen 
met anderen. En u kunt uitproberen hoe een tablet werkt. U kunt zo binnenlopen.

De overige data van de hulp- en informatiemiddagen
dinsdag 14 februari | locatie Rijswijk | 14.00 - 16.00 uur
dinsdag 28 maart | locatie Voorburg | 14.00 - 16.00 uur
donderdag 21 april | locatie Leidschendam | 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 12 mei | locatie Voorburg | 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 30 juni | locatie Rijswijk | 14.00 - 16.00 uur

Alzheimer Café Escamp 18 januari: ‘Omgaan met veranderd gedrag’

Den Haag, 5 januari 2017 - Ten gevolge van dementie kan het gedrag veranderen. Soms herken je de 
persoon zoals hij of zij vroeger was, niet terug. Tijdens het Alzheimer Café van woensdag 18 januari 
gaat een psycholoog met aanwezigen hierover in gesprek. Mantelzorgers, mensen met dementie en 
professionals zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom in WZH Waterhof, Polanenhof 130 Den Haag. De 
toegang is gratis.

Alzheimer Café Escamp is een lokaal ontmoetingspunt voor mensen met dementie, familie, naasten, 
hulpverleners, studenten en andere betrokkenen of geïnteresseerden. Maandelijks geeft een deskun-
dige binnen een bepaald thema uitleg en beantwoordt vragen. Dit alles in een ontspannen sfeer. Verder 
is er informatie aanwezig over de mogelijkheden voor hulp- en dienstverlening.

U bent elke derde woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) van harte welkom van 19.30 uur 
(deur open om 19.00 uur) tot 21.00 uur bij het Alzheimer Café Escamp, WZH Waterhof, Polanenhof 
130, Den Haag. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Vragen over het Alzheimer Café? Bel dan met Wijkservicepunt WZH Waterhof: 070-7561500.

Over dementie
Nederland telt zo’n 260.000 mensen die lijden aan dementie, waarbij de ziekte van Alzheimer de meest 
bekende vorm is. Het is een aandoening die niet alleen de dementerende, maar ook diens omgeving 
diep treft. Goede informatie over de ziekte en hulpmogelijkheden, lotgenotencontact en het uitwisselen 
van ervaringen kunnen tot grote steun zijn.

Het Alzheimer Café Escamp is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland - regioafdeling 
Haaglanden, Florence, Stichting MOOI, Middin, Saffier de Residentie en WoonZorgcentra Haaglanden 
(WZH).

Dutch Eagles in het Zuiderstrandtheater

Dit jaar vieren de Dutch Eagles dat zij al tien jaar on the road zijn als tribute band. In de afgelopen tien 
jaar hebben de Dutch Eagles met drie verschillende en succesvolle producties langs de Nederlandse 
theaters getourd en dit seizoen zal de band ook in theater het Zuiderstrandtheater staan met hun 
theatertour ‘The Best of’.

De Dutch Eagles zijn uitgegroeid tot de ultieme vertolkers van het oeuvre en de sound van de Eagles, 
hun invloeden en solowerk en hun genre-genoten. Uniek en herkenbaar. Exact zoals men het kent en 
toch met een eigen gezicht.

De voorstelling staat op 25 januari in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Kaarten zijn te koop via 
dutcheagles.com of via de website van het theater.

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



Jan trouwt op 21 juni 1905 met C.J. 

Groenewegen en zij gaan aan de 

Vaillantlaan 140 wonen. Hij staat 

geregistreerd als hoefsmid bij de 

infanterie. In zijn vrije tijd bespeelt 

hij verschillende instrumenten. Hij 

is daarom een graag geziene gast 

op bruiloften. Daarna kwam ook de 

vraag om feestartikelen, zoals hoedjes 

en toeters die vaak zelf gemaakt 

moesten worden, mee te brengen. Hij 

besluit in 1909 om een kantoorboek-

handel aan de Vaillantlaan 127 over 

te nemen en gaat achter in de winkel 

feestartikelen verkopen. Zo wordt hij 

de grondlegger van Bokstijn Feestar-

tikelen. Achter in de winkel, die door 

aannemer Duivestein was ingericht, 

komt een piano te staan waarop Jan 

de melodieën kan voorspelen die in 

de cabaretteksten voorkomen. Dat 

worden de voorlopers van de latere 

voordrachten en schetsen.

Weimarstraat 187

Op 9 december 1908 wordt Adriaan 

Frederik, roepnaam Adriaan, de latere 

oprichter van de winkel in de Wei-

marstraat 187, geboren. Zijn vrouw 

maakt achter de winkel de nodige 

feestartikelen waaronder schilden met 

de tekst ‘Hulde aan het bruidspaar’. 

Hoe ging dat in zijn werk? Mijn 

oma nam een o d fl welen gordijn 
en knipte daar een stuk van 40 x 60 

cm uit. Aan de boven- en onderkant 

kwam een stok om de lap aan een 

draadje op te hangen en op het fl -

weel werden gouden letters geplakt. 

Het was best veel werk en de vraag 

was erg groot, want er waren natuur-

lijk verschillende teksten mogelijk. 

In 1928 overlijdt zijn vrouw op jonge 

leeftijd aan een hartaanval. Jan her-

trouwt in 1930 met de negentien jaar 

jongere C.J. van Lier. Voor die tijd 

was mijn vader Adriaan van de HBS 

afgehaald om zijn vader in de winkel 

te helpen. Maar het bleek niet zo goed 

te boteren met zijn pleegmoeder. 

Daarom besloot mijn opa zo’n zelfde 

winkel in de Weimarstraat te openen 

waar hij zijn zoon Adriaan in kon 

laten beginnen. Dezelfde aannemer 

bouwde de winkel aan de Vaillantlaan 

helemaal na aan de Weimarstraat met 

moderne kasten met glazen deuren. In 

de zomer van 1928 werd de nieuwe 

zaak geopend. Adriaan was op dat 

moment nog geen 21 jaar en daarom 

moest er eerst handlichting worden 

aangevraagd om zelfstandig te mogen 

tekenen.

Na het overlijden van zijn vrouw en 

voor zijn tweede huwelijk had hij 

een achternichtje in huis genomen 

om hem bij het huishouden te helpen 

als hij de hele dag in de winkel stond 

met zijn zoon Adriaan. Ja, dan kan 

het gebeuren dat je verliefd wordt op 

dat mooie meisje dat maar vijf jaar 

ouder was dan Adriaan. Op 24 juni 

1931 trouwt hij met Maria Elisabeth 

Rozenburg en gaat met haar achter 

de winkel in de Weimarstraat wonen. 

Vlak voor de oorlog verhuizen zij 

naar de eerste etage, waar zij (mijn 

moeder) tot haar overlijden op 96-ja-

rige leeftijd in 2000 woont.

Zelf ben ik, Johannes (Hans), geboren 

op 14 mei 1941. Toen ik in 1956 mijn 

vader en moeder in de winkel ging 

helpen, was mijn vader al druk bezig 

de winkel aan te passen aan die tijd. 

We hadden een grote afdeling toneel-

stukken van de meeste toneeluitgeve-

rijen in Nederland. Hoe werkte dat? 

In Den Haag en omstreken woonden 

heel veel mensen die toneel speelden 

en meestal verbonden waren aan 

verenigingen waar een afdeling een 

toneelclubje had, zoals o.a. de perso-

neelsvereniging van HTM, brand-

weer, politie, ministeries, gemeenten, 

provincie, sport- en gymverenigingen 

en nog veel meer. Omstreeks de jaren 

50 waren er meer dan honderd 

toneelclubs. Al die verenigin-

gen hadden een regisseur die 

voor zijn club een stuk moest 

uitzoeken. Ze gaven vaak drie 

keer per jaar een uitvoering. 

Sommigen van hen hadden 

meer verenigingen en zij zoch-

ten vaak dus meerdere stukken. 

Die waren voor ons het mak-

kelijkst. Zo kon het gebeuren 

dat zij elkaar op zaterdagmiddag 

in de zaak tegenkwamen en dan 

was het best gezellig. Drie volle 

asbakken op een middag was in 

die tijd heel gewoon. Maar dan 

ging de winkeldeur weer open en 

een vrouwenstem riep dan ‘Kom 

je nog, ik sta al een uur in de kou’! 

Een vaste klant in die tijd was Piet 

van Zwieteren, die ook verschillende 

verenigingen had. Hij bracht dan zijn 

dochtertje Teddy van 11 jaar mee. 

Later werd zij Teddy Scholten, die 

kwam toen niet meer met haar vader 

mee.

Omstreeks die tijd kwam er ook 

steeds meer vraag naar carnavals- 

en sintnicolaaskleding. In eerste 

instantie gingen de sinten naar de 

bedrijven in Indonesië zoals PTT en 

Shell. De eerste zendingen waren niet 

zo goed bevallen. et fl weel was 
een beetje warm daar. De kleermaker 

naast ons, de fa. De Ridder, kon wel 

kostuums uit voeringstof maken en 

die waren een stuk beter. Maar omdat 

er steeds meer gemaakt moesten 

worden, moesten wij op zoek naar 

nieuwe naaisters die het leuk vonden 

om deze pakken voor ons te maken. 

Intussen was ik op 19 september 

1964 getrouwd met Yvonne Hemmes. 

Het was een geluk dat haar moeder 

goed kon naaien en het haar dochter 

goed geleerd had. Je voelt de bui al 

hangen: zij nam het naaiwerk over 

van verschillende naaisters. Wij 

begonnen met zes stuks, maar dat 

werden er heel snel veel meer. Het 

fl weel moesten wij altijd in sep-

tember bestellen, want het was altijd 

bestemd voor de kerstkleding in de 

modewinkels. Maar wij hadden het 

pas voor de sint van het jaar daarop 

nodig, zodat wij het hele jaar thuis 

met rode sintmantels in de kamer 

zaten. Op 22 september 1965 werd 

onze dochter Monique geboren en 

onze zoon Guido op 9 mei 1968. Als 

Bokstijn Feestartikelen in de Weimarstraat

Adriaan Frederik Bokstijn (9 december 1908 - 1 april 1971).

Johannes (Jan) Bokstijn is de grondlegger van Bokstijn Feestartikelen. Hij wordt op 3 juni 1887 in 

de Cellebroersteeg 4 in Delft geboren als eerstgeborene van Adriaan Frederik Bokstein (met korte 

ei), van beroep smid, en L.H. van Peppen, die op 18 april 1877 zijn getrouwd. Kort na zijn geboorte 

verhuist het gezin naar Den Haag waar nog vijf broers en zussen geboren worden. Het gezin woont 

op diverse adressen in Den Haag.

Hans (Johannes) en Guido Boksti

Jan Bokstijn (3 juni 1877 - 20 december 1955).
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ik nu die heibel hoor 

over de Sint en zijn slaven, moeten 

onze kinderen een verschrikkelijke 

jeugd hebben gehad tussen al die rode 

mantels en zwarte piet-kostuums het 

hele jaar door in de huiskamer! Maar 

ik kan u verzekeren dat ze er niets 

aan hebben overgehouden. Integen-

deel zij zijn beiden in hetzelfde vak 

doorgegaan waar wij al meer dan 100 

jaar mee bezig zijn. Guido heeft sinds 

2006 mijn zaak in de Weimarstraat 

overgenomen en Monique staat in ons 

filiaal in Leiden.

In de 50 jaar dat ik met Yvonne in de 

zaak heb gewerkt hebben wij heel wat 

leuke dingen meegemaakt, die ik u 

niet wil onthouden. In 1928 was de 

winkel niet meer dan twee kamers, 

een voordeur en een gangetje. De 

scheidingswand tussen de 

kamers was verwijderd en 

de muur tussen de voor-

kamer en de gang ook. De 

eerste verbouwing was het 

maken van een kantoortje 

achter in de winkel. Daarna 

volgde, na het overlijden 

van mijn vader in 1971, 

de bouw in de tuin van een 

kantoor en kluis voor de 

opslag van vuurwerk (250 

kg de eerste in Den Haag). 

Vervolgens werd de muur van 

de keuken verwijderd, zodat 

de winkel achterin breder 

werd. Daarna begon de grote 

verbouwing van het dicht-

maken van de tuin en het af-

breken van de vuurwerkkluis, 

aangezien wij daarna geen vuurwerk 

meer verkochten en het slopen van de 

laatste binnenmuur in de winkel naar 

de gang en de toiletten. Toen echter 

Guido in de zaak kwam, vond hij het 

nodig om alle tussenmuren die er nog 

stonden ook weg te halen. Dat was 

dus de achtergevel en de ondermuur 

van de uitbouw. Er was in die tijd ook 

nog een nieuwe voorgevel geplaatst 

met een deur in het midden, die ook al 

weer vervangen is door twee deuren. 

Je moet dit meegemaakt hebben om 

te weten hoeveel stof er tevoorschijn 

komt bij zo’n verbouwing. Van de 

oude winkel is bijna niets over, al-

leen nog een winkelkast en een stuk 

toonbank.

Met de verkoop van de kleding was 

het nodig om een kleedkamer te heb-

ben. Die kleedkamer kwam in een 

hoek achter in de winkel, zodat je 

van de straat niet zag dat de klanten 

verkleed in de winkel naar de spiegel 

liepen. Zo kon het gebeuren dat 

op een morgen twee meisjes in de 

zaak kwamen en vroegen of ze wat 

mochten passen. ‘Natuurlijk, ga je 

gang maar. Het is toch stil. Ik ga in 

mijn kantoortje nog wat doen en als je 

iets wilt vragen, hoor ik dat wel.’ En ja 

hoor, daar kwam ze in haar slipje naar 

de deur van het kantoortje en vroeg 

of er nog een grotere maat was van de 

jurk die zij in haar handen had. Maar 

op dat moment ging de winkeldeur 

open, want de bel ging over. Mijn 

vrouw, die even een boodschap was 

gaan doen, kwam binnen. Het meisje 

schrok zo van de bel dat zij gelijk 

weer naar de kleedkamer liep. Ik kon 

vanuit het kantoortje niet zien wie er 

binnenkwam, maar we moesten toen 

wel even uitleggen waarom er een 

half gekleed meisje uit mijn kantoor 

kwam! Alles is toch goed gekomen, 

want wij zijn ruim 50 jaar getrouwd.

Doos met de spin

Tijdens de verkoop van schrik- en 

springartikelen kan er ook van alles 

verkeerd gaan. Een luciferdoosje met 

een muisje is nu niet zo’n spektakel, 

maar een sigarenkist waar een spin 

van vijftien centimeter uitspringt, 

wil nog wel eens voor schade zorgen 

als de schrik zo groot is dat ze met 

een sprong tegen de etalage vallen, 

zodat wij drie dagen moeten etaleren 

om alles weer netjes te krijgen. Mijn 

vader heeft in 1949 een rubbervloer 

op multiplex laten leggen. Dat was 

voor die tijd heel bijzonder, want de 

meeste winkels hadden houten vloeren 

of kokosmatten op de vloer. Na een 

lekkage onder de vloer moest een 

stuk multiplex worden vervangen. De 

timmerman was daarmee bezig voor 

de toonbank, terwijl ik een klant de 

doos met de spin liet zien. De klant 

gaf een gil die drie straten verder te 

horen was. Toen de klant vertrokken 

was kwam het gezicht van de tim-

merman boven de toonbank uit en zei: 

‘Zag je dat, ze stond zo in haar broek 

te plassen en nu is mijn nieuwe hout 

weer nat!’

Ruit ingegooid

Na het betrappen van iemand die een 

spuitende aansteker wilde meene-

men, werd er een half uur later op de 

brommer voorbijgereden en een volle 

bierfles door het raam van de etalage 
gegooid. Dat was de eerste keer in al 

die jaren dat zoiets gebe rde. Later is 
er nog eens een ruit ingegooid voor 

een doosje schmink van 2,50 gulden. 

Het opruimen daarvan is vele malen 

duurder dan de kosten van het doosje 

schmink.

Ooit kwam er eens een mevrouw in 

de zaak die naar de uitvaart van een 

vriend moest. Hij was kunstschilder 

en verfde altijd circussen. Zij wilde 

echter geen bloemen meenemen en 

vroeg of wij iets konden maken. Met 

een papieren puntmuts, oogmaskertje, 

clownsneusje en wat serpentine werd 

er een stukje gemaakt voor op de kist. 

Bij het weggaan bedankte zij ons 

voor het bijzondere stuk, maar dacht 

er wel bij dat ze de hele familie over 

zich heen zou krijgen met dat idee 

van haar.

Hans Bokstijn

jbokstijn@live.nl

ohannes) en Guido Bokstijn in 2003.
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VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht, 

geliked en gedeeld?

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer 

te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en 

vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door 

veranderd is. De Oud-Hagenaar is 

ook heel actief op social media, 

een mooi platform om uw herin-

neringen van vroeger te delen.

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 

gelogen zou hebben, terwijl overduidelijk 

blijkt dat niet hij maar deze rechter loog. 

 

De KG-rechter heeft toegestaan dat de 

Staat in 2016 en 2017 de liegende rechter 

mag blijven doorbetalen. Minister Van der

Een schrikbarend boek “De Liegende Rechter”  
van Hugo Smit.

Steur (VVD); grijp in deze 13 jaar durende soap in! 

Voor elke jurist is het boek van Hugo Smit een must. 

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.

Het schandaal gaat verder

21.00
Wassen / Knippen

Onbeperkt knippen

of kleuren voor een vast 

en laag maandbedrag!

Onbeperkt genieten en er 

altijd verzorgd uitzien? Dat kan!

Naast een kappersbezoek zoals u dat bij

ons gewend bent, kunt u nu ook een

kappersabonnement afsluiten, om onbeperkt 

uw haar  te laten knippen en of kleuren voor 

een vst laag bedrag per maand. Bij een

kleurabonnement bepaalt u samen met uw 

stylist het type kleuring (spoeling of perma-

nente kleur, met of zonder high- en 

of lowlights). De minimale looptijd van 

uw abonnement is 12 maanden, daarna een 

opzegterrmijn van slechts 1 maand.

25.00
Kleuren

45.00
Knippen / Kleuren

Tel: 070-367 22 87

www.bob-line.nl

Vreeswijkstraat 228

2546 CD Den Haag

13 mrt. t/m 
17 mrt. 2017

Klaverjasreis 
naar Ootmarsum 

€ 345,00 p.p.

26 mei t/m 
4 juni 2017

10 daagse reis 
naar Italië 

€ 595,00 p.p. 

18 aug. t/m 
22 aug. 2017

5 daagse reis 
naar Kamp 
Bornhofen 
€ 295,00 p.p.

Voor meer informatie:

Zoetermeerse 

Dagtochten Specialist

www.zdstouringcars.nl

079 - 316 83 95

Touringcarreizen in 2017

“Wij zijn er
 

 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

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

www.yarden.nl/den-haag

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

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

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

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

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

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

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

ook als u niet of elders verzekerd bent.



De boekjes werden gedrukt bij een 

kleine drukkerij in de Rembrandtstraat 

in Den Haag waar de drukpers en de 

letterbakken in de voorkamer stonden. 

De familie woonde in de achterkamer 

en sliep in de uitbouw achter het huis. 

Het zetsel was niet van goede kwali-

teit. Waarschijnlijk was het zetsel van 

een andere drukkerij overgenomen. 

Het drukwerk zag er niet strak uit met 

rechte balken van het zetwerk op de 

omslag. Na 1945 werden de rechten 

van Adr. Smit voordrachten overge-

nomen van de uitgeverij Van Tuinstra 

in Rotterdam. Het probleem hiervan 

was dat door het bombardement op 

Rotterdam alle teksten verloren waren 

gegaan. Met veel vragen en zoeken 

is het grootste deel weer boven water 

gekomen. Deze voordrachten waren 

allemaal met muziek. In de jaren 

zestig kwam mijn vader er achter dat 

een leuke omslag met een tekening 

de omzet wel zou kunnen verhogen. 

Daarom werd J. Meijer aangenomen 

om alle herdrukken van een leuke 

tekening te voorzien. Hij is dat tot het 

einde van de uitgave (omstreeks 1975) 

blijven doen.

Zelf ben ik (Hans), toen ik op mijn 

vijftiende van school kwam, ook in 

de zaak gaan werken. Mijn eerste taak 

was om met mijn oude schooltas, die 

gevuld was met van elke voordracht 

een exemplaar, het land in te gaan. 

Met de trein ging ik tweemaal per jaar 

van Groningen tot Eindhoven en van 

Den Helder naar Arnhem om winkels 

met feestartikelen te bezoeken en 

mijn voordrachten aan de winkeliers 

te verkopen. Later gebeurde dat met 

mijn tien jaar oude Renault 4. Door 

de omzetstijging moesten er steeds 

meer herdrukken gemaakt worden. 

Aangezien wij naar een echte druk-

kerij gegaan waren, werd dat steeds 

duurder. Mijn vader kwam toen op het 

idee om het binnenwerk van de schet-

sen zelf te gaan stencilen. Er werd een 

nieuwe schrijfmachine met een brede 

wagen gekocht en een stencilmachine 

waarvan hij dacht dat ik daar wel mee 

om zou kunnen gaan. Het lukte mij 

inderdaad, maar mooi was het niet. 

In die tijd hadden veel bedrijven een 

stencilmachine en viel het niet zo op 

dat het er niet strak uitzag. Toen de fa. 

Gestetner met een kleine offsetmachi-

ne uitkwam, werd de stencilmachine 

direct ingeruild voor deze. Dat was het 

helemaal. Ook werd er een machine 

gekocht die offsetplaten kon maken en 

een snijmachine om papier op A4-for-

maat te kunnen snijden. Het was veel 

goedkoper om grote pakken papier te 

kopen en die zelf te snijden. Er werd 

in die dagen niet op tijd gelet. ‘Ga jij 

maar even bij Gestetner kijken hoe het 

moet, dan kan jij dat ook wel!’ En zo 

werd ik van de ene op de andere dag 

offsetdrukker. Het resultaat was erg 

goed en zag er beter uit dan het sten-

cilwerk. Het ging goed tot het moment 

dat mijn vader zei dat ik ook de om-

slag wel kon drukken. Dat was geen 

succes en het is ook maar bij een paar 

nummers gebleven. De inkt zat overal 

behalve op het papier. De omslag was 

dan ook niet getekend, maar door mijn 

vader zelf in elkaar geplakt waarna er 

een offsetplaat van gemaakt werd. In 

de zestiger jaren kwam er vraag naar 

nieuwe voordrachten. Waar haal je die 

zo snel vandaan? Nu had mijn vader 

ooit een schets -no. 74 Het Spook-

huis- geschreven onder de schuilnaam 

Ab. Frederichs. Het was het proberen 

waard. Hoe ging dat in zijn werk? ‘s 

Nachts kreeg hij het idee voor een 

nieuwe schets. Hij schreef die dan in 

het donker ergens op om mijn moeder 

niet wakker te maken. Daarna had hij 

wel vier dagen nodig om te ontcijferen 

wat hij in het donker had opgeschre-

ven. In die tijd waren er nog twee 

bekenden die iets voor ons hebben 

geschreven. No. 77 Blijspelen in zak-

formaat werd door een achterneef van 

mijn vader, Peter Roeleven, onder de 

schuilnaam Peter R. geschreven. No. 

86 Rijmkroniek van Sinterklaas werd 

onder de schuilnaam Jover door Joop 

Verdouw, die later ook de zaak van 

mijn opa op de Vaillantlaan heeft over-

genomen, geschreven. Beiden waren 

vrienden 

van mijn ouders.

Toen mijn vader de smaak van het 

schrijven te pakken had, kwamen er 

achter elkaar nieuwe schetsen onder 

een schuilnaam op de markt. Er zijn 

bijna vijfentwintig nummers door hem 

geschreven wat hem heel wat nacht-

rust gekost heeft. Eind jaren 60 liep de 

verkoop flink achter it. adden wij in 
die tijd nog driehonderd verenigingen 

in ons systeem staan, het aantal liep 

in het begin van de zeventiger jaren 

terug tot dertig stuks. De oorzaak van 

de terugloop was de televisie. Eerst 

had elk bedrijf, school, ministerie, 

buurt- en tuinvereniging een groep 

leden die wilden toneelspelen. Ook 

de bruiloften met de voordrachten 

waren ten dode opgeschreven, omdat 

de bruiloft zich van de feestzaaltjes 

waarvan er in Den Haag vele waren, 

zich verplaatste naar restaurants met 

een diner voor de familie. In zo’n res-

taurant ga je je niet zo snel verkleden 

om je schets voor te dragen. Na het 

overlijden in 1971 van A.F. Bokstijn 

is er nooit meer een herdruk gemaakt 

van de voordrachten. Erger nog, om 

ruimte te maken voor artikelen die 

wel goed verkochten, hebben wij meer 

dan 2000 kilo moeten vernietigen. 

Maar gelukkig hebben wij van alle 

nummers die op dat moment nog in 

voorraad waren enkele exemplaren 

van de vernietiging kunnen redden. 

Als er vroeger een klant binnenkwam 

die om Isidoor Augurkie vroeg, dan 

pakte je no. 1022 van Adr. Smit en 

ging hij tevreden naar huis. Wanneer 

dat nu zou gebeuren kijken ze elkaar 

achter de toonbank aan en zeggen ‘U 

moet bij de supermarkt verderop zijn’, 

want tegenwoordig weten ze hier niets 

meer van af.

Hans Bokstijn

jbokstijn@live.nl

Geschiedenis van Uitgeverij Bokstijn
In 1928 begon Adriaan F. Bokstijn een uitgeverij in voordrachten 

en schetsen, nadat hij eerst twee jaar bij zijn vader, Jan Boks-

tijn, op de Vaillantlaan 127 had gewerkt. Deze samenwerking 

was geen succes. Hij was toen 20 jaar en begon met het kopen 

van teksten van schrijvers zoals Wouter Loeb en Maup Biemans, 

die veel kindervoordrachten schreef.
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De klanten worden bij Bob-Line op 

een prettige manier geholpen en hun 

wensen resulteren niet alleen in een 

passend hairstyling advies maar ook in 

een perfecte uitvoering. De speer-

punten van deze salon zijn kwaliteit, 

vakmanschap en eerlijk werk. Bob: 

“Men kan zich laten knippen zonder 

afspraak en we knippen, kleuren en 

stylen voor aantrekkelijke prijzen, 

zodat de klant er altijd goed uit ziet!”

Tevens hanteert Bob-Line een uniek 

systeem in Den Haag. Bob: “Betaal 

een vast bedrag per maand en ga net 

zo vaak naar de kapper als je zelf 

wilt. Dat kan bij Bob-Line al vanaf 

21 euro. Dit voordelige abonnement 

maakt het voor een ieder mogelijk om 

te genieten van mooi haar… altijd… 

en wanneer je maar wilt. Makkelijker 

kunnen we het niet maken. Kom naar 

Bob-Line. We lichten graag toe hoe 

het werkt. Je sluit gemakkelijk een 

abonnement af voor een jaar, wat 

opzegbaar is per maand.”

Aantrekkelijke aanbieding

Vanwege het 15-jarig bestaan doet 

Bob-Line een aantrekkelijke aanbie-

ding.

Leden van De Volharding 

krijgen 50 procent korting 

voor alle behandelingen, in de 

maanden januari en februari. Deze 

aanbieding geldt alleen op vertoon 

van de Volharding-pas. De aanbie-

ding is niet geldig in combinatie met 

bestaande abonnementen.

Openingstijden

Bob-Line is gevestigd aan de 

Vreeswijkstraat 228 (hoek Maartens-

dijklaan) in Den Haag. Telefoon: 070-

3672287. De openingstijden zijn op 

dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 

tot 18.00 uur.

Bob-Line viert 15-jarig bestaan 
met aantrekkelijke aanbieding
De trotse eigenaar Bob Ajodha van Bob-Line viert zijn 15-jarig bestaan. In deze kapsalon waar 

bevlogen topkappers zich onderscheiden met persoonlijke aandacht en een relaxte sfeer kunnen 

dames, heren en kinderen terecht om zich te laten knippen, kleuren en scheren.
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De Haagse wethouder Boudewijn Revis wenst Bob veel succes met deze unieke actie in Den 
Haag en met zijn 15-jarig bestaan.

Toen mijn vader en moeder vlak voor 

Tweede Wereldoorlog trouwden, kon 

mijn moeder kiezen waar(in) ze wilde 

gaan wonen; mijn vader had toen een 

goedlopende brandstoffenhandel - 

‘kolenboer’ - en mijn moeder koos, 

kennelijk in een romantische bui, voor 

een woonschip. Daar zou ze later nog 

spijt van krijgen...

De keus viel op de voormalige, 32 

meter lange, pont van Lemmer naar 

Amsterdam (over de Zuyderzee). De 

eerste ligplaats werd de Binckhorstha-

ven, waar het schip aan het eind van 

de oorlog aan zeventien onderduikers 

beschutting bood.

Omdat mijn vader in 1948 wat dovig 

was geworden, liet hij zich opereren 

door dr. Struycken (zijn broer had 

lange tijd een grote stoffenzaak in 

de Vlamingstraat), die een nieuwe 

operatietechniek had ontwikkeld. 

Zeer helaas heeft hij daarbij de kleine 

hersenen - waar het evenwichtsorgaan 

zetelt - geraakt, waardoor de ruim 300 

door hem geopereerde patiënten ar-

beidsongeschikt werden. Naar verluidt 

is hij vervolgens naar Zuid-Amerika 

geëmigreerd. In de huidige tijd zou dat 

een flink landelijk schandaal hebben 
opgeleverd. Die catastrofale ingreep 

heeft het financi le en sociale leven 
van mijn ouders volledig op z’n kop 

gezet, aangewezen als ze toen waren 

op de zeer marginale ‘Steun’.

Mijn ouders besloten naar ‘de Beek’ 

aan de Moerweg te verhuizen (voor 

zover je dat bij een schip kan zeggen). 

De brug onder het Veluweplein bleek 

voor de forse boot te laag. De daar 

gevestigde Ambachtsschool bood de 

oplossing: praktisch de hele school 

ging aan boord, waardoor de boot net 

genoeg zakte om verder te kunnen 

varen...

Ik heb mijn jeugd aan de Moerweg - 

tegenover de Vierheemskinderenstraat 

- doorgebracht, met als thuisbasis dus 

dat schip ‘Wilhelmina’ (naar mijn 

moeder vernoemd), waarop in de 

beginjaren zo’n beetje alle comfort 

ontbrak: geen electriciteit, geen gas, 

geen rioolaansluiting en geen water. In 

de woonkeuken bracht een primusstel 

met zo’n kousje wat licht en het water 

halen was vanaf mijn twaalfde aan 

mij uitbesteed: met een grote houten 

ton op een karretje naar de 250 meter 

verderop staande centrale pomp, 

tegenover kapper Galjé. Geen pretje 

als je je in de winter zo ongeveer met 

ijsschotsjes moest wassen... Om de 

zoveel tijd dus met z’n allen (ouders 

plus inmiddels zes kinderen) naar het 

badhuis aan de Escamplaan.

Ik denk dat ‘de kolenboot van 

Ligtvoet’ een begrip was in heel Moer-

wijk.

Vriendjes van mijn leeftijd: zat! We 

hebben wat kattenkwaad uitgehaald; 

in de bouwerijen van de nieuwbouw-

wijken die toen uit de grond werden 

gestampt, in Overvoorde, tussen kerst 

en nieuwjaar fanatiek kerstbomen 

rausen, bij ADO in het Zuiderpark, 

aan de overkant, naar binnen glippen, 

want geld voor een kaartje hadden we 

niet. Heel veel op straat gevoetbald, 

waarbij we ongeveer een keer per 

kwartier riepen om op te letten omdat 

er een auto aankwam...

Onze voertaal was origineel Haags, 

waar Harry en Jacobse en Van Es 

nog een puntje aan konden zuigen. 

Uitblinker daarin bij ons was Romeo 

Martina, zoon van een geëmigreerde 

terrazzowerker.

Zo zou ik nog wel even door kunnen 

gaan, maar dan komt het uitgangspunt, 

de Ds. D.A van den Boschschool, er 

helemaal bekaaid af. En daar ben ik 

vanaf mijn zesde op school geweest 

- zelfs mijn zondagschooldiploma 

behaald. In de houten barakken aan de 

Rederijkerstraat. Op de foto’s is dat 

denk ik nog wel te zien. Dat mannetje 

naast zijn fiets, dat ben ik. n die me-

neer op de andere foto is de heer Van 

der Schaft, het hoofd der school, die 

een logeerpartij van enkele dagen in 

een jeugdherberg aan de andere kant 

van de Moerdijkbrug (waar precies 

weet ik niet meer) had georganiseerd 

en waar door de halve school naartoe 

werd gefietst. ij gaf ook blokfl itles 
aan de kinderen van de laatste klas, 

de zesde, die dan hun kunsten konden 

vertonen in de kerk, op christelijke 

feestdagen. Ik heb die Aurora nóg.

Op de klassefoto ben ik dat ventje in 

het midden, met dat witte verband om 

zijn hoofd (vanwege de steenpuisten).

Ik kan alleen maar met plezier terug-

kijken op mijn jaren op de Ds. D.A 

van den Boschschool!

Peter Ligtvoet

p.ligtvoet@caiway.nl

Ds. D.A van den Boschschool aan Erasmusweg
In uw editie van 15 november zag ik een foto van de Ds. D.A van 

den Boschschool aan de Erasmusweg, met daarbij de oproep 

om een herinnering of anekdote op te sturen. Welnu, daar heb ik 

er wel een paar van, maar die ga ik hier - met permissie - in een 

wat breder perspectief plaatsen.

(advertorial)

Bekijk de info op website: bobline-denhaag.nl.

Volg Bobline hairstylist op Facebook: www.facebook.com/KapsalonBobLine.



Deze jongens hadden veel ervaring. 

Ernaar luisteren en afkijken van was 

het devies. Wij zijn er vaak geweest en 

hebben heel veel geleerd. Een colaatje 

voor de hele avond, arm als wij waren. 

Alleen bij Palais de Dance lukte dat 

niet; om 21.30 uur verplicht tweede 

ronde. In de tijd dat The Beatnicks 

de meeste optredens in Den Haag en 

omstreken hadden, naast onze bekende 

Star-Beatclub in de drie Stoepen aan 

de Prinsegracht en Ricky-Tickyclub 

aan de Laan, was er ook een periode 

dat in kerken werd opgetreden. Zo 

hebben wij opgetreden in het AVA-

gebouw (kerk) aan de Elandstraat. Ik 

heb daar nog een grote poster van die 

overal in Den Haag werd aangeplakt. 

Schitterend, je eigen band overal 

aangeplakt te zien. Een groot, hol 

gebouw met een super akoestiek. We 

hebben echt moeite gehad om het 

geluid goed in te regelen. Het galmde 

van links naar rechts en van boven 

naar beneden. Ook een optreden in de 

kerk aan de Apeldoornselaan, hoek 

Dierenselaan kan ik mij nog goed 

herinneren. Een klein, gezellig zaaltje 

onder de kerk. Met als hoogtepunt 

een optreden van meneer Pastoor 

om precies 24.00 uur. De goede man 

kwam binnen, onderbrak ons nogal 

grof maar met grote zekerheid, hij was 

tenslotte baas in eigen kerk, en ging 

voor in gebed. Alle aanwezigen deden 

trouw hun plicht en baden mee. Wij 

waren zeer verbaasd over deze gang 

van zaken. Dit hadden wij nog nooit 

eerder meegemaakt. Na deze kleine 

dienst werd de muziek weer ingezet. 

Tot precies 01.00 uur, langer mocht 

niet van meneer Pastoor. De zaal 

moest nog gepoetst worden voor de 

volgende gebruiker. Vele aanwezigen 

hielpen daarbij. Zo ging dat destijds. 

Netjes en op tijd. Geen fratsen, geen 

vragen. Aan normen en waarden geen 

gebrek. Ook de kerk aan de Laan van 

Nieuw Oost-Indië en de kerk aan de 

Beeklaan en de Elandstraat hebben wij 

een keer als podium mogen gebrui-

ken. Zeer vereerd waren wij, toen wij 

de mogelijkheid kregen in club de 

L’Etoile aan de Korte Houtstraat op 

te treden. Vrijdag-, zaterdag- en zon-

dagavond, gedurende twee weken. Wij 

konden echter niet geheel onze muziek 

spelen zoals wij gewend waren. De 

opdracht was dat het publiek moest 

kunnen blijven converseren aan de 

tafeltjes. Dus zeer gedempte muziek, 

geheel tegen onze natuur in. Hadden 

we eindelijk van die super versterkers, 

mochten we die niet gebruiken. In de 

pauzes mochten wij niet in de zaal 

blijven en ons niet tussen het publiek 

mengen. Wij dienden naar boven te 

gaan om ons gedurende de pauzes in 

een kleine ruimte te verpozen. In die 

ruimte waren volop drankjes aanwezig 

en wij vonden het maar een rare boel 

hier. Wij hebben ons echter in dat 

bovenkamertje prima vermaakt. Het 

kamertje grensde namelijk aan de 

gang die ook gebruikt werd door de 

dames die in de nachtclub (Sevenclub) 

hun optredens verzorgden. Vele goed 

uitziende dames, geheel ontkleed, 

kwamen onze pauzeruimte voorbij 

om naar hun kleedkamer te gaan. Wij 

waren zeer blij als het weer pauze was. 

Wij zagen op den duur naar die pauzes 

uit. Wij wilden niet eens meer in de 

zaal blijven en ons mengen tussen het 

publiek. Wij vlogen naar boven. De 

gangdeur bleef uiteraard geheel open.

Wat een uitzicht! De mooiste ervaring 

in de Haagse tijd was wel toen wij 

in de drie Stoepen de Star-Beatclub 

van onze muziek mochten voorzien 

in de kleine zaal. Diezelfde avond 

hadden The Golden Earrings de grote 

zaal gehuurd. De verbazing kwam 

omstreeks 21.30 uur, toen de manager 

van de Earrings (Jacques Senf) naar 

onze manager kwam met de medede-

ling dat wij ‘zijn’ publiek moesten 

overnemen. Boos was hij. In die grote 

zaal waren slechts een twintigtal men-

sen aanwezig, (in een pauze hadden 

wij al stiekem om het hoekje de grote 

zaal ingekeken) terwijl je bij ons over 

de hoofden kon lopen. “Wij nemen 

helemaal niks over”, was de reactie 

van manager Frits Höningsberger. “Ze 

kunnen gewoon een kaartje kopen om 

hier binnen te komen, betaal die paar 

mensen maar terug, klaar.”

En zo geschiedde. Om 22.00 uur was 

de grote zaal ontruimd en waren de 

Earrings naar huis wegens gebrek 

aan publiek. De directie van de drie 

Stoepen heeft, gezien het groot aantal 

mensen in de kleine zaal (stoelen en 

tafels waren allang uitgeruimd) nog 

voorgesteld dat wij zouden verkas-

sen naar de grote zaal voor dezelfde 

huurprijs. Wij hebben dat geweigerd. 

De grote zaal bleef leeg. En zo hoorde 

dat ook die avond. Mensen die op een 

later tijdstip nog naar het optreden van 

de Earrings wilden, schoven gewoon 

bij ons aan. Nimmer was de drie Stoe-

pen zo vol als die avond.

Wij genoten van dit succes. Een groots 

moment was dat voor ons. Momenteel 

is onvoorstelbaar wat toen echt is 

gebeurd. Ik betwijfel of de heertjes 

Earrings zich dat nog zullen herin-

neren. Het zal voorgoed (en bewust) 

uit hun geheugens zijn gewist, denk 

ik. De overige gelegenheden waar 

The Beatnicks onder andere waren 

te horen: De Baetclub, Het Casino, 

Oberbayern, De Mussen, Dansschool 

Kleynhaus (waarvan de zoon destijds 

is vermoord), Ruby Dorani en andere 

dansscholen, Feestzaal Ruysdaelstraat, 

Gebouw Musica, Rotonde Houtrust, 

Westbroekpark, Lindehof, Monro-bar, 

Rolschaatsenbanen De Eekhoorn en 

De Marathon, Wildhoeff, Kooymans, 

Haganum, Zuiderpark H.B.S., Johan 

de Witlyceum en andere grotere 

schoolgebouwen, vele voetbalvereni-

gingen, buurthuizen, diverse barren en 

cafés aan de Wagenstraat, Hoefkade 

en Stationsweg, Zomerfestival te 

Vierhouten, verenigingsgebouwen 

overal in het land. Het is een greep uit 

de vele gelegenheden waar wij hebben 

opgetreden. Toen kwam - naast het 

vertrouwde Star-Beat- en Ricky-

Tickyclub gebeuren - het buitenland. 

Emmerich en het hele Sauerland in 

Duitsland, Trocadero en ‘t Pannenhuis 

in Antwerpen. Te veel plaatsen om 

op te noemen. En de herinneringen 

en emoties blijven maar opborrelen. 

Toen ik de school had verlaten (18 

jaar was ik, diploma op zak), geen 

zin meer om door te leren, ontstond 

een conflict met mijn vader. f je 
gaat naar school, óf je zoekt een baan. 

Geen gelummel met die band, daar is 

geen droog brood in te verdienen”, zo 

luidde zijn oordeel.

In de loop der jaren is zijn mening 

wel iets gewijzigd, maar had ik de 

door hem verlangde baan gevonden. 

Leren had ik geen zin meer in. Later 

heb ik dat door vele avondstudies echt 

moeten bekopen. Of hij gelijk had 

gekregen met dat droge brood? Ik zal 

het nooit meer te weten komen.

Tenslotte wil ik eenieder die nog foto-, 

filmmateriaal en dergelijke van he 
Beatnicks heeft, oproepen deze aan 

ons ter beschikking te stellen. Deze 

tijd was te mooi om te vergeten. Toch?

Jan Kaffa

rietenjan@caiway.nl

Namens Gerard J. van Veldhoven

(ex-sologitarist/zanger)

Herinneringen aan de The Beatnicks
Als beginnende band in 1962 deden wij onze ervaring op door 

naar optredens te gaan van René and The Alligators, die elke 

maandagavond optraden in een etablissement op de hoek van de 

Lange Poten en de Hofweg - ingang Lange Poten - de naam ben 

ik kwijt. En we gingen naar optredens van The Tielman Brothers, 

wanneer zij in Scheveningen, in Palais de Dance, optraden.
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KROTENKOKERS

NIEUWE ROMAN

Aan de vooravond van de 5e kruistocht in 1217 krijgt een meereizende priester een visi-

oen. Hij schrijft een geheime aanvulling op het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Hij wordt 

daarvoor vermoord en bijna achthonderd jaar later wordt het verloren manuscript voor 

een tweede keer teruggevonden door een afstammeling van de moordenaar.

Ron van Ee €16,90Te koop bij o.m. novumpublishing.nl, bol.com en amazon.com

Eindeloos intrigerend
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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

Wij halen

gratis op!

Geef Fabian zijn 
vrijheid terug.
Fabian zit 40 uur per week vast aan een enorm dialyse-

apparaat. Dat houdt hem in leven, maar is loodzwaar. 

Voluit leven met zijn gezin zit er niet in. Daarom zet de 

Nierstichting alles op alles voor de draagbare kunstnier. 

Draag ook bij en geef Fabian zijn vrijheid terug.  

Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms
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De atletiekbaan aan de Laan van Poot 

probeerde AD-hoofdredacteur Hans 

Nijenhuis een aantal jaar geleden juist 

nog te mijden. “Want een atletiekver-

eniging is voor die mensen met die 

belachelijke hemdjes, die ontzettend 

hard lopen of voor die wandelvereni-

gingtypes.” Tot eind november 2014. 

Hij sluit een weddenschap met iemand 

om de marathon van Berlijn te lopen. 

De weddenschap draait om wie het 

snelste is. “Dus ik dacht: ‘Hoe word 

ik nu sneller?’ En bij zo’n atletiekver-

eniging maken ze je sneller, was mij 

verteld door een vriend die lid was. 

Dus toen ben ik met hem meegegaan 

naar Haag Atletiek”, vertelt Hans.

“Ik kwam hier ‘s avonds en ging voor 

het eerst die poort binnen. Dan denk je 

echt: ‘How low can you go?’ En toen 

zag ik honderden - echt honderden - 

mensen staan. Dat had ik dus echt niet 

verwacht. En allemaal in sportkle-

ding. Allemaal sporters. En toch had 

je het gevoel: ‘Shit, hier klopt iets 

niet’. Want bij sporters denk je dus 

aan Naomi van As of Sven Kramer, 

terwijl dit hun ouders hadden kunnen 

zijn. Zelfs hun opa en oma! Het waren 

heel veel mensen van rond de veertig 

of vijftig. En toen besefte ik dat ik 

dat zelf ook was… Ik heb mij bij 

een groepje gemeld en we zijn gaan 

trainen. En de rest is history, want ik 

heb de marathon van Berlijn heel goed 

gelopen - voor mijn doen dan - dankzij 

alles wat ik hier heb geleerd.”

Hans komt drie keer in de week op het 

terrein van de atletiekvereniging. “Een 

keer lopen we op de baan en twee keer 

starten we hier voor een loop door 

de wijk. De hardlopers zijn voor het 

grootste gedeelte mannen. We lopen 

dan naast elkaar en dat is een uiting 

van vriendschap. Als je vijftig bent, 

dan is dat zo. Dat je elkaar helpt door 

de moeilijke punten heen te gaan.”

Op deze plek in de Vogelwijk komt 

voor Hans nog veel meer samen. 

“De Nutsschool waar mijn moeder 

lesgaf en waar ik nog Zwarte Piet 

heb gespeeld begin jaren tachtig, Aus 

Greidanus was toen Sinterklaas. Ik 

wist toen nog niet wie hij was, maar 

daarna natuurlijk wel. Deze plek ligt 

in de Vogelwijk, waar in die tijd de 

rijke meisjes woonden die je niet kon 

krijgen. Aan de andere kant zijn de 

duinen waar je zoende met de meisjes 

die je wel kon krijgen. En nu woon 

ik zelf in deze Vogelwijk en heb ik 

zelf twee dochters van negentien en 

zeventien. Nu komen er jongens bij 

mij aan huis, die op dezelfde manier 

kijken als ik toen ik voor het eerst 

bij die mensen in de Vogelwijk thuis 

kwam. Je moet je voorstellen: ik ben 

een jongen uit Alkmaar en Hoorn en 

hield van voetbal. En dan kwam ik 

voor het eerst thuis bij een meisje. 

De vader was tandarts en die moeder 

vroeg dan: ‘Hockey en zeil jij ook?’ Ik 

dacht dat ze die vraag stelde om mij 

te intimideren, maar inmiddels weet 

ik dat het hier een doodnormale vraag 

is, haha! Dus als er nu jongens bij mij 

thuiskomen, zorg ik dat ik die vraag 

absoluut niet stel en ze zoveel moge-

lijk op hun gemak probeer te stellen.

Het is eigenlijk ‘the story of your life’. 

Eerst denk je: ‘Hier hoor ik eigenlijk 

niet en uiteindelijk woon je er zelf 

ineens’.”

Dit artikel is onlangs gepubli-

ceerd op de site mijndenhaag.

com. De site is op zondag 23 

oktober gelanceerd.

Het is een blog waarop lezers 

kennis kunnen maken met 

inspirerende Hagenaars en 

Hagenezen, en hun favoriete 

plek in de stad Den Haag.

Bekende geïnterviewden zijn 

ADO Den Haag-speler Tom 

Beugelsdijk, tv-presentatrice 

en actrice Paula Udondek, 

cabaretier Sjaak Bral, klein-

kunstenaar Karel de Rooij, 

AD-hoofdredacteur Hans Nij-

enhuis en nog vele anderen.

Op deze manier leren lezers 

de inwoners van Den Haag 

kennen, maar ook nieuwe 

plekken. Alle geïnterviewden 

zijn ook op ‘hun plek’ op de 

foto gezet.

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

Curator van verpleegde

oudste broer

Sinds 1986 ben ik curator over mijn 

oudste broer (thans 87 jaar) die sinds 

zijn twaalfde jaar verpleegd wordt. 

Zijn vermogen bedraagt ruim 40.000 

euro. Ik weet dat bij diens overlijden 

mijn curatorschap eindigt. Echter er 

is geen testament. Voor zijn eventueel 

overlijden ben ik naar eer en geweten 

door de hele familie aangewezen als 

regelaar. Stel dat mijn oudste broer 

overlijdt, hoe dien ik dan te handelen 

met betrekking tot de erfgenamen van 

mijn overleden broer? 

Indien uw oudste broer overlijdt 

en u bent zijn curator dan gaat het 

wettelijk erfrecht in werking treden. 

Vooral ook als er geen testament is 

dat anders bepaalt. Alle erfgenamen 

zijn dan uw broers en zussen omdat 

hij géén kinderen nalaat. Gaat het 

om overleden mensen dan gaat de 

plaatsvervulling en rol spelen. Dus 

hun kinderen. U als curator zou nog 

een poging kunnen wagen om een 

testament voor uw oudste broer te 

kunnen maken. Maar dat is vaak 

héél moeilijk omdat u te maken 

krijgt met de rechtbank, die vooral 

kijkt of u zichzelf niet bevoordeelt.

Samenlevingskwesties

Bij samenwonen géén

pensioenverevening

Eind 2006 ben ik gaan samenwonen. 

Begin 2007 hebben wij een samenle-

vingsovereenkomst op laten stellen bij 

een notaris. Eind mei 2013 ben ik weer 

alleen gaan wonen. Nu kreeg ik van 

zijn pensioenfonds een brief waarin 

stond dat ik bij het overlijden van 

mijn vroegere samenlevingspartner 

een nabestaande uitkering zou krijgen 

zolang ik leef. Nu is hij met pensioen. 

Had ik ook géén deel van zijn pensioen 

moeten krijgen nu hij omstreeks deze 

tijd met pensioen gaat? We hadden 

toch een samenlevingscontract?

Het lijkt er wel op. Maar dan hadden 

u en uw partner ten tijde van het sa-

menlevingscontract enige handelin-

gen moeten verrichten ten opzichte 

van het pensioenfonds waarbij uw 

partner destijds aangesloten was. 

Bovendien gaat het om ‘verevening’. 

Dat betekent dat uw pensioenrechten 

in mindering worden gebracht op die 

van uw partner. Vaak zijn mensen 

met een samenlevingscontract daarin 

nalatig. Bij de beëindiging van een 

samenlevingsverband worden de 

pensioenen alleen verevend wanneer 

dat bepaald is in het pensioenre-

glement van het pensioenfonds of 

in het samenlevingscontract. Als in 

het samenlevingscontract pensioen-

verevening is afgesproken, dan moet 

het pensioenfonds daarvan bij het af-

sluiten van het contract op de hoogte 

worden gesteld. Daarom verwijzen 

wij u naar een goede advocaat, maar 

wij vrezen voor u dat u het gaat 

mislopen. Kijk op internet naar de 

mogelijkheden.

Consumentenzaken

Besparingen op

waterverbruik

In het kader van meer bewust leven en 

spaarzaam omgaan met energie zijn 

er al jaren campagnes gevoerd om het 

verbruik van energie te laten dalen. 

Niet in de laatste plaats omdat dit 

eveneens het opwarmen van de aarde 

vermindert. 

Met alle energiebesparende aspecten 

in huis opende ik vol verwachting de 

e-mail van mijn waterleidingbedrijf. 

Om maar gelijk met de deur in huis te 

vallen, het is me gelukt om één kubieke 

meter water minder te consumeren dan 

het jaar ervoor. Dat komt neer op 1,3 

procent van mijn totale waterverbruik. 

Ik dacht nog prima: ik draag een 

druppel bij aan de reductie van het 

energieverbruik.

Maar in plaats dat het mij vervulde 

met veel vreugde heb ik de nota nog 

eens goed bekeken. De totale in 

rekening gebrachte kosten voor mijn 

waterverbruik bedroegen 470,86 euro, 

waarvan 411,52 euro betreft vastrecht, 

waterbelastingen en heffingen. Ik kan 

dus besparen door minder onder de 

douche te gaan staan, maar buiten mij 

om kosten de heffingen en belastingen 

mij erg veel, waarop ik geen invloed 

heb. Maar mij wordt wel gevraagd te 

besparen op het waterverbruik. Hoe 

zit dat? Ik zet voorlopig de kraan wel 

weer gewoon open!

U betaalt met de belastingen, ook 

mede via uw energierekening, om 

uiteindelijk sociale uitkeringen te 

kunnen bekostigen en veel andere 

collectieve zaken. Onzinnige en zin-

nige. En dan hebben we het nog niet 

eens over de btw op uw eindafre-

kening.

U gaat er ook enigszins aan voorbij 

dat u op gas en elektronica wel 

behoorlijk kan besparen in energie, 

want daar zit in verhouding niet zo-

veel belastingen en vastrecht op. Om 

een voorbeeld te noemen: 10 procent 

minder elektriciteit en gas levert per 

jaar al minstens 150 euro op!

Dus voor heel Nederland gaat het 

om enorme hoeveelheden. Water is 

veruit het goedkoopst. Even afgezien 

van vastrecht en belastingen. Het 

vastrecht is voor het dure (te onder-

houden) leidingennet.

‘In deze wijk woonden de rijke meisjes die je niet kon krijgen’
Hans Nijenhuis werkte jaren voor het NRC Handelsblad en NRC 

Next, maar maakte dit jaar de overstap naar het Algemeen 

Dagblad. De hoofdredacteur pendelt nu iedere dag op en neer 

naar Rotterdam, maar Den Haag zal altijd ‘zijn’ stad blijven. Zijn 

favoriete plek is de atletiekbaan aan de Laan van Poot. 

Foto: mijndenhaag.com/Renske Derkx
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Voor me ligt een van de mooiste 

boekjes die ik heb. Het is gebonden in 

ezelsbloot (ongelooid perkament) en 

kan met een fl apje en een leren to w-
tje worden dichtgebonden. et bevat 
een zestal met de hand geschreven 
deeltjes vol recepten voor van alles 
en nog wat. n een gedr kt deel van 

 bladzijden, eveneens met recepten. 
et gedr kte deel stamt it  en 

is getiteld ‘Den Troost der Armen, 

behelsende lichte en so vere ne 
emedien tegen versche de iekten, 

Wonden, eswellen ende andere 
alen des Lichaams van den Mensch. 

et geschreven deel is waarschijnlijk 
de basis geweest voor het gedr kte 
deel en is nog o der.

  et kost even wat moeite om je ertoe 
te zetten, maar als je er eenmaal in 

verdiept bent, is het p r genieten. 
lleen al de taal die wordt gebezigd, 

is zonder meer prachtig.

    et eerste deel bevat recepten waar 
wel bij staat waar ze voor dienen en 
wanneer je ze in moet nemen, maar 
niet hoe je ze moet maken.

    pirit s cardanic s, bijvoorbeeld. 
Dat is ene sonderlinge spirit s om 
het erte en de Leevensgeeste te 
verstercken als mant bena wt is, t 

den sweetgaaten leckt, aen opgeblae-
sentheden lijt of voller winden zit . 

n alsof dat niet genoeg is, is het ook 
dienstig voor iedere complexie des 
menschen sonder onderscheijt .

    n dat gaat dan zo n veertig recepten 
door.

    oor de oortse, voor de olijck, voor 
de verv ijlingen der Longen, voor de 
oovervloedigen vloet der ro wen. 

oest. erst ijckte enkels, steecken 
der zijde, t bloeden der mbe en, 
noem maar op.

    oor gebr ck dient men de genees-
middelen in doses van  tot  drop-
pen in we nig warm wijn of bier te 
vermengen en op te drinken ged rende 
alle  daegen in de verandering des 
Maen.

     Karpers vangen 

n het tweede deel volgen  recepten 
voor onderscheidene aalen der 

aarden . ooit geweten dat paarden 
zo k nnen lijden. lleen al de namen 
van de paardenziekten van weleer 
stemmen tot bezinning  Droes. teen-
gal. aade oogen, Bolspat. Moek. 
Worm. chiethakken. veral is wel 
een medicijn voor. Maar ook als het 
bloet pist of nooit pissen kan , een 

verst ckte oot heeft of een gad 
krijgt waar it t Leewater loopt  is wel 
een remedie.

  et derde deeltje bevat recepten om 
textiel geel, lichtbla w, harmo-
sienrood, zwart en range te verven 
benevens aanwijzingen om die stoffen 
weer als nie w schoon te maken.

    erder worden de ingredi nten voor 
scheerzeep, schoensmeer en inkt vrij-
gegeven en wil ik  de bestanddelen 
om arpers met den angel te vangen  
niet ontho den

     pint paardeboonen

    3 vingerhoed vol anijszaad

     vingerhoed olliander fi engestoo-
ten)

    Alles met bier opstoven en de bonen 

vervolgens enige dagen in de honing 

leggen. en dergelijke boon aan 
het haakje is dan voor zo n arper 
onweerstaanbaar.

    n witvis schijnt altijd te happen als 
je deeg maakt van ‘sieroop, bloet en 

brood . et is maar, dat  het weet.

    De kookrecepten in het vierde deeltje 
ga ik hier niet allemaal opsommen.

    Maar als  wilt weten hoe ze  
jaar geleden aneelwafeltjes, oe-
rekoekjes, choenmakerstaart, een 
papjen voor een ieke, onnekoekjes, 
Haarlemmer halletjes, Roma Kintjes 

en Morellen in het z r maken, mailt 
 maar naar  julius.pasgeld@deoud-

hagenaar.email .

   Voor een quaaden Keel 

Wel wil ik hier, in dit ko de jaarge-

tijde, nog wat recepten voor de oest 
of een aaden eel verstrekken

  ode rozen en lierbloemen, getrok-
ken als Tee, onder een halve Vles van 

dit aftreksel te mengen met:

     lood alpr nella

     lood oosenhoning

    n daarmee te g rgelen.

    Waarbij het misschien handig is om te 
weten dat een lood destijds  pond 
woog.

    n als dat niet helpt is er ook voor 
den hoest, al was deselve nog zoo 
sterck

     handen erst

    ½ lood lange Rozijnens (de Correls 

daar it gedaan

    ½ lood vijgen (doorgesneden)

     st iver zoetho t platgeslagen

     st iver anijszaad de tof daar it 
gewaa t

    Dit alles te zaamen laaten kooken in 

vier kanne reegenwaater of ijvier-
waater tot op de helft en dat de garst 
begint te barsten.

    Doet ‘t dan door een doek en laat ‘t 

nat vervolgens kooken met  lood a-
narij ijker en  lood br ijne and  
totdat het een iroop word.

    n daarvan gelickt van tijd tot tijd.

    ezondheid  n dat de hoest spoedig 
moge wijken.

     Walnootdoppen 

enslotte, want je weet maar nooit, 
nog een recept tegen eere tepels  en 
een tegen t ipies .

  eere tepels

    Men neemt een st kje ordinaar of 
kattegom in de mont en laat ‘t door 

het speeksel geheel afsmelten. Dan 

spogt men ‘t selve in een kopje totdat 

men soveel heeft als men oordeelt 

nodig te hebben. Dan neemt men een 

weinig ob l s cement  en roert dat 
daarin, maakt het tot een Zalfjen en 

smeert ‘t op de Tepel met een veertjen 

of penseeltjen. eem dan twee halve 
doppen van een walnoot van binnen 
schoongemaakt  maakt een gaatje 
daarin en zet die op de tepels.

    oelang iemand dan met die wal-
nootdoppen op de tepels dient rond te 

lopen, vermeldt het recept niet.

    Maar vermoedelijk zal de lol daar 
vanzelf wel van afgaan.

     ‘Stuipies’ 

Men neemt patrijzenpooten, maar 
die moeten levendig afgesneden 

worden en dan gedroogt en tot p lver 
gestooten.

  Dan twee vingerhoeden vol van deze 
patriesenpootenp lver op twee teekop-
jes kr ijsm ntwaater en een opjen 
Lindenbloesemwaater zaamen in een 
vlesjen geset.

    ls  nog behoefte heeft aan aanwij-
zingen ter bestrijding van poxkens, de 

o we is, het liegende tter, het 
Wilde ier, de nick, het raveel, het 
Bloen, melancolijck bloet of opgebla-
sene winden, mailt  naar
 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

Tegen melancholijck bloet en veele 
opgeblaesene Winde
  Niks geen voorschriften van de huisarts. Een paar honderd jaar geleden brouwde men gewoon zelf recepten. De meeste daarvan be-

streden verschillende ongemakken tegelijk. Baatte het niet, het schaadde evenmin. 

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.
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beweegbare motorkap, die mij toen 

al deed denken aan die golfplaten 

daken van een willeke rig fietsen-

hok. Deuren met een dikte van twee 

centimeter met daarin een klapraam-

pje dat regelmatig it zijn slotje viel 
op je linkerarm. Een achterklep van 

dezelfde de rkwaliteit en alles was 
kaal, kaal en nog eens kaal. toelen 
van een b izenframe, met daart s-

sen een d n hangmatje waar je wat 
vreemd in wegzakte. Je kon ze er uit 

halen en dan kon je naast je end 
gaan zitten in het kader van bermtoe-

risme. o , mij niet gezien.

Dat grote ronde metalen st r, dat 
veel te plat stond, zodat je er nooit 
lekker achter kon zitten, zeker niet 

met die wegzakkende stoeltjes. en 
dashboard, dat die naam echt niet 
mocht dragen en een stangetje rechts 
aan het st r voor de richtingaanwij-
zers en een stangetje met draaihendel 
voor de verlichting, waar je ook op 

kon dr kken voor de claxon. o , 
ja. laxon  lein onis-sle teltje 
voor in het contactslot, rechts van 
de snelheidsmeter met daarop de 
choke en de starter. et schakelhen-

del was een zeer opvallend en apart 
duw-, trek- en draaigeval, wat leek 

alsof je met een parapl  in de weer 
was. entilatie was ook een groot 
woord, want je schoof en horizontale 
klep onder de voorruit open en via 

wat kippengaas kwam er wat l cht 
binnen. et - o zo geroemde - open 
dak, was het onhandig oprollen van 
een wat dikkere tafelzeilkwaliteit. De 

de ren hadden binnen een sch ifje, 
waarmee je het lichtgewicht blikje 

kon ontgrendelen en het geheel was 
onbekleed zonder armste n of iets 
dergelijks.

a het starten hoorde je een t pisch 
ronkend ‘Eendgeluid’ en het optrek-

ken vroeg toch een bepaalde handig-

heid. k zie mijn leraar rans, meneer 
De oete, op de an oogstraten-

school in de paarwaterstraat nog 
gaan richting de oestdijksekade, 
waar hij woonde in zijn lichtblauwe 

Eend.

t ren was meer sjorren aan het 
relatief zwaar st rende st r en 
bochten waren natuurlijk helemaal 

een drama, want bij een sportieve 

rijstijl - voor zover mogelijk - hing 
je in de bocht bijna op één oor en 

zat de passagier zowat op je schoot. 
arkeren was ook geen pretje, zonder 

enig overzicht en veel Eenden waren 

dan ook gehavend aan de wielkasten 
en de b mpers.

p de snelweg was je dan ook een 
gevaar op de weg voor je medeweg-

gebr ikers, want voor het inhalen 

van een vrachtwagen had je een 

kalender nodig in plaats van een 
stopwatch. ortom,  merkt het al, ik 
vond die end helemaal niks en nog 
eigenlijk niet, maar nu heeft hij voor 

mij toch wel wat emotionele waarde, 

gezien de talloze herinneringen aan 

‘vroegah’.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Citroën 2CV
Wat ik altijd een verschrik-

kelijke auto heb gevonden 

is de Citroën 2CV of de 

Eend. Zo’n partij blik! Ook 

in die tijd vond ik er alles 

even gammel uitzien. Ty-

pisch Frans, zult u zeggen, 

maar juist daarom.

eem no  die b mpertjes van 
dun metaal. Die dunne makkelijk 

Foto: 2cvmarkt.nl

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

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

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

Wat we vragen is d s een reeks van vier 
cijfers. Bijvoorbeeld in dok   in het grijze 
vakje een  in B een  in  een  en in 
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld l idt  - - - .

Prijswinnaars

n De d- agenaar van  december vond 
 ook weer vier dok -opgaves. We kregen 

veel goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing l idde de vorige keer  
7-4-2-8.

et boek De Liegende echter van go 
mit ter waarde van ,  e ro  gaat naar de 

volgende inzenders
 M. paans, te Leidschendam
 Willem ostma, te Den aag
 rica Bo man, te Maassl is

Inzenden

oor de p zzel van deze week wordt wederom 
drie keer het boek De Liegende echter 
verloot. ergeet  alst blieft niet om bij de 
inzending nat rlijk ook w postadres te 

vermelden  We moeten w oplossing van de 
nie we p zzel, d s de vier dok s, iterlijk 
binnen hebben op: vrijdag 20 januari.

t r per mail naar
puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

‘Oplossing Sudoku nr. 1’

eeft  geen internet en k nt  w oplossing 
d s niet mailen  raag dan iemand om het 
voor u te doen!

2
3 7 1

4 3 6 5
4 8 3

6
1 9 4 8

2
5 9 7
6 8 7

4 5
3 8 2 1

1 9 6 4
5 8

8 2 3 9
7 2
4 6 5 7

6 4 3 9
1 4

9
9 6 4

3 4 8 1
8 4 6

9 8 5 3
7

8 3 1
6 5

5 1 7 8

1 5 7
7 8 5 1
8 7 2

6 9
5 1 6 3

2 3
6 5 9

1 9 4 7
8 7 3
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THUISZORGWINKEL

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.

NOG GEEN LID?

 

 

 

 

Handige winkel-rollator

  109,95
Voor leden

Onze prijs €149,00

Cameron luxe pantoff el
ook in zwart

48,00

Onze prijs € 59,96

Voor leden

         Bel en bestel 070-221 05 81

 22,
Voor leden

35

Nederlands sprekende 
klok          
klokOnze prijs vanaf € 32,95

Nu voor leden 

  26,
50

Schoenspike original

Toiletverhoger met 
deksel

Voor leden

37,
55

Onze prijs € 46,95

Lange teennagelknipper

Onze prijs € 14,95
Voor leden

 11,95

Bel

070-221 05 81
en wordt  nu 

gratis  lid !

Onze prijs € 27,95

Zeer stabiele rollator met onder 

de zitting een grote mand voor 

al uw dagelijkse boodschappen.

Infrarood lamp, 100 watt

Onze prijs € 33,95

Voor leden

  28,
00


