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De Scala: een begrip bij de Hagenaars
In mijn bezit is een oud aandeel van de ‘s Gravenhaagsche Markt Maatschappij
N.V. Deze vennootschap werd
opgericht op 9 januari 1883.
Zij heeft niet lang bestaan en
het bedrijf werd al omstreeks
1891 geliquideerd.

Deze week o.a.:

Pure liefde
voor ADO en
FC Den Haag
Pag. 3

Terug naar de
Van Zeggelenlaan

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedroeg 210.000 gulden. Het
toentertijd net opgerichte bankiershuis Heldring en Pierson was een
voorname aandeelhouder en ook een
welgesteld Amsterdams koopman,
de heer F.A. Vriese nam deel in het
kapitaal.
Het bezit van een aandeel in de ‘s
Gravenhaagsche Markt Maatschappij
N.V. is voor een oud-Hagenaar bijzonder aantrekkelijk. De geschiedenis van
deze maatschappij is nauw verweven
met de historie van deze stad. Het doel
van de maatschappij was namelijk
‘het bouwen en exploiteren van een
overdekte markt met bijgebouwen’.
De maatschappij wilde deze vestigen
in enkele panden in de Wagenstraat
34 te ‘s Gravenhage. Oud-Hagenaars
kennen deze panden als ‘de Scala’...
Voor wij echter wat dieper ingaan op
de historie van deze overdekte markt,
eerst nog wat zaken die ons opvallen
bij de oprichting van de maatschappij.
Bouwfraude ook al in 1883
De oprichtingsakte van
9 januari 1983 vermeldt
dat de heren Heldring en
Pierson hun kapitaalstorting
voldeden door inbreng van
het betreffende onroerend
goed. Deze zelfde onroerende goederen werden
door hen verkregen op 16
september 1882 voor een
prijs van 78.000 gulden! Bij
inbreng is de waarde dus
ineens 120.000 gulden. Voorwaar een
bijzonder prettig rendement in ruim
drie maanden!
Het moge duidelijk zijn dat dit
fraaie resultaat ongetwijfeld een zeer
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Overdekte markt. Foto: Haags Historisch Archief en eigen bezit

goede bijdrage heeft geleverd aan de
geslaagde opbouw van het, toen nog,
opstartende bankiershuis van Heldring
en Pierson. In die tijd moet een
inbreng van de heer Vriese van 60.000
gulden toch als zeer belangrijk zijn geweest. Wij hebben enige naspeuringen
gedaan en vonden dat de heer Vriese
een zeer welgesteld koopman in Amsterdam was. Een zuster van de heer
Vriese was gehuwd met de heer Den
Tex, burgemeester van Amsterdam.
Ook was de heer Vriese eigenaar van
het bekende buitenhuis Middenburg te
Voorburg aan het Westeinde.

de betreffende marktkooplui geen zin
hadden om naar de markt te verhuizen: de aanvoer was niet goed, zij betaalden meer dan op de open markt en
- minstens zo belangrijk - de kopers
wilden maar niet naar de overdekte
markt komen. Ook toen dus al: je kunt
de klanten niet dwingen!

Voor een totaalbedrag van
400.000 gulden wordt de
vennootschap eigenaar van
de panden, inclusief de
noodzakelijke verbouwing, aan de Wagenstraat.
Bijgaande foto geeft een
goede indruk wat voor een
prachtig pand dit geweest
moet zijn ten tijde van de
oplevering. Het heeft ook
wel wat weg van de Passage in Den
Haag die omstreeks dezelfde tijd werd
gebouwd en waarvan eveneens de
architect J.C. van Wijk is.
De overdekte markt is helaas geen
succes geworden. De reden was dat

Uiteindelijk is de Maatschappij
geliquideerd en de betreffende panden
aan de Wagenstraat werden verkocht.
Veilingen van het onroerend goed
werden gehouden op 17 augustus
1891 en op 7 september 1891 in het
Venduhuis der Notarissen, Nobelstraat te ‘s Gravenhage, bij opbod
en afslag. De veilingakte omschrijft
nauwkeurig wat wordt verkocht: alle
stoelen, tafels, gordijnen, vloerkleden,
zwavelbakje, elf lucifers, schuimspaan
en nachtkastjes van de betreffende
huizen worden benoemd, tezamen met
22 gedetailleerde voorwaarden!

In de archieven vinden we dat de
maatschappij geregeld bij het gemeentebestuur aandrong op het verplaatsen
van de openluchtmarkt op de Grote
Markt naar de overdekte markt in de
Wagenstraat. Maar dat mislukte.

De totaalopbrengst was slechts 76.600

gulden! In de veilingakte vonden wij
een uittreksel van het besluit tot liquidatie van de vennootschap. Een van de
kopers was de heer Frederik Bernard
Kühnel, in de akte omschreven als
‘metselaar’ maar nu op diverse sites
geroemd als bekend architect in Den
Haag. Dit moet het einde zijn geweest
van de vennootschap.
Korte verdere geschiedenis
De geschiedenis van het gebouw gaat
echter nog veel verder en is roemrucht
onder de Hagenaars. Uit het jaarboekje van de historische vereniging
‘Die Haghe’ over 1908 kunnen wij
aan de hand van de heer Haes diverse
historische zaken lezen.
In 1884 werd het gebouw geopend
door burgemeester Patijn, hij was
lyrisch over het schitterende gebouw.
Helaas het doel kwam niet tot zijn
recht. Reeds in 1890 wordt gesproken
over een casino-koffiehuis, enkele
jaren later zelfs over een circus. Dan
wordt de term ‘Haagsch Lourdes’
gebruikt, dit heeft dan betrekking op
de praktijken van kwakzalver Sequah
- de Engelsman Charles A. Davenport
- die in die jaren een enorme opgang
maakte in Nederland. Mogelijk dat
daar de naam Scala vandaan gekomen
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In 1901 werd het gebouw door de heer
H.E. Boekholt gekocht, en werd het
ook bekend onder de naam Théâtre
Variété Scala. Dit werd een begrip bij
de Hagenaars, vele inwoners bezochten de optredens daar van Lou Bandy,
Snip en Snap Revue, optredens van
Heintje Davids en de jonge Toon
Hermans. In 1928 trad hier Josephine
Bakers op! Na de oorlog was het
moeilijk om het gebouw te blijven
exploiteren en uiteindelijk werd de
Bijenkorf eigenaar van gebouw en
gronden. De laatste voorstelling
in Scala was op 7 februari 1956,
het gebouw werd in 1961 tot groot
verdriet van de Hagenaars volledig
afgebroken. De betreffende grond is
jarenlang een parkeerplaats geweest
en thans is en wordt er gebouwd voor
de Bijenkorf.
Voorwaar een aandeel met een bijzondere historische geschiedenis. In
een iets andere vorm eerder gepubliceerd in het mededelingenblad van
de Verzamelaars van Oude Fondsen
(november 2012).
G.H. Koster
ghkoster@planet.nl

Een passend afscheid,
een dierbare
herinnering
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

Leen Triep
Ik heb hem bij mijn ouders ontmoet
na zijn Spanje-periode. Mijn vader,
Piet Borgman, werkte ook voor de
Internationale Rode Hulp. Hij was
lid van de S.D.A.P. Ik herinner me de
gesprekken over de problemen door het
statenloos-zijn. Ik kreeg als tiener een
vierkanten sjaal met een afbeelding van
een Spaanse stad van Leen. Ik heb hem
jarenlang gedragen, niemand had zoiets
bijzonders natuurlijk. Wanneer het
contact is verbroken, weet ik niet.

Wat ook zo plezierig was, dat er niet
zo,n enorm verschil in sekse was.
Jongens droegen een broek en meisjes
een rok en voor de rest was je allebei
hetzelfde. Jongens waren nooit macho
en meisjes geen kleine diva,s. Ik
herinner me nog dat we op Goeree een
keer s,nachts in een bunker geslapen
hebben. Ieder in eigen slaapzak en
voor de rest wel heel dicht bij elkaar
vanwege de kou. Veel leden van toen
hebben toen Wageningen gedaan en
zijn van belang geworden voor de natuur op de eén of andere manier.

M. Davidsen-Borgman

Stokroosveld in 1945
Ja, ik heb dat vliegtuigje op het
Stokroosveld ook gezien en ik droom
er nog wel eens van. Wij (mijn ouders,
zusje en ik) woonden toen op het
Chrysanthplein en ik herinner mij dat
er vliegtuigen overkwamen die paketten naar beneden gooiden en dat mijn
vader op ons (platte) dak klom en daar
stond te zwaaien.
Of dat vliegtuigje dezelfde dag
landde? Mijn vader ging meteen
kijken en nam mij (als vierjarige)
mee. Het Stokroosveld stond rond dat
vliegtuigje vol met mensen en er klom
een man (de piloot?) op een vleugel en
ging daar een heel verhaal staan houden. Iedereen luisterde in stilte totdat
ik o een raar ui e in la en k
herinner mij goed dat de mensen om
mij heen heel boos naar mij keken en
iets van ‘stil, stil’ sisten. Erna liepen
wij weer naar huis. Mijn vader was bij
de politie en had waarschijnlijk toen
een heleboel te doen. van het weer
opstijgen weet ik dus niets. Wel ben ik
nog steeds dol op corned beef, dat zat
(geloof ik) in die voedselpakketten.
Ook die mierzoete gecondenseerde
melk van Nestle vond ik toen verrukkelijk.

Colofon

Vagelijk herinner ik me ook verhalen dat er toen inderdaad vlakbij (op
het Pomonaplein?) een vliegtuig is
neergestort. Verder heb ik aan alle
dreigend laag overkomende vliegtuigen en opstijgende V1’s en V2’s uit
die tijd een grote angst voor vliegtuigen overgehouden. Ook nu, als ik af
en toe ‘s nachts zo’n machine hoor
overkomen, krijg ik nog de neiging
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onder mijn bed te kruipen.
Wij hebben ook nog een jaar in
Wassenaar gewoond (nadat we uit de
Vogelwijk waren verbannen in 1942)
en daar werden vlak achter ons huis
raketten gelanceerd. Mijn moeder
sleurde ons dan onder de trap, het
hele huis begon te trillen en we zaten
angstig tot dertien te tellen, dan zou
die raket boven de zee zijn en was
er geen kans meer dat hij recht naar
beneden viel.
Lucia Thijssen
luciathijssen@xs4all.nl
N.J.N. in De Oud-Hagenaar
Wat een leuk stuk over de N.J.N. in
de Oud-Hagenaar. Het roept weer
heel veel herinneringen op uit mijn
jeugd Ik was lid van de Afdeling
Schiedam, ik geloof dat die de Fuut
heette. In mijn stad was geen afdeling. Veel herinneringen aan paas en
inks er ka en o e fie s o a o
Schouwen,Made- Drimmelen,dus de
Biesbos,in de buurt van Hilvarenbeek
aan een ven bij een boer waar we mee
mochten om de koeien voor het eerst
weer in de wei te laten. Zomerkampen
in Denekamp, ijsvogels spotten langs
de Dinkel, In Kotten (Limburg) waar
we op vlinderjacht gingen en s,avonds
bij een felle lamp de nachtvlinders
bekeken.Het kampvuur aan het
eind waar altijd wel iemand op een
lok ui s eel e,na uurli k ook naar
De Beer waar je gewoon langs de
nesten van meeuwen liep. Toen alleen
kustvogels, nu stadsvogels.Planten
leren e er ineren ui een ora a
nog behoorlijk ingewikkeld was).

Later kwam je er eigenlijk achter dat
de 2 oude sokken (vaak een echtpaar
en ook lid van de Natuurhistorische
Vereniging) die de leiding waren in
zo,n zomerkamp heel erg veel werk
hadden moeten verzetten om ons een
fi n ka e e or en

dat er enige consternatie ontstond bij
diverse buurtgenoten, die naar de niet
gebroken ruit kwamen zoeken.
J.I.M. (Hans) de Bruijn
brunobrac@live.nl
Schuine huizen Badhuisstraat
Wie kan mij vertellen waarom in de
Badhuisstraat zoveel huizen schuin
gebouwd zijn? Niemand weet het
antwoord hierop.
Hanny Kolster
hannykolster@casema.nl
Vaillantlaan
In het artikel over de Vaillantlaan staat
dat Wim Doorschodt nu een sigaren-

Ook de congressen tussen kerst en
oud jaar zitten nog goed in mijn
herinnering. Vooral één in Deventer.
Jongens sliepen in de gymzaal van de
ene school, meisjes in de gymzaal van
een andere school. Het moet in 1947
geweest zijn. mijn vader had toen
al een auto(niet echt normaal in die
tijd) en bracht mij en mijn broer naar
Deventer. Als je daar aankwam kreeg
je een kaart met je naam erop en de afdeling.Die had je opgespeld gedurende
het congres. Mijn kaart was behoorlijk
groot en de één of andere grapjas had
daarop een tekening gemaakt van
een koets met 4 paarden en daarop
stond bij de naam : De lady naar het
congres. Ik moest het ieder keer weer
uitleggen.
Fijne jaren waar je later met veel
genoegen aan terug denkt. Ik ben nu
over de 80 maar veel dingen staan me
nog zeer helder bij en hebben toch
voor een deel je latere leven gekleurd.
Henny Westerlaken-Maandag
henwesterlaken@ziggo.nl
Belletje trekken
Hier is toch nog nummer tien en
als de dag van gisteren zie ik het
weer voor me: op het hoekje van de
Kritzingerstraat met de Paardenbergstraat trokken wij aan de bel, bonsden
aarna ink e en he raa en lie en
dan glaswerk stuk vallen. Je begrijpt,

zaak heeft op het Paletplein. Helaas
is Wim medio vorig jaar overleden
en had twee maanden daarvoor juist
zijn zaak verkocht. Ook zat er op de
Vaillantlaan een grote bruidswinkel en
tapijten- en gordijnenzaak, die later is
verhuisd naar de Betje Wolffstraat.
R. van Houte
rvanhoute@ziggo.nl
Oude krantjes
Ter overname: 29 ex. ‘s-Gravenhage
in beeld uit de jaren 1925-1927. Veel
foto’s en advertenties. Ook ongeveer
20 ex. ‘tweede blad’.
T.Sleeking
tsleeking@ziggo.nl

Kerkbank te koop
Aan het begin van het jaar was de opwinding niet van de lucht. De kerkbanken werden geveild. De parochianen boden tegen elkaar op voor de beste
plaatsen. Niet persé omdat ze vooraan wilden zitten, dicht bij het altaar van
de Heer. Nee, het was vooral een ‘strijd’ om te laten zien wie het belangrijkste was, althans, wie er het meest voor de kerk over had. Als het lukte, wist
je voor het komende jaar welke jouw plaats in de kerk was. En iedereen kon
het zien aan het naamplaatje. Je mocht daar altijd zitten, tenminste, als je
tien minuten voor het begin van de viering je plaats had ingenomen. Als je
niet op tijd kwam, dan zat er misschien iemand anders. Die moest dan wel
‘plaatsengeld’ betalen. Laat komen om gezien te worden was er niet bij. In de
Sint Josephparochie werd er niet geveild, daar werden de plaatsen verkocht.
Voorin duurder dan wat meer naar achteren. Midden zestiger jaren werden de
prijzen gelijk getrokken. Wij verhuisden van bank 21 naar bank 7. Die ‘veiling of verkoop’ van de kerkbanken was een goede manier om de begroting
voor het nieuwe jaar weer rond te krijgen. Een zekere bron van inkomsten,
terwijl het jaar nog moest beginnen.
Eigenlijk doen de kerken dat nog steeds, proberen aan het begin van het jaar
wat zekerheid te krijgen over de inkomsten. In januari start weer de actie
kerkbalans met klokgelui op zaterdag 22 januari. Denk nog eens aan dit
verhaal van vroeger!
Gerard van Dijk
dijk5940@planet.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Uitgever
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Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

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

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Pure liefde voor ADO en FC Den Haag
Frans Leermakers wordt terecht ‘de wandelende ADO-clopedie’
genoemd. De Hagenaar is al meer dan een halve eeuw verknocht
aan Alles Door Oefening en weet letterlijk en figuurlijk álles van
‘zijn’ roodgroene en groengele voetbalclub. Wanneer er een ADOquiz wordt georganiseerd, is het alleen nog maar de vraag wie
er tweede wordt. De eerste prijs gaat gegarandeerd naar Frans
Leermakers.
Frans, die als schrijvend journalist
naam maakte voor Haagsche Courant,
Binnenhof, Vaderland en vele andere
media, maar ook de ADO Post, is nog
altijd een zeer bedrijvig man. Op het
Haagse stadhuis is hij nog vrijwel
dagelijks werkzaam als gemeenteambtenaar. Vorig jaar verscheen van
hem deel één in de boekenserie Wie
eens ons shirt mocht dragen, waarin hij
legendarische iconen van ADO en FC
Den Haag portretteert. En nu is er het
tweede deel in deze onuitputtelijke
serie, vernoemd naar een strofe uit het
offici le, in e aren vi f i eschreven
clublied van ADO.

Alfons Groenendijk, Wim Doorschodt
sr. en jr., Henk van Leeuwen, Oeki
Hoekema, Ekrem Kahya, Dennis
Iliohan, Aleksandar Radosavljevic,
Vujadin Boskov, Kees Bregman,
Hennie Ardesch, Roger Albertsen,
Arie van der Zwan, Leo Luscuere,
Leen Dekkers, Michel Adam, ‘De
worstverkoper van de Lange Zij’ en
vele anderen.
Van Dennis van
der Heijden tot
Harald Berg
Frans Leermakers
schrijft nooit
zomaar iets en
algemeenheden
zijn hem vreemd.
Hij is in zijn
verhalen zeer
persoonlijk, want
hij maakte al die
Harald Berg (9 mei 1971,
legendarische
ADO-Telstar 1-0) passeert
mensen tenslotte
doelman Paul van der
Meeren.
zelf van nabij

Van Ronald Plasterk tot Michel Adam
In het eerste deel beschrijft Frans
Leermakers onder andere Aad
Mansveld, Aad Kila, Thor Fuglset,
Wim Tap, Tscheu-la Ling, Ton Thie,
Ronald Plasterk, Martin van Vianen,
Martin Jol, Joop Korevaar, Nico de
Doelder, John Dusbaba, Ernst Happel,
Boudewijn de
Geer, Heini
Otto, Theo
Timmermans,
Karel Jansen,
Carol Schuurman, Vaclav
Jezek, Mick
Clavan, Eddy
Hartmann,
Dé Stoop, Cor
Harald Berg (9 mei 1971, ADO-Telstar 1-0) passeert doelman Paul van der
Meeren.
Lems, Lex Schoenmaker, Hans Galjé,
mee en heeft bovendien een ijzeren
Arie Bakker, Dick Advocaat, Jan
geheugen. Het gaat in de boeken van
Villerius en Aad de Mos.
Leermakers niet alleen maar over
ADO’ers van lang geleden. Ook teIn het recent verschenen tweede
deel passeren opnieuw grote namen
genwoordige ADO Den Haag-namen
revue, zoals André Wetzel, Dennis
komen bij hem voorbij. Zo vertelt
van der Heijden, Ed Beeftink, Nico
hij in Wie eens... deel 2 uitvoerig over
van der Hoek, Fred Goemans, Romeo
clubarts Ed Beeftink, maar ook dat
Zondervan, Rick Hoogendorp, Woody
Dennis van der Heijden het aan zijn
Louwerens, Kees Weimar, Simon van
moeder te danken heeft dat hij bij
Vliet, Leen de Graaf, Harald Berg,
ADO Den Haag speelt. En wat te

Ekrem Kahya ruimt stijlvol op voordat VVV Venlo gevaarlijk kan worden.

Harald Berg (9 mei 1971, ADO-Telstar 1-0) passeert doelman Paul van der Meeren.

En zo is ook dit tweede deel van
Wie eens ons shirt mocht dragen een
heerlijke, openlijke liefdesverklaring aan een nog altijd bijzondere
voetbalclub. En dat het de club
dezer dagen niet voor de wind gaat,
ach, dat maakt het plezier van het

lezen van die heerlijke verhalen er niet
minder om. Anders gezegd: voor wie
de club een warm hart toedroeg en/of
nog steeds draagt, is ook dit boek een
absolute aanrader.

Specificaties
ISBN 9789492273185
Circa 160 pagina’s. Rijkelijk voorzien
van unieke historische foto’s
Verkoopprijs 15 euro
Verschijnt januari 2017
Meer weten? Mail naar info@nederlandsesportboekenclub.nl of bel naar
06-43584984.
Romeo Zondervan op 16 mei 1976 verkozen tot Beste Speler van ADO’s Internationaal Jeugdtoernooi.

denken van Ekrem Kahya, die het van
miniwelp tot het eerste elftal schopte
en vervolgens ook nog assistenttrainer werd van ADO Den Haag. Ook
de loopbaan van Rick Hoogendorp,
die nog in Spanje en Duitsland voetbalde, wordt uitvoerig belicht. Henk
van Leeuwen ontbreekt evenmin. Hij
was tenslotte de man die, in 1975 in
e finale e en
en e, e i n
treffer FC Den Haag aan de KNVBbeker hielp. En wie wist dat Woody
Louwerens, behalve een uitstekende
oel an en financieel eskun i e, ook
een prima ijshockeyer was? Prachtig zijn ook de verhalen van Romeo
Zondervan, Simon van Vliet en Kees
Bregman. Maar ook van Harald Berg,
volgens Frans Leermakers ‘ADO’s
eerste buitenlandse aankoop en nog
steeds ook de beste’. Zeer verrassend
is ook het portret dat hij schetst van
‘De worstverkoper van de Lange Zij’,
die met zijn kreet “Warrumme wogs!”
en bijbehorende lekkernij met mosterd
menige thuiswedstrijd van ADO in het
ui er ark o eur e

Alle foto’s uit archief
Frans Leermakers

Henk van Leeuwen (22 februari 1976, FC Den Haag-Roda JC 2-0) achtervolgd door Roda’s
aanvoerder Dick Advocaat.
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Riviercruises 2017
met MS Lale Andersen **** nu

10%

korting

Mooie vaarroutes - leuke excursieprogramma’s - comfortabele
goed verzorgde cruises - vertrek met schip of bus uit Rotterdam

Rijn en Moezel cruise
8 dagen van 22 t/m 29 juli 2017
van € 675,- nu vanaf slechts
€ 608,00 p.p.

Rhein in Flammen St. Goar
De mooiste wijnstadjes
langs de Rijn en Moezel
8 dagen van 15 t/m 22 mei 2017
van € 621,- nu vanaf slechts
€ 559,00 p.p.

Rijn, Moezel en Neckar
cruise naar Heidelberg
7 dagen van 5 t/m 11 juni 2017
van € 610,- nu vanaf slechts
€ 549,00 p.p.

Het mooiste van Holland
8 dagen van 15 t/m 22 juli 2017
van € 675,- nu vanaf slechts
€ 608,00 p.p.

6 dagen van 15 t/m 20 sept. 2017
van € 484,- nu vanaf slechts
€ 436,00 p.p.

Feestcruise vuurwerk Boppard
6 dagen van 20 t/m 25 sept. 2017
van € 484,- nu vanaf slechts
€ 436,00 p.p.

Duitse Kerstmarktencruise
4 dg. vanaf slechts € 245,00 p.p.
Kerstcruise over de Rijn
8 dg. vanaf slechts € 623,00 p.p.
iereizen
Voor alle vakant
ngen
laatste aanbiedi
rveringen
brochures en rese

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

BELASTINGSERVICE VOOR SENIOREN
ANBO, KBO en PCOB helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook als u geen blauwe envelop krijgt, kan het toch de moeite waard zi jn om aangifte te doen.
Neem contact op met de lokale afdeling van KBO, PCOB of met het kantoor van de ANBO in Woerden.
Ook kunt u contact opnemen met het landelijke servicenummer: 0900 040 1437 (€ 0,10 ct per minuut),
elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 en 12.30 uur.
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meer informatie
Goejanverwelledijk
48a
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk
48a
Kleiweg 135
Gouda
Rotterdam
Tel:
599220
Tel:0182
010 ––2188876

Veldweg
2219135
22
Kleiweg
DamVeldweg
22
Texasdreef
Bussum
Bussum
Rotterdam
Utrecht
Schiedam
Tel:
--6628218
Tel: 030
035 010
6912905
Tel: -035
- 6912905
Tel:
– 2188876 Tel: 010
2734727

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Duitse generaal roemt Nederlandse vlieger
in strijd om Ockenburg
Den Haag kende diverse vliegvelden in de nabije omgeving waar de Duitsers in 1940 gebruik van
maakten toen ze Nederland binnenvielen. Ypenburg, Valkenburg en Ockenburg waren door de Duitsers ‘uitverkoren’ om door grootschalige landingen snel op te rukken naar de Residentie. Het liep
allemaal niet zo gemakkelijk.
Het vliegveld Ockenburg had de
grootte van slechts enkele sportvelden en was gelegen aan het einde van
de Machiel Vrijenhoeklaan. Aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog
dropten zware Duitse transportvliegtuigen Junkers-52 (JU-52) vele
honderden valschermspringende
soldaten om de luchthaven in te
nemen. In tegenstelling tot Ypenburg en Valkenburg, was het niet
de bedoeling van de Duitsers om
Ockenburg te bombarderen. Weldra
was het vliegveld in Duitse handen,
doch van alle kanten omsingeld door
Nederlandse soldaten. Inmiddels
stonden vele tientallen JU-52’s geparkeerd op het luchthaventerrein om
zwaar materieel uit te laden om aan
de opmars te beginnen.
Tegenaanval
Om ruim 7.15 uur gaf het Commando Luchtverdediging in Den
Haag aan drie Fokker-toestellen type

T-5 de opdracht om het vliegveld
Ockenburg te gaan bombarderen.
De piloot van bommenwerper 862
was eerste luitenant J.R. Metzlar
(1911-1980). In 1947 schreef hij zijn
bevindingen op om zijn bijdrage aan
de geschiedschrijving te geven. Ofschoon e ler als ou s e officier he
commando kreeg, verzocht hij piloot
Gerard Ruygrok van de T-854 om als
voorvlieger de richting aan te geven.
Reden hiervoor was het feit dat Ruygrok Hagenaar was en de situatie ter
plaatse beter kende. Het bombardement moest met maximale zekerheid
en precisie worden uitgevoerd.
Vanaf vliegveld Ruigenhoek bij
Noordwijkerhout vloog het trio via
de Noordzee naar Hoek van Holland
om van daaruit naar Ockenburg te
vliegen. De beloofde Engelse jachtvliegtuigen die voor ondersteuning
zouden zorgen, bleken niet gekomen.
De drie simpele, lichtmetalen en open

bommenwerpers moesten in hun
eentje de aanval inzetten. Hemelsbreed was de afstand van de Hoek
naar Ockenburg zo’n tien kilometer.
Ze vlogen op een hoogte van 1200
meter met een snelheid van zo’n 300
km per uur. Vanuit de lucht waren de
gelande vliegtuigen op Ockenburg
goed waar te nemen.
Precies op tijd lieten de 856/Knage,
854/Ruygrok en 862/Metzlar hun
bommen vallen. Binnen enkele minuten was de klus geklaard. Tegen 8.00
uur hadden 26 vliegtuigbommen van
100-kilo hun doel getroffen. Verschillende JU-52’s werden diverse malen
geraakt. Volgens Metzlar waren
zeker ‘28 machines totaal vernield
en brandden uit’, zoals dat vanuit de
lucht goed waarneembaar was.

oranje driehoek onder de vleugels
was geschilderd, een duikvlucht en
keerden terug richting Ruigenhoek.
Toen ze boven het Bezuidenhout
vlogen, werden ze door Nederlands
afweergeschut, dat stond opgesteld
in het VUC-stadion, onder vuur genomen. Een dramatische gebeurtenis.
“Gelukkig misten die stommelingen
hun doel, maar anders waren we door
onze eigen Nederlanders alsnog naar
beneden gehaald”.
1947
Enkele jaren nadat de oorlog was
afgelopen, ontmoette Metzlar,
de Duitse generaal Kurt Student

Beloning
Na gedane arbeid namen de drie
vliegtuigen, waarop een grote

(1890-1978), de grote man achter de
luchtlandingstroepen die de Residentie moesten bezetten en het verdere
westen.
De generaal en Metzler spraken over
Ockenburg. “Waar kwam u plotseling
vandaan met die drie onbeschermde
bommenwerpers?”, vroeg de generaal. Hij prees de moed van deze vliegers en schreef op een boterhammenzakje speciaal voor Metzler: “Aan
de vroegere, dappere Nederlandse
vlieger-tegenstander van Ockenburg
ter herinnering! Avegoor 13.4.1947
Kurt Student, Kolonel-Generaal.”
Dat was uitermate sportief!

DAF 55 Coupé uit de Abeelgarage
In De Oud-Hagenaar las ik het
leuke verhaal over de DAF 33.
Dat deed mij direct herinneren aan mijn ‘DAF-tijd’ Deze
werd voorafgegaan door twee
Fiat’s.
In oktober 1966 kocht ik een Fiat 600
Multipla (een verlengde 600) met drie
rijen banken uit 1961. Twee maanden
later dacht ik dat mijn voorganger nog
door het oranje licht zou rijden, maar
stopte toch. Met een klap ramde ik
zijn VW-bus en zat de voorkant van de
Multipla tegen mijn knieën. Marechaussee erbij, want ik was toen nog
in militaire dienst en het wrak werd
afgevoerd naar de Fiat-dealer.
Daffodil
Deze had medelijden met mij en wist
iemand die zijn Fiat 1100 van 1957
wilde verkopen. Daar heb ik nog ruim
een half jaar in gereden tot dat ik er
bijna door heen zakte.
Gelukkig ging mijn tante, die een
DAF Daffodil van 1962 had, een
nieuwe 44 kopen en kon ik voor een
prikkie de Daffodil overnemen. Ik
kende de auto, want ik had hem vaak

DAF 55 Coupé.

gewassen en toen ikzelf mijn rijbewijs
in 1964 had gehaald, mocht ik er wel
eens in rijden. Dus zo reed ik vanaf
juli 1967 in een witte DAF. Iedereen
lachte mij uit maar men wilde natuurlijk wel meerijden. Twee jaar plezier
gehad, tot dat hij mankementen ging
vertonen aan plaatwerk en Variomatic.
Abeelgarage
In die tijd had ik wat geld en besloot
een nieuwe auto te kopen. Een Fiat

850 Coupé of de net verschenen DAF
55 Coupé. Omdat ik verwend was
geraakt door het automatisch rijden
viel de keuze op de DAF. Die werd
aangeschaft bij de prettige Abeelgarage, in de gelijknamige straat.
140 km per uur
Wat een verschil! De 1100 cc Renault
motor had een kruissnelheid van 140
kilometer per uur. Medeweggebruikers
begrepen er niets van; zij werden inge-

haald door een DAF. Hoe kon dit?

automaat).

De auto bracht mij en later met mijn
echtgenote door het hele land (onder
andere vaak naar de oud-collega’s van
het ABP in Heerlen) en vijf maal naar
de Costa Brava.

Inmiddels rijd ik nu in mijn negende
Mazda, waarvan de laatste vijf weer
handgeschakeld. Dat was destijds wel
weer even wennen. Maar de DAF 55
Coupé blijft in mijn herinnering en
ook in die van mijn echtgenote een
bijzondere auto.

n
er e e leuke en fi ne au o,
die ook een beetje slijtage ging vertonen en vanwege de gezinsuitbreiding,
ingeruild voor een Simca 1100 (half

Ed Vernooij
ea.vernooij@online.nl
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Touringcarreizen in 2017

Voor meer informatie:

13 mrt. t/m
17 mrt. 2017

26 mei t/m
4 juni 2017

18 aug. t/m
22 aug. 2017

Klaverjasreis
naar Ootmarsum

10 daagse reis
naar Italië

€ 345,00 p.p.

€ 595,00 p.p.

5 daagse reis
naar Kamp
Bornhofen

Gebr.’s van

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

€ 295,00 p.p.

Zoetermeerse
Dagtochten Specialist
www.zdstouringcars.nl
079 - 316 83 95

AD PATRES
dernemingen anno 1888
uitvaartondernemingen

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

Uitvaartspreekuren
Voor uitvaartvragen en voorbesprekingen

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

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

Veel mensen hebben vragen over wat er allemaal bij een uitvaart
komt kijken. Daarvoor kunt u terecht op ons uitvaartspreekuur,
waar al uw vragen over het regelen van een uitvaart worden
beantwoord.
Zonder afspraak inlopen
U bent op de hieronder aangegeven woensdagen tussen 09.30
en 12.30 uur van harte welkom met vragen over uitvaartwensen,
sparen voor uw uitvaart, etc. aan de Frederik Hendriklaan 7 in
‘s-Gravenhage. Dit kan gewoon zonder afspraak, maar een afspraak
maken kan natuurlijk ook. Bel hiervoor met 070-355 64 27 of stuur
een e-mail naar info@adpatres.nl.

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

1 februari | 15 februari | 1 maart

Diana Medical Care (DMC) werkt samen met een moderne tandkliniek van grote faam
die al vele jaren achtereen is uitgeroepen tot de beste kliniek van Budapest. De artsen hebben veelal
aan de beroemde Semmelweiss Universiteit gestudeerd. De kliniek garandeert u een zo goed als
pijnloze behandeling tegen prijzen die gemiddeld 50% LAGER zijn dan in Nederland. Bovendien is dit
voor u een mooie kans om Budapest te bezichtigen. Bent u 65+ dan kunt u met alle soorten openbaar
vervoer de stad gratis verkennen op vertoon van een geldig Nederlands identificatiebewijs!
Wij nodigen u uit om kennis te maken met onze kliniek
middels onze consultatievlucht voor 2 dagen voor
199,-. U ontvangt na een uitgebreid onderzoek
een gedetailleerd behandelplan met panorama
röntgenfoto (t.w.v. € 100) met een offerte
(bestaande uit vlucht, transfers, verblijf en
behandeling). Deze offerte is 90 dagen geldig.
Gaat u akkoord dan ontvangt u na de
behandeling deze 199,- weer terug.

Op onze site www.dmc-kft.eu vindt u alle
noodzakelijke informatie en nog meer.
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Mijn onderwerpen put ik uit
mijn eigen kleine wereld
Tot 15 januari 2017 wordt er
in Pulchri Studio werk van
Loek Bos tentoongesteld.
Omdat ik hem weleens gesproken heb en omdat ik drie
door hem gemaakte beeldjes
in mijn bezit heb, ben ik hier
een kijkje gaan nemen. Indrukwekkend! Er lag ook een
boek waarin het grootste deel
van zijn werk dat hij tot nu toe
gemaakt heeft, beschreven
wordt. In het hoofdstuk Lichtvoetige barok las ik dat Go de
Kroon één van zijn leermeesters geweest is. Ook Go heb
ik gekend en ook van hem heb
ik werk in mijn bezit. Reden
genoeg om aan Go een artikel
te weiden.
Wat staat er over Go in het hoofdstuk Lichtvoetige barok? Een tweede
docent die belangrijk bleek voor Loek,
was Go de Kroon. De sculpturen van
Go de Kroon weken in alle opzichten
af van wat men zich doorgaans bij
beeldhouwwerken voorstelt. De Kroon
maakte wonderlijke fantasievoorwerpen, dozen en voertuigen waar
vreemde wezens in huisden, uitgevoerd
in brons en metaal, bont versierd met
email in allerlei kleuren. De voorwerpen waren dikwijls broos en kwetsbaar,
maar vervuld van een geheel eigen
gevoel voor humor.
Gomarius Willem de Kroon is op 16
juni 1930 in de Zutphensestraat in
Scheveningen geboren. Hij was de
jongste van vijf kinderen. Zijn vader
was aanvankelijk zeeman en is later
bij de gevangenis in Scheveningen
gaan werken. Go, zoals hij genoemd
werd, werd leerling op de school in de
Haagschestraat op nummer 36. Deze
school is in 1990 gesloopt. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd het gezin
geëvacueerd naar Amsterdam en hier
heeft Go op de HBS gezeten. In 1946
kwam men terug naar Den Haag en
in die periode heeft hij de middelbare
school afgemaakt. Go ging bij het
Ministerie van Oorlog werken waar
hij onder andere de illustraties van
het handboek soldaat getekend heeft.

Go II.
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DEZE WEEK OP

maandag t/m vrijdag
06.30

Mogge Michiel

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

10.00 Debby en haar Mannen (ook op TV West)
Debby Roukens presenteert iedere dag een programma vol gezelligheid,
gasten en (live) muziek. Samen met Fred Zuiderwijk, Gregor Bak, René van
Kooten, Pierre Wind en andere bekende regiogenoten.
13.00

Patrick in de Middag

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

Go en Pippy.

Hij woonde toen op een kamer in de
Riouwstraat. In 1953 trouwde hij met
Elisabeth Hoogendoorn en ze gingen
in de Obrechtstraat wonen, op nummer
105. Haar vader was kunstsmid en
daarnaast schilderde hij landschappen.
Pippy zoals zijn vrouw genoemd werd
stimuleerde hem om naar de kunstacademie te gaan. Hij ging in 1956 naar
de avondopleiding van de Koninklijke
Academie in Den Haag om de oplei-

ding tot reclametekenaar te volgen.
Hierna volgde hij de dagopleiding en
hier heeft hij de akten MO-A en MO-B
Tekenen en Schilderen behaald. Dit
kon omdat zijn vrouw ging werken en
bovendien had hij een studiebeurs gekregen. Vervolgens werd hij leraar aan
enkele middelbare scholen, zowel in
Rotterdam als in Delft. In 1962 wordt
hun zoon Enno geboren en in 1964 hun
dochter Ondine. Zowel Enno als Ondine zijn kunstenaar geworden. Naast
het lesgeven vervaardigde Go objecten
hetgeen erop neerkomt dat hij eigenlijk
twee ‘banen’ had. Daar komt bij dat
hij een uiterst enthousiaste leraar was
die ook sociaal betrokken was bij zijn
leerlingen. Deze combinatie moest zich
een keer wreken en hij is dan ook in
1981 met vervoegd pensioen gegaan.
Op 14 april 1997 komt Go te overlijden en zijn vrouw volgt hem zo’n twee
maanden later.
Zijn werk
Go is begonnen met het vervaardigen

van objecten gemaakt van ijzerdraad
en gesoldeerde conservenblikjes.
o el ens- als ierfi uren or en o
op een humoristische wijze uitgebeeld.
Hij werkt in het begin nog thuis en laat
zich onder meer inspireren door zijn
eigen kinderen. Begin jaren zeventig
gaat hij emailleren, een techniek die
je niet zomaar onder de knie hebt.
Het gaat hier om het aanbrengen van
gesmolten glas, in poedervorm, op
metaal. Dit metaal moet schoon zijn
en er moet eerst een tussenlaag op
aangebracht worden. Omdat het glas
minder buigzaam is dan het metaal
kunnen er barsten ontstaan of kunnen
er stukken afspringen. Daar komt bij
dat de oven waarin dit proces plaatsvindt op de juiste temperatuur gebracht
moet worden, tussen de 700º en 900º
Celsius. In het begin ging er dan ook
nog wel eens iets mis. Toch heeft hij
zich deze techniek zo eigen gemaakt
dat hem in 1982 de Grand Prix de la
Ville Limoges werd toegekend, de
hoogste onderscheiding die op dit
gebied te behalen valt. Mede hierdoor
krijgt hij internationale erkenning met
als gevolg tentoonstellingen in landen
als Canada, Rusland, de Verenigde
Staten en Spanje. Hij is inmiddels lid
van Pulchri Studio geworden waar hij
kunstenaars als Theo Bitter, Hermanus
Berserik en Co Westerik leert kennen.
Ook heeft hij nu een eigen atelier en
hier kan hij in alle rust werken. In 1983
richt hij samen met enkele anderen de
Nederlandse Vereniging van Emailleurs op. Ze geven een blad uit en
daarin schreef hij: “Mijn onderwerpen
put ik uit mijn eigen kleine wereld.
Daar kan het stormen soms gepaard
gaande met hevige slagregens, afgewisseld met ijzige kou of verzengende
hitte. Maar doorgaans heerst er een
goed en aangenaam klimaat.”
Met dank aan Ondine die de bijgevoegde linoleumsnede In memoriam Go en
Pippy de Kroon gemaakt heeft.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

16.00

Studio Haagsche Bluf

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

19.00

Rudo op de de Radio

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00

dagelijks wisselend programma

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

maandag t/m vrijdag
07.00

TV West Ochtendnieuws

Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal

10.00

Debby en haar Mannen

Kijk live mee met de radiouitzending.

15.15

Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films.

17.00

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

dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.
woensdag: Nog lang niet versleten Fred Zuiderwijk
ontmoet kwieke ouderen.

donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte
lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.

vrijdag: Trots! Johan Overdevest (foto) 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.

17.45

Bereik! Een overzicht van de geplande wegwerkzaamheden in

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

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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Nieuw

ACTIE

Sta-opstoel
Lorient
Eenvoudige bediening

Geldig t/m 4-2-2017

499.-

Nieuw

Helping Hand
van

19.95
voor

5.-

Sta-opstoel
Beauvais
Rug- en beensteun apart in te stellen

Een greep
uit ons
assortiment

699.-

“Ik zit vorstelijk en
sta met gemak op
uit de stoel”

Nieuw

Dhr. J.M. Vredestein

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

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

Kerketuinenweg 30
2544 CW Den Haag
Tel: 0229 - 753 242
Ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Za: 10.00 - 16.00 uur
Volop gratis parkeergelegenheid voor
de deur!

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

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

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

We zijn er voor elkaar!

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

WWW.DEVOLHARDING.NL

De Volharding Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag
Tel. 070-221 05 82 | email: blijmaker@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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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

Aqualessen Escamphof
Bent u 50-plus en wilt u gezellig met leeftijdgenoten bewegen in lekker warm water? Dan bent
u welkom bij onze aqualessen op woensdag in de Escamphof. De oefeningen worden gedaan
in borstdiep water van 32 graden. Het doel van de lessen is: plezier hebben in het water en het
soepel houden van spieren en gewrichten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Trees Loots: 0174-295436.

ADO Den Haag Oldstars start nu ook in Scheveningen

Geschiedenis Den Haag in lezingen in buurt-en-kerkhuis Bethel
De Vereniging Vrienden van Den Haag organiseert vijf lezingen over de ontwikkelingsgeschiedenis van Den Haag vanaf de middeleeuwen tot medio de twintigste eeuw. Ook voor niet-leden is
deze lezingenserie toegankelijk. De boeiende ontwikkeling van Den Haag wordt in vogelvlucht
en met kleurrijke afbeeldingen uit verleden en heden geschetst door Annemargriet Vaartjes,
onder andere gids bij Gilde Den Haag.
Alle lezingen zijn op donderdagochtenden, te weten 26 januari, 2, 9, 16 en 23 februari 2017,
steeds van 10.00 tot 12.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
(zijstraat van de Laan van Meerdervoort). Kosten voor niet-leden: 40 euro. Meer informatie en
opgeven via: vriendenvandenhaag.nl/activiteiten/vijfdelige-lezingenreeks-over-de-geschiedenisvan-den-haag.

Dubbel succes voor 77-jarige biljartvereniging
Onlangs bestond Biljartvereniging Zuiderkwartier 77 jaar. Twee maal het cijfer zeven dus. Een
geluksgetal. Afgelopen weekend behaalden twee leden van Zuiderkwartier door hun prestatie
in een Haags Persoonlijk Kampioenschap Biljarten het recht tot deelname aan het gewestelijk
kampioenschap. Hans Bentvelzen werd kampioen van de eerste klas libre klein en promoveerde
naar de hoofdklasse. Marlon Stuurland was de best geplaatste hoofdklasser en gaat nu in zijn
klasse ook gewestelijk spelen. Voor beiden dus de mogelijkheid om zich te plaatsen voor het
nationaal kampioenschap.
Zuiderkwartier is de afgelopen tijd zeker in het nieuws geweest. Kort geleden organiseerde zij
het Persoonlijk Haags Kampioenschap Bandstoten klein vijfde klas. Naast de zeven mannelijke
deelnemers was de bijna 93-jarige Nel Bolten de enige vrouwelijke finaliste. Nel werd in deze
periode veelvuldig in de media geïnterviewd en zelfs gefilmd. Biljarten is van alle leeftijden en
niet alleen voor mannen en jongens. In dit toernooi bleek uiteraard dat de jongeren ook aardig
met de biljartballen konden omgaan. De hoogste serie - negen caramboles op een partijlengte
van 30 - werd ook hier door een lid van Zuiderkwartier (27 jaar) behaald.

60-plussers die lekker bewegen en veel plezier hebben met elkaar: dat is ADO Den Haag Oldstars in het
kort! Vanwege het grote succes en enthousiasme start er binnenkort ook een team in Scheveningen!
Bij de ADO Den Haag Oldstars speel je ‘walking football’. Sportervaring is niet nodig en het team is
open voor mannen en vrouwen. De trainingen starten in februari op maandagochtend op het terrein
van SVV Scheveningen. Wil je eerst wat meer informatie? Dat kan! Op zaterdag 28 januari om 15.30
uur komen in bibliotheek Scheveningen deelnemers vertellen over hun ervaring bij ADO Oldstars. Ook
zijn er filmpjes te zien en natuurlijk is er alle ruimte om vragen te stellen. Inschrijven kan direct die
middag maar je kan ook gewoon eerst eens komen kijken bij een training. Opgeven hoeft niet maar
is voor ons wel handig: bel 070-3538620 of mail naar scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl. Of loop
even binnen bij Scheveningseweg 333 en neem alvast een informatiefolder mee. Van harte welkom!

Gratis taxatiedag voor kunst, curiosa, goud, zilver, etc.
Laat uw mooie verzameling deskundig en gratis beoordelen.
Bezoek onze gratis taxatiedag, ELKE DONDERDAG van 10-16 uur.

Munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten
Zuiderkwartier is altijd een belangrijke vereniging geweest. Het leverde vele bestuursleden aan
het district Den Haag van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). En ook in het Haagse
biljartcentrum SAMONDA werd actief bijgedragen om het biljarten in Den Haag een bredere
ingang te doen vinden. Het verblijf in het Zuiderpark (28 jaar), werd door de plannen van de
gemeente Den Haag om daar een sportcampus te bouwen beëindigd. Alle verenigingen en vrije
biljart(st)ers vonden met medewerking van de gemeente, een nieuw onderkomen. Biljartcentrum SAMONDA vond In het gebouw ‘Keu’s Genoeg’ in de Genemuidenstraat het moderner en
zeker wel zo plezierig onderkomen.
Feiten uit het verleden van Zuiderkwartier zijn eveneens vermeldenswaard. De vereniging startte
destijds met een driebanden-klein team in Den Haag een competitie met drie teams. HDV (Houd
Dapper Vol) en Steeds Hooger waren de andere starters. Thans maakt driebanden, zowel in
persoonlijke wedstrijden als in competitieverband een belangrijk deel uit binnen het carambole
biljarten. Ook organiseerde Zuiderkwartier 25 jaar lang een kadertoernooi (om de Henk Kuiper
Bokaal) met het doel om de wat sterkere libre spelers met kader te laten kennismaken. Zij
mochten naast de sterkere kaderspelers hun krachten meten en ervaring opdoen. Ja, want van
de jeugd moet het natuurlijk komen.
Toen het ledental van jeugdbiljartvereniging Het Centrum wat terugliep (ouder worden was de
belangrijkste oorzaak van een vertrek) was het Zuiderkwartier die haar clubavond beschikbaar
stelde om de jeugdleden op een prettige en zinvolle manier met de biljartballen te laten spelen.
Van de gewezen leden zijn er thans diverse spelers die op een belangrijk hoger niveau op het
groene laken presteren. Zonder alle namen te noemen, maken we graag een uitzondering voor
een aantal die de ‘juniorentijd’ al achter zich hebben gelaten: Glen Hofman, Jeffrey Jorissen en
Bradley Roeten, allen in het Driebanden gespecialiseerd.

Laat uw verzameling deskundig en gratis beoordelen, ELKE WOENSDAG van 10-16 uur.
Bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend desgewenst advies over verkoop of
verzekering.
Telefoon 030-6063944 of bezoek onze website www.mpo.nl.

Smakelijk Pannenkoekenfestival bij Don Bosco
Niets te doen op zaterdag 28 januari? Jong en oud kan dan terecht op het Don Bosco Pannenkoekenfestival. De kinderen kunnen zich uitleven tijdens het glow-in-the-dark-bowlen of op een ware Mariokartbaan. Ze kunnen testen hoe goed hun geheugen is, als ze maar wel oppassen voor de loslopende
ijsbeer. Als jij een recordscore weet te behalen, valt er nog een prijsje te winnen ook. Volwassenen
kunnen struinen over onze rommelmarkt, waarvan alle kramen reeds verhuurd zijn. Bezoekers van
vroeger kunnen terug in de tijd met de reeks gedigitaliseerde foto’s van het jeugdwerk van de afgelopen decennia. Verder verkopen we pannenkoeken, enchiladas, kaascake, koffie en andere lekkernijen.
De opbrengsten zullen worden besteed aan het opknappen van de speellokalen van Don Bosco.
Het festival vindt plaats op 28 januari tussen 12 en 16 uur. Het adres is Julialaantje 26 in Rijswijk en
de entree is gratis. Meer informatie over het pannenkoekenfestival en alle nieuwe activiteiten van Don
Bosco Rijswijk is te vinden op www.donboscorijswijk.nl

Boekpresentatie Brusselse logica

De vrijdagavond is van oudsher de clubavond van Zuiderkwartier en ook in het gebouw ‘Keu’s
Genoeg’ is dat zo gebleven. Daar worden op een zeer prettige wijze diverse spelsoorten (libre,
kader, bandstoten en driebanden) op het groene laken gespeeld.

Op donderdag 26 januari om 15.00 uur overhandigt Chris Aalberts bij Van Stockum Boekverkopers
in Den Haag de eerste exemplaren van zijn boek Brusselse logica aan SP Tweede Kamerlid Harry van
Bommel en Adriaan Schout van het Clingendael Instituut.

Zuiderkwartier is bijzonder nieuwsgierig of er jongens en meisjes vanaf tien jaar interesse hebben om eens met biljarten kennis te maken. Naast de vrijdagavond vanaf 19.00 uur, is er ook de
mogelijkheid om op woensdagavond vanaf 19.00 uur gelegenheid de mogelijkheden te zien en
te bespreken. Informatie zal u gaarne worden verstrekt door Leen Schouten.

In Brusselse Logica geeft Chris Alberts antwoord op vijftig vragen over de Europese Unie. Wordt er in
Brussel wel naar de burgers geluisterd? Wat is de invloed van Nederlandse politici op de EU? Kan de
opmars van de EU nog worden gestuit? Wie controleert de EU? Waarom hebben zo weinig Europeanen
nog vertrouwen in Brussel en hoe terecht is dat? Alberts ging een jaar lang wekelijks naar Brussel (of
Straatsburg). Hij bezocht persconferenties, debatten, ontmoetingen van regeringsleiders, bijeenkomsten van lobbyisten en sprak lobbyisten, ambtenaren en Europees parlement. Hij stelde hen de vraag:
hoe werkt de EU nu echt?

Biljartcentrum SAMONDA in het gebouw ‘Keu’s Genoeg’ in de Genemuidenstraat.

Leen Schouten
015-2578530

Lezing over Het Kennis Boek
Op 28 januari wordt in Den Haag aan de Riouwstraat 1 in De Zalen een lezing gegeven over
Het Kennis Boek. Dit uit kosmische lagen afkomstige boek roept ons op om samen te werken
voor de eenwording van de mensheid. Het Kennis Boek spreekt mensen aan die in deze tijd
verantwoordelijkheid willen nemen en daar hulp bij krijgen in de vorm van energie en hogere
kennis. De lezing is gratis en duurt van 10.00 tot 11.30 uur. Website: nederland.hetkennisboek.
net. Aanmelden bij Liesbeth de Groot via 06-49645026 of liesbethdegroot@outlook.com.

Voor de insiders is het functioneren van Brussel allemaal erg logisch. Hoe komt het dat de burgers
daar heel anders over denken? Aalberts maakt in zijn boek de balans op. Hij deelt zijn verwondering
met de lezer. Eén conclusie is duidelijk: in Brussel is niets wat het lijkt.
Chris Aalberts is politiek verslaggever bij ThePostOnline en Follow the money. Daarnaast doceert hij
politieke communicatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Datum: Donderdag 26 januari 2017. Tijdstip: 15.00 uur. Locatie: Boekhandel Van Stockum, Spui 40,
Den Haag. Toegang: Gratis. Aanmelden: promotie@vanstockum.nl.
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Van Zeggelenlaan: onze woning en de straat
Ik werd geboren in het eerste oorlogsjaar, 1940. Veel herinneringen aan de oorlog heb ik dus niet, hooguit wat flitsen. Maar
enkele dingen staan mij nog duidelijk voor ogen.
Ik zie bijvoorbeeld nog de Duitse
militairen bij ons op de hoek, voor
de winkel van de bakkerij achter een
mitrailleur liggen. Of die keer dat ik
met mijn zus via de Sinjeur Semeijnsweg naar Rijswijk wilde lopen. Bij
het bruggetje dat we daarvoor over
moesten werden we door een Duitse
soldaat tegengehouden, blijkbaar was
het daarachter gelegen Sperrgebiet.
Maar de soldaat was aardig tegen ons
en we kregen een reep chocolade van
hem. Nu mocht (en mag) je als kind
geen snoep van vreemde mannen aannemen, maar in die bijzondere situatie
vergaten we dat maar even. Wat
smaakte die chocola lekker, zeg!
Een andere keer was ik met mijn vader op de Van Vredenburghweg, waar
mensen met zagen en bijlen druk
doende waren een gevelde boom in
stukken te maken. Alles voor gebruik
in de noodkacheltjes natuurlijk. Op
een gegeven moment kwam daar een
groep mannen aanmarcheren, die
luidkeels het lied ‘W.A. marcheert,
W.A. marcheert, voor vólk en váderland!’ aanhieven. En ik, niet wetend
dat het een groep NSB’ers betrof,
begon uit volle borst mee te zingen.
Vader schrok zich rot en voorkwam
erger door snel mijn mond met zijn
hand te bedekken. Ik denk dat ik dit
lied eens op de radio had gehoord
of zo en was mij van geen kwaad
bewust. Maar eenmaal thuis werd mij
duidelijk gemaakt waarom ik dit nóóit
meer mocht doen en zo was ik weer
wat wijzer geworden.
Op een avond liep ik met vader
over het Ledeganckplein. Het had
gesneeuwd en het begon al aardig
donker te worden. Opeens zagen we
iets in de sneeuw liggen dat eetbaar
leek, heel belangrijk in die tijd. Het
bleken bruine bonen te zijn, her en

der in een spoor verspreidt. Vlug
werd er thuis een pannetje gehaald
en verzamelden vader en ik zoveel
kostbare bonen als er maar te vinden
waren. Kennelijk had iemand ze
uit een lekke zak of pan al lopende
verloren. Thuisgekomen maakte
moeder een ‘feestmaaltje’ van bonen
en gebakken aardappelschillen. Klein
geluk in een barre tijd.
Maar het meeste indruk maakte op
mij toch die keer dat er weer eens
grof vliegtuiglawaai in de lucht boven
ons was en er plotseling met veel
geraas een granaat naar binnen kwam
zetten. Door ons platte dak zo de gang
in, waar hij nog narokend op de gangloper bleef liggen. Hevig geschrokken
kropen we met z’n allen snel onder
het grote tweepersoonsbed in de ouderslaapkamer. En daar lagen we dan,
moeder, wij kinderen, vader en onze
buurvrouw die toevallig bij ons was,
tegen beter weten in dat we daaronder
wel wat veiliger zouden zijn... We
hebben er nog een hele tijd gelegen,
zolang tot er geen vliegtuigen meer
hoorbaar waren, daarna schoven we
omzichtig, alsof de strijders in de
lucht ons zouden kunnen zien, onder
het bed vandaan. Met een pannetje
in de gang vingen we het regenwater
zolang op. De granaat hebben we nog
een poosje bewaard, maar toen er
een actie kwam waarbij je gevonden
munitie kon inleveren, wilden we er
toch wel vanaf en hebben we dat toen
netjes gedaan.
Fruitweg
Tot slot van deze oorlogsherinneringen een belevenis van kort ná de oorlog. We liepen op de Fruitweg toen
ons een jeep met Canadese soldaten
passeerde. En, alweer, waarschijnlijk
omdat ik dat anderen had zien doen,
begon ik te juichen en te springen en

Besneeuwde straten.

dat vonden de militairen schijnbaar
zo leuk dat ze mij een grote appel toewierpen. Ik rende er naar toe en hield
hem, ondanks de butsen van de val,
als een kostbaar bezit stevig tegen me
aangeklemd. Als dit fruit houdbaar
zou zijn geweest had ik de appel nu
nóg gehad als een reliek van die tijd.
Tot zover de oorlog.
Wanneer op een mooie zondagse
zomerochtend bij ons in de erker het
grote schuifraam openstond en de
zoele wind naar binnen woei, kon je
vaak een ijl gezang vanaf de straat
horen dat steeds wat dichterbij kwam.
Er werd met een tenorstem gezongen
door een magere man, gekleed in
lange jas en met hoed op en de liederen die hij zo sfeervol liet klinken
waren in de geest van ‘Ziet hoe het
vriendelijk zo-hon-licht schijnt over
weide en veld...’ of ...’Klein vogellijn
op groene tak, wat zingt gij ‘n lustig
lied, Wij hebben in ons hele boek
zo’n aardig wijsje niet...’ Tijdens het
zingen keek hij om zich heen om te
zien wie van de toehoorders hem wat
munten toebedeelde. Zonder zijn zang
te onderbreken, raapte hij het geld
van de straat, tikte aan z’n hoed en
bleef ter plekke nog even verderzingen, om daarna langzaam zijn weg
over het midden van onze laan te vervolgen. Verkeer was er nauwelijks en
zeker niet op zondagochtend, dus hij
had de ruimte voor zich alleen. Het
enige dat verder hoorbaar was was
het klokgelui van de St. Jeroenkerk,
dat de gelovigen maande om ter kerke
te gaan.
Op doordeweekse dagen was het
drukker op straat, hoewel het aantal
auto’s nog zeer beperkt was. Het
waren meer de leveranciers met hun
akfie sen, een enkele heel o ern
met een motorcarrier en hier en daar
een vrachtauto. Zowat alles kwam
aan huis: bakkers (Hus, Dolle, Paul
Kaiser, enzovoorts), melkboeren (de
Sierkan vooral), de schillenman, de

Buurjongens in de sneeuw: links Wim H

eierboer, de groenteboer, de scharensliep, de ijsboer (Jamin, met z’n
dubbeldikke ijsjes) en vele anderen.
Ook de Volendammer visboer die gekleed in traditionele uitmonstering
- wijde broek, gestreept hemd en een
muts op het hoofd, zijn handkarretje
voortduwend voor ons onverstaanbare kreten uitstootte, waarschijnlijk Volendams. Was het wel een
Volendammer? Dan had hij al lopend
met z’n karretje al een knap eindje
achter de rug... Volgens mij was
het een verklede Hagenaar. De man
was een makkelijke prooi voor de
brutale jeugd die niet naliet spottende
opmerkingen over zijn niet alledaagse
kledij te maken. Maar hij wist dat
handig te pareren, want als het hem
teveel werd, kwam hij dreigend op je
af en dan was het, niet zonder humor,
van ‘En nu ópduvelen ventjes, anders
stop ik je in m’n bróek!’ En dan
stoof iedereen weg. Handkarren en
akfie sen us, alleen e kolen oer
kwam bij ons per auto. En ruim voor
de mannen hun zware zakken de
twee trappen opsjouwden, had mijn
moeder dan al alle traptreden plus de
gang zorgvuldig met kranten belegd
om vuile voetstappen op de lopers te
voorkomen. Was de klus geklaard,
dan was ons kolenhok op balkon weer
boordevol en kon mijn vader weer
vrolijk verder met het elke ochtend
vullen van de kolenkit. Dan volgde

het aanmaken van de haard, met
zorgvuldig gestapelde stukjes hout en
proppen krant, en zat daar eenmaal
goed de brand in, dan was het zaak
er voorzichtig kolen op te doen. Dat
alles ging vergezeld van een scherpe
brandlucht, waar je ogen van gingen
tranen. Als het goed was gegaan, had
je zodoende na ongeveer een halfuur
een begin van warmte in de woonkamer, en het werd pas echt behaaglijk
op het moment dat wij op weg moesten naar het werk en naar school.
Mevrouw Oosterweghel
Onze buurvrouw, mevrouw Oosterweghel, had de gewoonte om ‘s
avonds kliekjes eten voor de vogels
op het dak van de ondergelegen
schuur te gooien. Dat kwam altijd
netjes op de plaats van bestemming
aan. Behalve die éne keer dan... Toen
ging er iets mis, want in plaats van
op het schuurdak, kwam haar goede
gave op het hoofd van de benedenbuurvrouw terecht, die nét even in de
tuin moest zijn. De buurvrouw slaakte
een kreet en spoedde zich, eenmaal
gewaar wat haar ten deel was gevallen, op hoge poten de portiektrap op,
de prak nog in het haar. Er vielen wat
minder vriendelijke woorden, maar
nadat mevrouw Oosterweghel haar
wat had laten uitrazen, sprak zij de
legendarische woorden: “Hier is een
tientje voor een permanent, maar
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mooiste dan nog komen. Zo eens
in de maand verscheen er een grote
tankauto met slurf in de straat, van de
gemeentereiniging, de puttenzuiger !
Voor de auto uit liep er dan ook weer
een man die met een soort pook de
putdeksels optilde en opzij schoof. De
auto reed dan steeds naar de dichtstbijzijnde put.
Weer een andere man pakte dan met
beide handen de enorme slurf beet en
draaide deze van de wagen naar het
putgat. De slurf verdween er wel een
meter in en de chauffeur startte de
motor. Je hoorde de machine zuigen,
waarbij af en toe iets hards of grofs
door de slang kletterde. Vaak waren
dat onze tennisballen en dergelijke,
die tijdens het spel door de gaten
waren gerold en die waren dan helaas
voor ons reddeloos verloren.
Al deze reinigingsactiviteiten kon ik
zo eersterangs wel twee keer bekijken,
want was de ene kant van de straat
klaar, dan draaide de auto en volgde
de andere kant eenzelfde behandeling.

Hoogerdijk, rechts Wim van den Burg.

mogen we nú even lachen?!” Gelukkig was daarmee de zaak in der minne
geschikt en kon zelfs het slachtoffer er
een beetje om lachen. Nog jaren later
werd deze gebeurtenis op verjaardagen succesvol gememoreerd.

daarna het bij elkaar geveegde met een
behendige zwaai in een van de bakken
gooide - en zelden ernaast.
Maar als ik geluk had, moest het

Ballen
Het dak van onze woningen was een
plek waar je normaal gesproken nooit
kwam. Maar toen ik eenmaal doorhad
hoe ik er kon komen - namelijk door
mij via een dwarslat aan de binnenkant van de schuurdeur omhoog
te werken en dan me aan het zinken
dakje op te trekken en vervolgens
daarvandaan hetzelfde te doen naar
het grote dak - ontdekte ik daar een
nieuw stukje wereld. Het straatlange
platte dak was met grind bedekt en het
enige dat er stond waren de rook-
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kanalen en hier en daar een lichtkap
voor de eronder gelegen badkamer
en/of binnentrap. Het uitzicht was er
geweldig, je kon stratenver kijken,
zelfs een eind Rijswijk in. Maar wat
ook de moeite waard was, waren de
ballen die je er kon vinden. Die waren
er vanaf de straat in het vuur van het
spel nogal eens terechtgekomen en het
was dan toch teveel gedoe om de klim
te gaan maken, bovendien moesten
je ouders dat maar goedvinden. Er
kwam al dan gauw een nieuwe bal in
het spel en de vorige werd vergeten,
en aldoende vormde zich van tijd tot
tijd een interessante vindplaats voor
de dakklimmers. Wat je in de putten
verloor, kreeg je zodoende via het dak
terug, zoiets.
Iglo
En dan de winters. Toen nog met veel
sneeuw en ijs. Op de straat dikke
lagen bevroren sneeuw waarmee
he fi n s elen as, lan e li anen
bijvoorbeeld en ijshutten bouwen.
Wij bouwden van uitgehakte blokken
ijs een soort iglo en als het bouwsel
na uren klaar was en het inmiddels
donker was geworden, zaten we er
met z’n allen in, bij kaarslicht te
bibberen. Zo’n hut stond er dan vaak
a enlan , e oon o he fie s a ,
niemand die daar moeilijk over deed.
En als je dan met gloeiende wangen
thuiskwam kreeg je van moeder een
kop warme chocolademelk en tintelde
je nog lang na.
Als ‘s avonds weer eens een dichte
sneeuwbui neerdaalde, zagen we
vanuit ons huis de verlichte klok
van de Jeroenkerk langzaam achter

Onze erker, op de hoogste etage,
vormde een mooie uitkijkpost op het
gebeuren in de laan. Het bood ons een
ruime blik op het straatleven. Vooral
als ik ziek thuis was (eerlijk gezegd
soms ook wel wat ‘schoolziek’), was
he fi n o aar o voor i on e ruikelijke tijden te zitten, normaal was je
op school. En ik mocht dan graag naar
de vuilnisauto’s kijken en alles wat
daarmee gemoeid was. Dan liep een
man vooruit met een grote houten ratel
om de bewoners attent te maken op
de komst van het vuilophalen. Daarna
kwamen mannen de zinken afvalemmers (‘asbakken’) in het ruim van de
wagen kiepen, wat met veel lawaai
gepaard ging. Was de wagen wat vol
aan het raken, dan volgde er een voor
mij interessant schouwspel. De laadbak ging dan in z’n geheel omhoog
en maakte zo verticaal staand ruimte
vrij voor meer afval. Daarna zakte hij
weer in de normale stand terug.
Tot slot volgde dan de man met
de twee grote tonnen op een soort
akfie s ie e s raa e ve er en
blik aan stokken netjes maakte, en

De Jeroenkerk en Ledegangkplein.

de vlokken vervagen. En als je, bij
uitzondering, voor het slapen gaan
nog even op straat mocht, leek je een
andere wereld binnen te stappen. Alles
was er doodstil, gedempt door de
sneeuw, en het normaal zo alledaagse
straatbeeld was veranderd in een
wonderlijk decor.
En ‘s morgens, als je de slaapkamergordijnen opzij schoof, wachtte je
nog iets bijzonders. Dan stonden er
op de ramen ijsbloemen in de mooiste
vormen. Het hoorde bij de vorst, van
verwarmde slaapkamers was geen
sprake. Alleen de woonkamer in huis
was verwarmd, dat wil zeggen - nadat
vader het dagelijks aanmaakritueel
achter de rug had. Maar kwam je op
school, dan was het door de centrale
verwarming al lekker warm en bovenien och e an e k ar li er es e
schoolmelk ter opwarming in de ribbels ervan leggen. En zo werd je weer
helemaal mens.
De Van Zeggelenlaan. Lang geleden
woonde ik daar, eerst met ouders,
broer en zus, later met ons gezin, moeder, vader en twee zonen. We hadden
er over het algemeen een leuke tijd en
de buurt bood veel afwisseling. Maar
nu is er, zoals dat gaat als je ouder
wordt, vrijwel niemand meer van toen
te vinden. Overleden, verhuisd, naar
elders in Nederland en soms zelfs
geëmigreerd. Ikzelf heb er eigenlijk
nu niets meer te zoeken. Maar de
herinneringen blijven. En dat is maar
goed ook.
Wim Hoogerdijk
whopictures@hotmail.com
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Gevraagd:
kunst en antiek
Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om
uw waardevolle kunst en antiek te veilen.
Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van onze
gecertiﬁceerde taxateurs.
Annelies de Boer-van der Minne, expert zilver

Zilveren chanuka lamp,
Amsterdam 1747,
nalatenschap Mw. R.D. Maduro
€ 514.600 incl. opgeld

Twee Delfts blauwe tulpenvazen,
laat 17e eeuw
€ 86.800 incl. opgeld

Leonid Pozen (1849-1921),
‘The Jewish charter’
€ 39.600 incl. opgeld

Kunst- en Antiekveiling 8 en 9 maart • Kijkdagen: 3, 5 en 6 maart 2017
Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag • Telefoon 070 365 88 57 • www.venduehuis.com

Nog lang niet versleten
Elke woensdag op TV West
Op TV West is vanaf 25 januari de
nieuwe serie ‘Nog lang niet versleten’
te zien. Hierin duikt presentator Fred
Zuiderwijk in het leven van kwieke
Haagse ouderen en zien we prachtige Haagse initiatieven voor senioren.

Jeanne
d’Arc
Vanaf dinsdag 7 februari

ks.nl

Ouderen gezocht
Voor deze serie is de redactie nog
op zoek naar ouderen van 70+, die
bijvoorbeeld nog wekelijks op de
waterski’s staan, cello leren spelen,
dansen, zwemmen, zingen, computerles geven of op een andere manier
kwiek zijn. Neem contact op via mail:
noglangnietversleten@omroepwest.nl
of bel tijdens kantooruren met Omroep
West via 070 - 307 88 88.

Kijk voor meer informatie op:

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West
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Topscorer van de eerste klasse
In deze tweede editie van De Oud-Hagenaar van het nieuwe
jaar gaan we verder met deze rubriek. Ik neem u mee terug
naar de periode 1955-1963.
Het is een mooie zonnige zomerdag
in augustus, als ik bij de bibliotheek Escamp op de Leyweg naar
binnen loop om te zien of mijn
foto-expositie over ADO van de
jaren zestig, die ondertussen al
weer een week of zeven voor het
publiek te zien is, er nog steeds
spik en span bij staat. En als dat het
geval is, loop ik direct door naar de
tafel waarop het gastenboek ligt.
Een plek waar de bezoekers van de
expositie hun persoonlijke boodschap en mededelingen kunnen
neerschrijven en achter laten.
Het is dan ook steeds weer leuk
om te lezen wie en vooral wat je
aantreft in dit gastenboek. En dan
met name van de oud-ADO-spelers
zelf.
Bij het doorbladeren en lezen van
alles wat er geschreven is aan

boodschappen en lovende commentaren in dit boek is er één bladzijde
die mij dan ook direct opvalt. Op
deze bladzijde zijn twee foto’s
geplakt, één selectiefoto en één
portret foto. De portret foto is van
de rechtsbuiten, centrumspits en
latere rechtsback uit de jaren vijftig
en zestig van ADO’er Jan Verhoek.
Het was dan ook de vrouw van Jan
Verhoek geweest die deze foto’s
in het boek had geplakt en mij
uitnodigde om contact met haar op
te nemen als ik nog wat meer wilde
weten over haar veel te vroeg overleden man. En dat is dan ook exact
wat ik de volgende dag gedaan heb,
omdat mevrouw Verhoek die zelfde
week nog een keer met enkele
familieleden naar de expositie
wilde gaan kijken, was dat dan ook
de ideale gelegenheid om iets af te
spreken om elkaar te ontmoeten.

Nadat wij kennis met elkaar hadden gemaakt, hebben wij samen
nog een tour langs foto’s gemaakt
om te zien wie van de spelers zij
nog kende. En dat waren er best
nog veel.
Tijdens het gebruikelijke bakkie
koffie en he ui isselen van e
contactgegevens hebben wij dan
ook de afspraak gemaakt, dat - zodra ik mijn lijst met artikelen voor
2016 had afgerond - het eerstvolgende artikel dat ik zou maken, er
één over Jan zou zijn.
Toen ik een jaar geleden mijn
eerste artikel voor deze column
ging schrijven, had ik niet het
minste vermoeden wat dit allemaal
teweeg zou brengen. Waar ik bij
aanvang van dit avontuur nog het
vermoeden had dat ik misschien
met pijn en moeite voor twee jaar
materiaal zou hebben, blijkt precies
het tegenovergestelde een feit te
zijn. Rood-groen blijkt iedere keer
opnieuw de verbindende schakel
te zijn om mensen weer met elkaar
in contact te brengen, ook als er
zoveel jaren tussen zit.
VDS
De op 26 maart 1935 te Den Haag
geboren Jan Verhoek begon zijn
voetballoopbaan bij de Haagsche
voetbalvereniging VDS. Waar Jan
Verhoek zich in 1946 als elfjarig lid
inschrijft. En in de jeugdelftallen
van VDS voor het eerst tegen de
bal aan trapte.

Tweede elftal ADO (1961-1962). Jan Verhoek, links staand op deze foto, naast de reeds
eerder in de column besproken spelers Arie Bakker, Jacques Smit en Theo Verlangen.
Tevens zien we op deze foto ook nog de in eerdere edities van De Oud-Hagenaar besproken spelers Jan van den Oever en Wim Waasdorp.

Al snel blijkt dat Jan als voetballer
in vergelijking met zijn ploeg-

Jan Verhoek.

genoten over bovengemiddelde
voetbalkwaliteiten beschikt. Het is
1952 als Jan Verhoek een verzoek
om overschrijving bij de KNVB indient voor de overgang naar ADO,
waarvoor hij tot 1963 zal blijven
voetballen.
Het is in september 1954 dat de
midvoor van ADO, Carol Schuurman, geblesseerd raakt en Jan Verhoek deze positie in de spits moet
gaan invullen. Een klus die hij dan
ook voortreffelijk weet te klaren,
zo goed zelfs, dat Jan in drie wedstrijden zeven doelpunten weet te
scoren en daarmee topscorer wordt
van de toenmalige eerste klasse.
In totaal speelde Jan Verhoek tussen 1952 en 1963 215 wedstrijden
in het eerste elftal van ADO.

In 163 competitiewedstrijden
wist hij 32 keer te scoren, in 15
bekerwedstrijden wist hij drie maal
het doel te vinden en hij speelde
37 oefenwedstrijden waarin hij zes
keer raak schoot. In totaal was Jan
Verhoek 41 keer succesvol voor
ADO bij het produceren van doelpunten in deze 215 wedstrijden.
Overzicht voetballoopbaan
1946-1952 VDS
1952-1963 ADO
1963-1964 Holland Sport
1965-1966 DHC
In 1966 is Jan Verhoek met zijn
voetbalactiviteiten gestopt. Jan
Verhoek overleed op 20 augustus
1989 op de leeftijd van 54 jaar.

Lezersaanbieding: De eeuw van uw leven!
Als lezer van De Oud-Hagenaar houdt u van geschiedenis en van (oud) Den Haag. Wat wij u bieden, is
dat allemaal, inclusief een leuke middag. In samenwerking met De Oud-Hagenaar kunnen we u een
kaartje voor deze voorstelling aanbieden voor een gereduceerd tarief.
De meeste tijd heeft u doorgebracht in
de twintigste eeuw, we zetten u in een
tijdmachine: houd uw stoel goed vast!
Op donderdagmiddag 2 maart
om 14.00 uur gaat u op tijdreis
naar de twintigste eeuw. Het jaar 1900
is het beginpunt. De reis is afgelopen
zodra de tijdklok 1999 slaat. U wordt
ontvangen door twee reisleiders en
vervolgens stapt u uit tijdens de crisisjaren 30, de oorlogsjaren 40-45, de
jaren 50 en de jaren 60/70. U beleeft
elke erio e e lie es, ui es, fil s

en foto’s. Met unieke archiefbeelden uit het Haags Gemeentearchief.
Als klap op de vuurpijl ontmoet u
minister-president Colijn en koningin Wilhelmina. Het programma is
cabaretesk en informatief. U beleeft de
gehele twintigste eeuw opnieuw.
Op donderdagmiddag 2 maart 2017
wordt deze voorstelling opgevoerd
in het Theater de Steeg aan het
Westeinde 165, aanvang om 14.00
uur. Bent u slecht ter been? Geen
probleem, de wijkbus rijdt voor u. De

entree bedraagt 2 euro, inclusief een
ko hee of koffie in e au e
Kaartjes zijn te reserveren door
per persoon 2 euro over te maken aan: Stichting 1 wereld, bankrekeningnummer
NL54INGB0009516882, onder
vermelding van: De eeuw van
uw leven 2 maart. De kaartjes
worden dan op uw naam gereserveerd.
Telefonisch reserveren kan ook: 0654697154. Kaartjes aan de zaal kosten
4 euro.

Een productie van Theater in Feite en Stichting 1 wereld,
met medewerking van het Haags Gemeentearchief, De Oud-Hagenaar, Fonds 1818
en de Gemeente Den Haag.
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Bel en bestel 070-22 10 581

THUISZORGWINKEL
Schoenspike original

Infrarood lamp, 100 watt

de meest verkochte antislip zo len

maakt alle spieren weer los

Opklapbare IJspin voor
wandelstok en kruk

Voor leden

Voor leden

26,50

5,55

Voor leden

28,00
Onze prijs vanaf € 32,95

Onze prijs
€ 6,95

Onze prijs € 33,95

Hipshield Valprotectie

Veilig en warm de winter door
voorkom vervelende glijpar�jen

Dimplex Eco Cadiz 3000
Watt radiator kachel
met afstandsbediening en 3 dubbele
beveiliging

Onze prijs € 39,95

Set van 1 onderbroek
met 2 beschermers

Onze prijs € 39,95

Voor leden

31,95

NOG GEEN LID?

Voor leden

Onze prijs € 217,95

Luxe Fleece zitting voor rolstoel en scootmobiel

178,80

Voetenzak Beurer Cosy
automatisch uit na 90 minuten

gevuld met memory- foam en wasbaar
Voor leden

50,35

Bel
070-221 05 81

Onze prijs € 62,95

en wordt nu
gratis lid !
Voor leden

Onze prijs € 57,95

46,35

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.
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Melkhandel: Kees Bulk en Cor Mulder
Familie Mulder was getrouwd en had een zoon Jantje, die had polio of kinderverlamming, niemand
wist het precies, want dat durfde je eigenlijk niet te vragen. Sinds ik Jantje kende, heeft hij altijd in
zijn invalidewagen gewoond en geleefd. Heel vaak werd hij opgehaald door buurjongens of -meisjes
om een lekker stukje te rijden, bijvoorbeeld door het Zuiderpark en daar de beesten te voeren. Aan
oud brood was geen gebrek, want in de winkel stonden de zakken brood al klaar. Onder de dekens
en de matras in de wagen lag slinks verscholen óók een partijtje kindervoer, daar zorgde Jantje
wel voor. Elk ritje met Jan bracht altijd een papieren guldentje op en in het weekend een knaak en
een suikerbuik. Wat er aan snoep over was, werd om de hoek van de winkel in je zakken gepropt
en nam je mee naar huis. De familie was blij dat hun kind in goede handen was en aandacht kreeg.
Papa en mama hadden hun handenvol in de winkel, dus weinig tijd voor Jantje.
Ik was één van de eersten die ‘AltijdDrukHeleDag’ had. Alleen de
afkorting kenden we toen nog niet.
Mijn moeder was me zat en vond dat
ik maar eens lekker moest gaan uitblazen en wat gaan bijverdienen in de
vakantietijd. Ze had een goed gesprek
met Kees van de melkhandel gehad,
zei ze tegen me en ik kon beginnen.
Maar wel gewoon, heel gewoon doen.
a o enaa e es rek as een ui
van een cent, want in zo’n winkel is
werk zat en Kees zal best blij met mij
geweest zijn. Op verzoek van Kees
oes ik i n fie s eene en
Kees Bulk, was vrijgezel en woonde
in bij de familie Mulder. Kees was
altijd goedlachs, kwinkslag hier en
grolletje daar. In mijn herinneringen
was het altijd druk in de winkel, met
veel gelach en vrolijke mensen en
klanten die anderen vóór lieten gaan,
met de opmerking: “Ik heb de hele dag
de tijd.” Of: “Ja, joh. Ga maar, ik sta
toch even gezellig te kletsen.” Kees
gaf de vrouwelijke klanten altijd complimentjes en soms een tik op de bil en
deze werd vaak lachende ontvangen
en er waren ook klanten bij die er, bij
wijze van spreken, om vroegen. Het
maakte Kees allemaal niks uit. Kon
toen nog, na vijf jaar oorlog. Kees was
ook een beetje een viespeuk. In het begin van onze samenwerking schrok ik
me rot, dan riep hij: “Ger, kom eens!”
En dan pakte hij mijn hand richting
zijn billen en liet er een grote wind op.
“Vasthouden, hoor”, was de opdracht.
Zijn hoogtepunt was het te doen in een
volle winkel en dan mij de schuld geven. Ik geneerde me kapot en heb het
na een aantal keren tegen mijn moeder
verteld en die ging Kees even corrigeren. En als er iemand was die kon
corrigeren, nou dan... En ik spreek uit
pijnlijke ervaringen... Maakte bij Kees
niets uit, want als hij de kans kreeg,
deed hij weer. De frequentie liep
gelukkig wel wat terug. De leeftijd
van Kees heb ik nooit geweten en was
iets wazigs in mijn geheugen. Kees
had het grote melkwijk en Cor deed
in de Schaarsbergenstraat de even en
oneven nummers, want dan kon hij
terug naar de winkel om zijn vrouw te
assis eren ees ree o een akfie s
met dikke luchtbanden van Vredestein
en driebladige vering onder de bak.
Een groot leren zadel en daaronder
twee dikke spiraalvormige ijzers, die
kraakten onder je kont tijdens het
fie sen, aar he a erfec ussen

je benen zat een stuk ijzer dat deed
dienst als rem. Ik moest om 7.00 uur
beginnen en voor de winkel stond de
akfie s, verscholen on er een nie e
hanteren loodzwaar wit dekzijl, achter
i eren kra en e aalf essen en
vijftig liter bussen met verse melk, bezorgd door Leerdam Melkfabriek aan
de Marktweg. Ik moest eerst met de
kratten beginnen, om een goed evenich e kri en o e akfie s lleen
de bussen van vijftig liter kreeg ik niet
omhoog, met geen mogelijkheid. Dat
deed Kees, hij ging dan wijdbeens
staan en met een ‘1-2-3 in godsnaam’
zwaaide hij, tussen zijn benen door, de
us o e a en oen e in ees
een fout, want na deze krachtsinspanning wilde hij weer mijn hand pakken
en toen heb ik hem geschopt. Er zijn
tenslotte grenzen, tussen de middag
een windje, alla, maar des morgens
vroeg...
Cafe Franchimon
Zijn wijk begon bij Café Franchimon,
hoek Soestdijkseplein en Soestdijkesekade, richting Escamplaan. Melkbussen met verse melk, gekoeld door
witte dekens. Vla, pap, karnemelk,
havermoutpap, yoghurt en een paar
es es k ar roo
n al e essen
hadden een eigen kleurcapsule. Als
Kees op het zadel zat, kon hij bijna
niet over de kratten heen kijken om
een stukje straat te zien, dat deed hij
op de gok. Het was in die tijd wel
erg stil op straat en weinig of geen
geparkeerde auto’s. Ik ging naast hem
rijden en gaf aanwijzigingen vanaf
i n fie s
e ka e er oor e
klanten al gewacht op Kees of men
kwam naar beneden met pannen en
potten en Kees vulde deze met een
één of twee liter maatkan met koperen
rand met ijktekens. Als Kees klaar
was met de melk bij een klant, vroeg
hij meestal - en alleen bij zijn goed
ogende damesbestand: “Kan ik nog
meer voor u betekenen?” Meestal ging
dat gepaard met een vette knipoog
en een wat langdurig oogcontact. De
bestelling stond vaak al op een papiertje en anders schreef Kees met een
potlood zelf een bestel briefje, dat was
van stevig bruin pakpapier. Ik zag dat
potlood eigenlijk voor het eerst, maar
dat was wel logisch, vanwege zijn niet
erin e a oren en een os krulhaar,
verstopt onder een grote zwarte Basken baret. Dat potlood zat daar zo lang
ik hem kende, een dik driekantig geel
potlood en het was multifunctioneel,

want het ging wel eens in een oor of
lekker door zijn haar. Soms probeerde
hij er iets mee op zijn rug te verwijderen, maar de meeste moeite kostte
toch de bilnaad. Eén keer slechts gaf
hij het potlood aan mij en wees op
zijn bilnaad: of ik ff wilde... Ik heb du
moment met mijn moeder gedreigd en
daarna at hij (bij wijze van spreken)
uit mijn hand.
Zeer memorabel was de Kerstweek
en die heeft een diepe indruk op me
gemaakt. Ik maakte zoveel gekke dingen mee en ik was handlangertje van
de meest dwaze clown van de regio.
Verkopen en handelen hoefde je Kees
niet meer te leren. Alles ging met een
grap en een grol en hij was nergens
te beroerd voor. Aan de voorkant van
e akfie s a een ro e schui a, e
slotje (sleuteltje hing met vet leder
koordje aan een oor van de vijftig
literkan) Daar lagen de duurdere bestellingen, verpakte zakken of dozen,
er zaten eenden en gele kippen in, kant
en klaar schoongemaakt. De niertjes,
levertjes en hartje, apart verpakt. Het
meest frappante was het feit dat de
afgehakte kop van het beest werd
meegeleverd.
Kees was ook een beetje parlevinker,
maar dan op straat. Hij leverde van
alles aan de Westlanders, die hun
duwboten met groenten en fruit naar
e veilin aan e roes raka e, oor
middel van een houten paal vooruit
duwden. Gaven dan ook een bestelling
op en haalden deze ‘s middags af in de
winkel. Veelal was het eend, gele kip
en blokken vet en er werd vaak met
gesloten beurzen betaald. Het spreekwoord ‘wie appelen vaart, wie appelen
eet’ is daar door Kees uitgevonden.
Een klant, zeer zenuwachtig, riep Kees
om naar binnen te komen. Er werd
stiekem achter de hand wat gesmoest
en wat zachter gepraat. Kees ging naar
binnen en ik liep ook maar mee. Op
het balkon had mevrouw twee konijntjes in een hok, lekker vetgemest voor
de Kerst. Mevrouw en ik werden weggestuurd. Ik weet niet hoe Kees het
deed, maar binnen een vloek en een
zucht kreeg de klant een jutezak overhandigd. Ik ging gelijk naar het balkon
en zag een leeg hok. “Gewoon, vanaf
het nekkie tussen duim en wijsvinger
en dan een keer of drie goed oprekken.” Ik zei: “Dan krijsen ze, toch?”
“Nee, hoor. Niet als ik het doe.”

‘s Middags naar de overkant van de
Soestdijksekade, maar eerst verse
handelswaar halen in de winkel, lege
kratten ophalen die we tijdens de
heenrit, langs de trottoirband hadden
neergezet. De kar ging hierdoor ook
minder zwaar rijden. Ik had wel trek
ekre en, na een half es e hele ikke
en trage vanillevla, welke ik onder de
rit mocht uitkiezen. Gezellig met z’n
allen in de bijkeuken, de winkelbel
ging een halfuurtje van slag en ik
mocht alle soorten beleg opnoemen
die ik op mijn boterhammen wilde
hebben. Het werden lekkere verse
witte kadetten, rijkelijk met roomboter
besmeerd en daarop boerenham met
een zwoerd en verse melk. Ik heb daar
voor het eerst in mijn leven hardgekookte eendeneieren gegeten. Puddinkjes met geslagen slagroom. Ome
Cor sneed de grote Gelderse ringworst
niet in gewone ronde plakjes, hij ging
met het machine- mes langs de zijkant,
dan kreeg je lekkere lange plakken en
het léék meer. Ik had het thuis echt
niet slecht, maar bij deze familie...
Ome Cor vroeg - vooraf van dit Jan
Steen-gebeuren aan de familie en meeeters - om een wijle stilte en ging zelf
voor in gebed voor zijn gezondheid,
de klantenkring en óók voor Jantje
en zijn polio. Hij wilde ook nog om
vergiffenis vragen, maar zijn vrouw
schudde haar hoofd.
Harley Davidson
Kees had een garage om de hoek in de
Schaarsbergenstraat en bij het openen
van de deur zag ik hem staan. Een
Harley Davidson, van de U.S Army,
geruild voor wat roomboter en Gelderse worst, zei hij zonder blikken of
blozen. Handgeschakelde Harley, met
voetsteunen zo groot als surfplanken,
in e a roene ca ou a e kleuren
en een buddy-seat. Aan de zijkanten
twee grote leren tassen. “Wat vind je
ervan?” Hij straalde en ik zag dat hij
verliefd was en hij liep gelijk naar een
doos poetsdoeken, om een beetje stof
op de benzinetank te verwijderen. Ik
had de verhalen over zijn motor in de
straat al gehoord van mijn vriendjes en
dat hij raar verkleed op zijn motor zat.
Nu zag ik het met eigen ogen, hij trok
een soor oncho van ca ou a ene
aan, waarin hij verzoop. Wat bleek,
van de vuurwapenwet mocht je niet
openlijk zichtbaar over straat met een
dubbelloops jachtgeweer, welke hij uit
een kast had gehaald en zeker niet met
vier dozen hagelpatronen (niet van
Venz) binnen handbereik. Het geweer
ging geknakt voor zijn borst, onder de
poncho. Na twee maal pompen op het
trapijzer, sloeg de Harley Davidson
aan bij de derde keer. Mooi geluidje.
We gingen naar familie met een
boerderij in de buurt van Hazerswoude. Schieten op talingen, eenden
en mooie hazen met grote oren en wat
er nog meer voor de loop kwam. Er
werd en passant ook nog een reetje

afgeschoten. Binnen twee uur waren
de jagers klaar en we gingen terug
naar de boerderij met goedgevulde
weitassen. Alles werd keurig verdeeld
onder de broers. Het leek wel een
poeliersbedrijf. Ik zag daar ook de
gele kippen die Kees verhandelde in
zijn wijk. “Heb je al soep gekregen?”,
vroeg Kees. Nou, nee dus. Binnen een
paar minuten stond er een heel diep
bord soep voor mijn neus. Een diep
bord kippensoep, van een hele vette
kip, veel grote doorzichtige vetvlekken dreven bovenop en twee witte
boterhammen om te soppen. Dit was
soep met een hoofdletter.
We hadden een luxeprobleempje,
Kees had een jutezak teveel met dood
gevogelte. De zijtassen van de motor
puilden uit en Kees had zelfs een overvolle legerrugzak op zijn rug. De zak
werd tussen de buddyseat en bagagedrager gepropt en goed vastgesjord. Ik
zat op de terugweg wel erg wijdbeens
op een zak verende lijken, gelukkig
waren ze nog warm.
Buurvrouw kwam klagen over de
honderden spreeuwen in de bomen,
die tegen de avond neerdaalden met
veel gekrijs achter in de tuin... Kees
zou dat varkentje wel even wassen.
Kwam trouwens mooi uit: hij had
een zwaarder schietijzer aangeschaft,
kon hij ff proefschieten. Schieten
met een dubbelloops geweer, met als
steun een ijzeren golfplaten dak in
de tuin achter de winkel. Hij zou die
spreeuwenboom wel even uitroeien.
Deze knal (de grote oerknal moet een
rotje geweest zijn) was zo overweldigend, de resonantie van het ijzer
van de golfplaten en het gekrijs van
de spreeuwen, was niet normaal. Wat
eraan spreeuwen nog overeind zat in
de boom, werd met een tweede schot
vanuit de schouder weggeruimd. De
oorlo sfil la oon as ui eraar no
nie verfil , aar ik ro eer hiermede te schetsen wat er zich op die
woensdagmiddag afspeelde. We hebben ons minutenlang verscholen onder
het afdak, tot de zeer verontwaardigde
buren weer naar binnen gingen, met
de gelijkluidende conclussie: zal Kees
wel weer geweest zijn. We bleven nog
een paar minuten stil luisteren en Kees
wilde gelijk misbruik van de situatie
maken en probeerde mijn hand te
pakken voor nog een explosie, maar
ik was sneller. Schijnbaar was hij toch
óók bang geweest altans, banger dan
voor mijn moeder.
Buiten de gele kip, kreeg ik voor de
schrik een zak eieren (dubbel dooiers)
en een Gelderse ringworst mee en
het dwingende verzoek: niks tegen je
moeder zeggen.
Ger Hählen
g.hahlen@ziggo.nl
070-3888269?
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Scheveningen: de parel aan het Noordzeestrand
Bob Entrop (70 jaar) is geboren in Den Haag op 1946 maar bracht
zijn jeugd door op Scheveningen. Van zijn vijfde tot zijn twaalfde
jaar woonde hij op Duindorp; daarna verhuisde het gezin naar de
Benoordenhoutseweg waar zijn vader zijn Schelpenmuseum is
begonnen. Door de verbreding van de Benoordenhoutseweg, die
toen Zuid Hollandlaan ging heten, verhuisde het museum naar de
oude visafslag aan de Dr. Lelykade en kreeg het de naam Zeebiologisch Museum.
Bob Entrop was, net als zijn vader,
voorbestemd om zeebioloog te worden. Alleen het liep anders.
Hij ging naar de academie voor Beeldende Kunsten St. Joost in Breda en
er fil aker i aar i hi
aar
in he vak e
fil i els o i n
naam en hij is voorlopig niet van plan
te stoppen.
il s aken is i n assie en voor i
aar s aan er al eer enkele fil s o
stapel. Vorig jaar is hij begonnen met
de CANON VAN SCHEVENINGEN,
ie es aa ui vier fil s Het wereldwonder van Scheveningen, Duindorp
100 jaar, De Sleep en op 1 februari
aa in he urhaus i n laa s e fil in
première Scheveningen - de parel aan
het Noordzeestrand.
k ko no re el a i o cheveninen ook al oon ik eer an e helf
van i n leven in ra an k he e
veranderingen zowel rond de haven
en rond het Kurhaus vanaf een afstand
ee e aak oen ik i n serie Een
cijfer voor je leven
a everin en,
uitgezonden door onder meer Omroep
es aak e, aarin lussers
aan de hand van foto’s en verhalen
eru ki ken o hun leven, realiseer e
ik i a e e enera ie er s raks nie
meer is en dat daarmee de verhalen
van vroe er verloren aan a rach
i o he i ee o een aan al fil s
e aken ie i s uk erf oe kon en
vastleggen.”
e i ee voor i o van ri ke ro ec
werd overal enthousiast ontvangen.
chevenin en a o eli khe en o e fil s in hun en oons ellingen in te passen en Omroep West
wilde ze graag uitzenden. Maar om
geld te vinden voor deze serie was een
lijdensweg. Het heeft mij bijna een
aar ekos o e no i e financi le
i elen i elkaar e s rokkelen
aar e aanhou er in , ook al heef
a veel, heel veel i ekos o
mensen te overtuigen. Maar het is
eluk en ank i een lan e li s van
financiers, su si i n en en s onsors
is ook e laa s e fil van
inu en
gerealiseerd.”
e een s aa van iens van

aar

als ro ucen en re isseur he ik el
geleerd om de potjes te vinden en
financiers en housias e aken e
is alleen jammer dat de verhouding
crea ivi ei en fil s aken so s in
schril con ras s aa e he oeken
naar el als ro ucen aaro is he
ie ere keer eer een over innin als
een fil in re i re aa en ui e onden wordt.”
Met tranen in mijn ogen
k he re el a i o lekken efil
ie er vroe er heel an ers ui a en k
he e ranen in i n o en ekeken
tijdens de montage naar oude foto’s
en fil es van he ou e evers
e noo lein, e oulevar e i n
rach i e ho els, he alais e ance,
de haven, de Scheveningseweg met
zijn prachtige villa’s, de Keizerstraat.
oe he en ensen i kunnen slo en
en laten gebeuren.”
“Is dat erg? Moet je de vooruitgang
e enhou en o o ekere hoo e
wel, dat zal iedereen met mij eens zijn
als e ki k naar hoe ols an en e
zijne zich te buiten zijn gegaan aan
een sloopwoede. Paul van Vliet vertelt
in e fil hoe he urhaus o e nominatie stond om gesloopt te worden.
e kun he e nie voors ellen aar
el aak veel, heel veel ka o en
dat is op Scheveningen gebeurd. Nauurli k heef e i ook oe e in en
gebracht. Reder Arie van der Zwan
vertelt hoe nu ieder bemanningslid
zijn eigen hut en douche met wc heeft
en hoe dat vroeger ging.”
i ens e research van e fil he
ik e veel chevenin ers en a enaars es roken e eers e con ac

as er elefoon n ik erk e a al
na enkele inu en ik o een anier
e ensen s rak alsof e elkaar al
aren ken e lsof ik nooi en e e ees a von ik heel i on er en
he ik i voor eel nooi eha e
ensen ui v
s er a , aar ik
ook vaak fil
Bijzondere mensen
k he in e fil s es roken e
vissers, vissersvrouwen, een reder,
vuurtorenwachter, architect, twee
e hou ers, e ur e ees er, erknemers van de Sleep en de visafslag, het
unker useu o er aar een aar e
noemen. Hun prachtige verhalen hebben me soms ontroerd of laten lachen.
George Kooijmans, Rinus Gerritsen
van de Golden Earring en impresario
ac ues enf e en i eru keren
naar en aa ea s a e as een
fees van herkennin o e hen e
praten over de tijd van toen met meises o e o le e en e on ens o
e uch e al ie ensen he ik he
verle en oen herleven en e enkelen he ik naar e oeko s ekeken
eel i on er as he aken van e
fil Duindorp 100 jaar, o a ik o
lekken s on e fil en aar ik ooi
als kin he es eel in e ee alu s raa k s rak e ensen van
mijn eigen leeftijd over de tijd dat we
samen jong waren. Met oude foto’s
ui he e een earchief k a en e
vijftiger jaren weer tot leven en liep
ik oor s ra en, ie er nu heel an ers
ui ien oor alle vier e fil s he ik
een e el i e e e erkin eha
van he aa se eel archief o in e
nach eli ke uur es he ik huis ach er
e co u er kunnen oeken naar
fo o s en fil eel en
u er or en e eken ook vaak

eru ki ken en aan al aren ele en
aak e ik e - eli e serie Een 2e
carrière n e e serie, ie lan eli k
is ui e on en, rach ik ensen in
beeld die na hun pensioen zich zijn
gaan inzetten voor de samenleving
e e e oelin hun erkervarin e
delen met anderen. Prachtige portreten van en housias e - lussers ie
niet achter de geraniums zijn gaan
zitten maar nog volop in actie waren
om, dat wat ze hebben geleerd in hun
leven, nie e la en ver a en n en
aa he ik verschillen e ini ia ieven
in beeld gebracht. Jammer alleen dat

en Scheveningers.”

door geen geld meer deze serie is
stopgezet.”

s eun e in e ru is he nu een fil
van
inu en e or en

Nog zoveel films te maken
k ars van e fil lannen en ou
heel raa in e oeko s no een
hoo fil s aken over en aa en
Scheveningen. Onderwerpen genoeg
en ik he in i els el e e en a
ik ee hoe e fil s aak en a ik
aar ee een roo u liek ereik

Festivals
k ko re el a i o in erna ionale
fil fes ivals aar i n fil s ver oon
or en e arel al ik ook aan
in en en, an ik ie e e fil ook als
een ooi visi ekaar e van cheveningen, de parel aan het Noordzeestrand.”

lleen ie ere keer eer he oeken
naar ie financierin vree ener ie
ner ie ie ik liever es ee aan he in
beeld brengen van al die fantastische
en bijzondere Hagenaars, Hagenezen

elukki he ik een oe ehoor
evon en i e e een e en aa ,
e a o ank, he rins ernhar ultuurfonds, Omroep West, de Rederijen
roen, en ulk, ac on, roli k, an
der Zwan, Casino Vitalizee, Hommerson, het Kurhaus en Scheveningenbad.
Want eind vorig jaar was het nog heleaal nie ui eli k a ik e e laa s e
fil ou kunnen afron en n eers e
ins an ie ou he een fil van circa
inu en or en, aar ik ha oveel
a eriaal e een e ra financieel

Na de première op 1 februari in het
urhaus, al e fil e koo i n i
bol.com.
Bob Entrop
entropendezwartfilms@gmail.com
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UITGAA

in de jaren

60,70
en 80!

Speciaal voor De OudHagenaar schrijf ik de
komende maanden
een aantal artikelen
over het uitgaansleven
in Den Haag in de
jaren 60, 70 en 80! Met
een aantal bekende en
minder Hagenezen en
Hagenaars ga ik struinen door Den Haag om
herinneringen uit die
tijd op te halen. Jouw
verhalen zijn uiteraard
van harte welkom!
Was jij een notoire
stapper in het Haagse
uitgaansleven van de
jaren 60, 70 en 80 en
kun je hier wat leuke
verhalen over vertellen,
dan hoor ik het graag
van je! Mail naar: frans.
limbertie@yahoo.com.
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Lezersreacties over uitgaan in Den Haag
Voor mijn rubriek ontving ik
een aantal mails van lezers
over deze periode in hun leven.
Hieronder volgen een paar
verhalen.
Marijke was vooral sportief
Als beginnend kunstrijdster ging Marijke
Ruis, geboren in 1949 in Wassenaar, begin jaren zestig in Den Haag naar school.
In de zomer was de enige ijsbaan die
Den Haag toentertijd kende, de Houtrust,
gesloten. “Wij waren dan aangewezen
op rolschaatsbanen om toch onze axels
en rittbergers te oefenen”, vertelt ze.
“Ook hele goede herinneringen bewaar
ik aan de familie Ooms. Deze familie
had De Marathon, een rolschaats-hockeybaan annex dansgelegenheid in Den
Haag, eind jaren veertig door deze familie opgezet. De locatie was gevestigd aan
het einde van de Savornin Lohmanlaan.
Toen ik wat ouder was ging onze club
naar de rolschaatsbaan in het Zuiderpark.
Daar werden in de weekends vaak dansavonden georganiseerd. Omdat ik als
enig kind nogal beschermd opgroeide,
mocht ik van mijn ouders daar dan wel
naar toe, maar alleen onder begeleiding
van oudere neven en nichten. En dat
gebeurde dan ook. Dat waren bijzonder leuke avonden. Soms eindigden
deze avonden met een autoritje naar de
Scheveningse boulevard, uiteraard met
uitzicht op zee.” Marijke is nog steeds
enthousiast over die tijd. “Absoluut!”,
glimlacht ze. “Zelf heb ik in die tijd ook
veel mensen uit allerlei rockbandjes

ontmoet die hun basis hadden bij de
Eekhoorn of andere rolschaatsbanen.
Zo’n rolschaatsbaan was daarom ook
een ideale plek, omdat wij daar gewoon
heerlijk onszelf konden zijn en niemand
stoorden, wat geluidsoverlast betreft. Ja,
het was echt een geweldige tijd.”
Stappen en swingen met Martin
Martin van der Geer genoot met volle
teugen van het uitgaansleven in de jaren
zestig en zeventig. En later eigenlijk ook
nog wel. “Vroeger was ik trouwens best
een verlegen ventje”, vertelt hij. “Rond
de leeftijd van zestien jaar ging ik pas
voor het eerst op stap met vrienden.
Zo belandden we per toeval een keer
in een soos bij de Gerardus Marjella
Parochie, die zat op de Noordpolderkade, in de wijk Molenwijk. Na die tijd
gingen wij daar natuurlijk vaker heen,
want daar kwamen leuke meisjes. Ook
kwam ik met vrienden bij Club 192
op de Groenmarkt, daar had je twee
zaaltjes met livemuziek; boven draaide
een dj. Die gast speelde prima muziek
om op te dansen. In die tijd traden daar
de bekende Haagse bands op zoals The
Golden Earring, Tee Set en The Motions,
maar ook The Swinging Soulmachine
en The Free. Die laatste twee bands
gebruikten veel blazers, hartstikke
gaaf. Niet alleen op zaterdagavond,
maar ook op de zondagmiddag kon je
er terecht.” Martin vond het een leuke
tijd. “Wat ik nooit zal vergeten, was een
optreden van Fleetwood Mac”, roept hij
enthousiast. “Dat was een nachtconcert

waar ik eigenlijk niet heen mocht van
mijn ouders. Toch stiekem gedaan. Let
wel, het betreft hier Fleetwood Mac
in de oude bezetting met Peter Green,
John McVie, Mick Fleetwood en Jeremy
Spencer. ‘I need your love so bad’, was
toen hun grote hit.” In 1976 verhuisde
de band naar Amerika en werden Green
en Spencer vervangen door Christine
McVie, Lindsey Buckingham en Stevie
Nicks. Martin vervolgt: “We gingen
later ook vaak naar Noordwijk: je had
daar toen ‘t Zeepaardje en Casino. Duna
Deli was echter een veel leukere tent.
Daar waren ook twee zalen met veel live
bands, die er speelden. Maar omdat het
vaak zo vroeg afgelopen was, reden we
na a oo oor naar chevenin en en
gingen dan naar De Grot, die zat onder
Blue Bell, op de hoek van de Gevers
Deynootstraat. Ik herinner mij nog goed

een dj die regelmatig de zanger Barry
Ryan imiteerde. Deze had toen een grote
hit met ‘Eloise’. Op deze locatie heb
ik ook mijn vrouw leren kennen, die
helaas afgelopen april is overleden. Op
31 december van dit jaar zouden we 45
jaar getrouwd zijn. Nu woon ik vanaf
1999 in Rijswijk. Daar hebben ze bij het
station ‘Sir Winston Leisure’, met daarin
gevestigd Grand Café De Halve Maan
en het Sir Winston Casino. Daarboven
heb je de Sir Winston Club, die is voor
feesten en partijen, met veel muziek uit
de 80’s en 90’s. Ik ben daar een paar
leuke mensen tegengekomen en kom er
zo nu en dan. Rond een uur of elf ben ik
binnen en ga dan gelijk de dansvloer op.
Meestal tot een uurtje of drie. Gezellig,
en bovendien: voor alle leeftijden, want
mijn drie zoons gaan soms gewoon met
mij mee.”

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

anders bepalen.

Oma hoeft kleinzoon
niet te schenken
Een moeder in een verzorgingshuis
heeft twee nog levende kinderen en een
kleinzoon van haar zoon die al eerder
is overleden. Is zij vrij om naar eigen
goeddunken schenkingen aan haar
kinderen te doen? Of kan de kleinzoon
ook een schenking eisen? En heeft hij
bij overlijden van deze vrouw ook het
recht op een derde van haar nalatenschap? Er is geen testament.

Afwikkeling erfenis
tante duurt te lang
Mijn vrouw wacht nu al vier jaar op
de verdeling van een nalatenschap van
een tante van haar, waarbij trouwens
veel erfgenamen zijn betrokken. Het
eigen huis van die tante staat al die tijd
leeg en is niet verkocht. Wat kunnen
we eraan doen dat de notaris eindelijk
eens deze kwestie afwikkelt? Mogen
wij ook inzien welke kosten hij tot nu
toe heeft berekend?

Een levende persoon mag natuurlijk
de schenkingen doen aan wie hij
of zij wil doen. Waarbij meestal de
schenker wel rekening houdt met
e fiscale vri s ellin en e eni e
e erkin is een fiscale, na eli k a
schenkingen die binnen 180 dagen
voor het overlijden van de schenker
zijn gedaan, worden beschouwd
krachtens erfrecht te zijn verkregen. In het wettelijk erfrecht neemt
de kleinzoon de plaats in van zijn
overleden ouder. Per testament kan
de moeder (en oma) natuurlijk wel

We kunnen uw vrouw alleen maar
aanraden de huidige notaris het vuur
aan de schenen te leggen. Want
wat zijn de oorzaken waarom de
notaris nog niet tot afhandeling kan
overgaan? Heeft hij/zij daarover al
iets gezegd? Zijn er nog erfgenamen
die voorlopig niet op te sporen zijn?
Waarom kan hij/zij inderdaad nog
niet overgaan tot de verkoop van
huis met toestemming van de erfgenamen? Zijn die allen al getraceerd?
Laat uw vrouw zich ook niet afsche-

pen door het notariskantoor op haar
relevante vragen. Uw vrouw (als
een van de erfgenamen) mag gerust
zeggen dat zij het een slechte zaak
vindt en dat zij van plan is naar de
raad van toezicht van het notariaat te
stappen. En als meerdere erfgenamen zich onheus behandeld voelen
kunnen zij gezamenlijk een andere
notaris eisen.
Het lijkt ons belangrijk dat er opheldering komt over de ‘knelpunten’ bij
de afhandeling door de notaris.

Familierecht
Scheiden doet ook
financieel lijden
Mijn vriend en zijn ex zijn gescheiden.
Zij heeft het huis overgenomen. Hij
heeft al een deel van de schulden betaald. Nu blijkt nog een schuld open te
staan. Zij zegt dat hij daaraan ook mee
moet betalen. Hij heeft het bewijs dat
hij de andere schulden heeft betaald.
Hij wil niet meer betalen en daardoor
hebben ze een conflict. Wie heeft er
gelijk?

Als mensen in gemeenschap van
goederen zijn gehuwd geweest,
dan moeten ook de schulden uit dat
huwelijk verdeeld worden tussen
de twee partners bij scheiding. Dus
eenvoudig gesteld, uw vriend draait
op voor de helft van de schulden uit
zijn huwelijksperiode.
Het kan zijn dat in het echtscheidingsconvenant al een verrekening is
opgenomen. Dan zou de situatie iets
anders kunnen liggen als de nu door
zijn ex aangedragen schulden daarin
al zijn opgenomen. Wil hij niet
betalen, dan kan zijn ex besluiten
een juridische procedure en/of een
invordering tegen hem te beginnen.

Consumentenzaken
Beëindiging contract
internet bij detentie
Mijn neef heeft bijna negen maanden
in het huis van bewaring gezeten.
Tijdens zijn detentie heeft hij zijn
internetprovider gemeld dat hij zijn
abonnement per direct wilde beëindigen. Hij kreeg geen reactie. Hij heeft

al die tijd geen gebruik kunnen maken
van het internet. Vervolgens kreeg hij
een rekening van 350 euro van een
incassobureau. Hij was er helemaal
van overtuigd dat zijn abonnement was
afgesloten. Hoe moet hij dat oplossen?
Indien uw neef met de internetprovider een contract is aangegaan
voor een bepaalde periode (meestal
het eerste jaar), zit hij daaraan vast.
Vanwege zijn detentie had hij een
beroep kunnen doen op voortijdige
beëindiging van het contract. De
meeste providers willen daarop wel
ingaan.
Hij of familie had echter wel een
beroep kunnen doen op het onvermogen vanwege de detentie om van
de provider gebruik te maken en
daarover nader contact moeten leggen. Alleen maar een opzegbriefje of
-telefoontje volstaat niet. Misschien
dat hij bij overlegging van een
kopie van de schriftelijk opzegging
(meestal nodig!) de provider en
het incassobureau nog op andere
gedachten kan brengen.
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Kleine
Nostalgie
met Julius Pasgeld

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.

Seksuele voorlichting in de Haagse Schilderswijk rond 1980
Met al die expliciete porno op internet lijkt de behoefte aan seksuele voorlichting niet meer zo
groot. Toch was dat op de lagere school van een kwart eeuw geleden wel anders.
baby’tje ‘ín zo’n klein gat eruit komt’.

Mevrouw Pasgeld stond van 1977
tot 1987 voor de zesde klas (later
groep 8) in de Van Ostadeschool in de
Schilderswijk. Aan haar de taak om de
voorlichting van onze jonge Turken
en Marokkaantjes in goede banen te
leiden.
Toen ze in 1977 op de Van Ostadeschool begon te werken zat de school
nog vol leerlingen van Nederlandse
komaf. Ruim zestig procent. Aan het
einde van haar rit zaten er op de hele
school nog maar vier of vijf van die
leerlingen.
Maar voor de lessen seksuele
voorlichting leek afkomst niet uit te
maken. Het allerbelangrijkse was, om
voorlichting aan de jongens te geven
zonder de meisjes. Als die naar gymnastiek waren, bijvoorbeeld. En aan de
meisjes, zonder de jongens.
Waarom?
Nou, zou u als jongen iets aan de juf
over seks willen vragen, waar meisjes
bijzijn? Je kijkt wel uit. Weten die
meiden gelijk dat je nog niet alles
weet. En dan moeten ze je vast niet
meer als het er later nog eens op aan
komt. En wat moet een meid op de
sexuele markt van vraag en aanbod als
ze net in het openbaar aan de juf heeft
bekend dat ze niet begrijpt hoe een

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

Jongens en meisjes apart
Dat was dus de eerste voorwaarde
die mevrouw Pasgeld aan haar lessen
sexuele voorlichting stelde: jongens
en meisjes apart. De tweede voorwaarde was vrijblijvender. ‘Ik kan
me voorstellen’, zei ze als ze zo’n les
begon, ‘dat sommigen van jullie het
een beetje vervelend vinden, dat straks
iedereen in de klas weet waar je mee
zit. Weet je wat we doen? Je schrijft je
vraag over seks op een papiertje. Zonder je naam. En dat lever je dan, vlak
voordat de les begint, bij mij in. Dan
behandelen we je vraag, zonder dat
iemand weet dat dat jouw vraag was.’
Later heeft mevrouw Pasgeld al die
papiertjes in een soort plakboek
gedaan. Dat vonden we vorige week
terug bij een grote zolderopruiming.
Er was ook een enveloppe bij met
andere vragen van de leerlingen. Over
niet-sexuele problemen.
Schitterend, schitterend! De tranen
springen je in de ogen als je het leest.
Eerst maar eens de seks.

Waarom is dat dan bij jongens ook
niet zo geregeld? Het zou heel wat
problemen oplossen.
‘Als een man en een vrouw gaan
vrijen en ze willen geen kind. Wat
moeten hun doen?’
Tot welke beperking van de bevolkingsexplosie in de Schilderswijk het
antwoord van mevrouw Pasgeld heeft
geleid, vermeldt de historie niet. Maar
ik ben wel benieuwd.
Juf Pasgeld met groep 8 uit leerjaar 1987-1988.

‘Hoefeel jaar als de meisjes ongestelt
wordt en hoe lang gaat de ongestel
duren?’
Een volkomen terechte vraag waarvan
je je afvraagt waarom die niet gewoon
thuis beantwoord had kunnen worden.
Waar een school al niet goed voor is.
Taalfouten
Wellicht ergeren sommige lezers zich
aan de taalfouten in de briefjes. Je
bent immers op school om te leren
zo min mogelijk taalfouten te maken.
Jawel. Maar daar gaat het nu even niet
om, ja? Misschien zijn er belangrijker
dingen in het leven dan dat, ja?

‘Vanaf hoeveel jaar krijgen de jongens
zaatjes? Krijgen ze dat ook elke
maand?’

We gaan dus gewoon nog even door.
Inclusief taalfouten.

De vraag lijkt me volkomen relevant.
Eens per maand een vruchtbaar eitje.

‘Ik begrijp niet hoe die baby in zon
kleine gat deruit komt’
Met die vraag heb ik indertijd, als
jongen nota bene, ook jaren geworsteld. Maar zulke dingen vroeg je
natuurlijk niet aan je moeder. Of ik de
kwestie zou hebben voorgelegd aan
mijn onderwijzer van toen? Ik weet
wel zeker van niet.
En nu ik het allemaal zo opschrijf
besef ik ineens, dat ik het nog steeds
niet helemaal begrijp. Maar gelukkig
verkeer ik in de omstandigheid, dat ik
het nog altijd aan mevrouw Pasgeld

“Wij zijn er
voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er
veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke
periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de
uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart.
Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd
Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o. Wij zijn er voor u,
ook als u niet of elders verzekerd bent.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

kan vragen.

vaak hun naam wél onder vermelden.

‘Doet het pijn als er een baby komt?’

‘Juf. Hoe komt het, dat jij blond bent
en ik bruin?’

Zeker is, dat de lessen die mevrouw
Pasgeld indertijd op de Pedagogische
Academie volgde om haar onderwijsbekwaamheid te verwerven, niet
voorzagen in het antwoord op deze
vraag. Het lijkt er dus op, dat het
onderwijzend personeel, ondanks alle
sturing, bijscholing, opredderingscusussen, hulp en bijstand, er toch een
geheel eigen verantwoordelijkheid op
na dient te houden.

‘Juf, hoe is got geboren?’
‘Juf, hoe konden de mensen van
vroeger praat?’
‘Juf, hoe is een moeder geboren?’
‘Juf, mag ik zoms de bord uitvegen?’
‘Hoe kuikentjes uit de ei? Dat wil ik
graag weten.’

Nog een paar vragen (zonder ergerlijk
commentaar van mezelf).

‘Juf, hoe kom dat u een juf bent?’

‘Als je gevrijt hebt en je hebt geen
baby, wat is er aan de hand dan?’

‘Juf. Hoe is god? Is het een meisje of
een jongen?’

‘Wat is een condom?’

‘Waren er vroeger, toen mijn opa een
aap was, toch huizen?’

‘Als een vrouw geen baby wil en ze is
in verwachting, wat doet ze dan? Wat
doen ze met de baby?’

uf, ie on ek e e ro fie s
‘Juf, hoe is got geboren?’

Wat had ik graag bij al die lessen achter in de klas gezeten om de antwoorden van mevrouw Pasgeld te horen.
Helaas. Die antwoorden zijn voorgoed
verdwenen in het licht der vergetelheid. En dan die enveloppe dus. Met
vragen over niet-seksuele dingen.
Opmerkelijk is, dat de afzenders hier

Op de een of andere manier denk
ik, dat kinderen die dit soort vragen
durven stellen, straks veel meer weten
over de wereld dan ik ooit gedaan heb.
Maar misschien weet u meer? Vraag
naar hartenlust: julius.pasgeld@deoudhagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Hillman Imp
Wat hebben die Britten toch een leuke auto’s gemaakt! Herinnert u zich de Hillman Imp nog? In Nederland was het niet
zo’n succes, maar ik kan mij herinneren dat ik de introductieshow bezocht bij de dealer ergens aan de Beatrixlaan, bij de
Schenkkade.
In die tijd heette het moederbedrijf
Rootes en had als merken Hillman,
Singer en Sunbeam en net als met
de Austin Seven en Morris 850
van de concurrent, BMC Motors,
brachten ze één model uit onder de
rie erken e s ecifieke ui erli ke
merkverschillen en prijsstellingen.
Maar terug naar de Hillman Imp.
Een lollig vierkant autootje voor
stadsgebruik met veel glasoppervlak
en vooral veel ruimte. Een 875 cc
motor met 42 pk en een topsnelheid
van 129 kilometer. De motor zat achterin met daarboven bagageruimte
die je bereikte door de achterruit
open te klappen. Als je dan ook nog
de achterbank plat legde ontstond
er, voor de normen van die tijd, een
zee van bagageruimte. Voorin, waar
je de motor zou verwachten, zat het
reservewiel met nog wat ruimte voor
een paar beautycases. Van bumper
tot bumper was zijn formaat een
ruime 3,5 meter lang, dus makkelijk

te parkeren en zoals Hillman zelf
zei: “Ideal car for town driving.”
Het interieur was ook exceptioneel
ruim. Het dashboard zag er toen ook
zeer eigentijds uit met zoals zij zelf
beweerden: ‘Easy-to-read instruen s an fin er- i con rols en e
dat laatste bedoelden zij twee uit het
dashboard komende stengels, één
rechts en één links voor knipperlicht
en lichtbediening. Oogde in ieder
geval leuk en aan de zijkant links zat
het rubber pompje voor de ruitensproeier en rechts het contactslot.
Alle zeer symmetrisch. In het midden de eenvoudige schuiven voor
de verwarming of ventilatie met een
keuzeschuif waar je de lucht wilde
hebben. ‘Car, Screen, Screen & Car
of ff el er, si el en ko aar
nu nog maar eens om.

e ink as, aar a er i e ls
ik er no fo o s van eru ie, ver aas
ik mij over de mooie chroomaccenten rond de ramen, grille en die
bumpers met die fraaie rubber, stooro e en in e e lu e -ui voerin
Niet dat de Hillman Imp hetzelfde
kar - e e ra ha van e ini,
maar het kwam wel in de buurt. Een
fel motortje en doordat Engeland redelijk heuvelig is, waren de motoren
daar op afgestemd en kon je redelijk
lang doortrekken in de tweede versnelling. Heerlijk en dat geluid van

Engeland logeerde en op een dag
met een vakantieliefde achterin de
lichtblauwe Hillman Imp, met haar
moeder achter het stuur, ergens naar
toe reden en dat bovenaan een heuvel
voor het stoplicht de motor afsloeg
en niet meer aan de praat te krijgen
was. In mijn overmoedige enthousiasme riep ik: ‘Laat het mij maar even
ro eren en e he roo s e eluk
van de wereld sloeg de motor, zonder
dat ik iets speciaals deed, met een
donkerbruine brom aan. U kunt zich
voorstellen dat ik vanaf dat moment

Ik kan mij nog goed herinneren dat
ik als vijftienjarige tiener bij mijn
oom en tante in Maidenhead in

die donkerbruine brom uit de uitlaat.
Ik kan er nog van genieten als ik
eraan terugdenk. Heel opmerkelijk in
die tijd was ook de kleurcombinatie
van het exterieur en het interieur met
een extra kleuraccent bij zijn broer,
de Singer Chamois. Hoe cool klinkt:
‘Polar White/Tartan Red with Red
u hols er of offee ro n olar
hi e i h ei e u hols er
eel
smooth!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vak e een
in een in een en in
een , o a he evraa e an oor an
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 10 januari vond u
ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen
veel goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
6-2-9-5.

6

5

4 9
6

3

8 9

9 4
1 3
5 2
9
5 7
1
9
5
4
1 6 8

Het boek De Liegende Rechter van Hugo
Smit (ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de
volgende inzenders:
• Gerrit van Ommering, te Den Haag
• Johan Nagelmaker, te Den Haag
• C.A. Bakker, te ‘s-Gravenzande
Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
drie keer het boek De Liegende Rechter
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de
inzending natuurlijk ook uw postadres te

9 2 4 3
8
1

4 9
5

4
2

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 2
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
us nie ailen raa an ie an o he
voor u te doen!

1

3 8
7
4
7
6 9

9 6 4
7
7
2
3

9
7

7

3
4 9 7
1
8
6
6 1
7 2
3

vermelden! We moeten uw oplossing van de
nieu e u el, us e vier u oku s, ui erli k
binnen hebben op: vrijdag 3 februari.

6

2
1

8
5

3
7
3

5 6
2 4
8
4
9
7
2

2
6
4
7
6
9

4
1

4 2
3 5

1
2 7
9
8 1
8 3 6
6 5
5
3 6
2
5 7

6
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Open nu een deposito
spaarrekening bij De Volharding en
ontvang direct € 250,WAAROM DEELNEMEN AAN HET DEPOSITOFONDS VAN DE VOLHARDING?
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te
zadelen met hoge uitvaartkosten. Begrijpelijk,
want een gemiddelde uitvaart kost al snel meer
dan € 5.000,-.
Deelname aan het depositofonds van De Volharding
kan voor u de juiste oplossing zijn.

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

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

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS

len
a
h
j
i
W
!
p
o
s
i
t
gra

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

