
Dit is mijn honderdste bij-

drage voor De Oud-Hagenaar. 

Het eerste verhaal verscheen 

op dinsdag 8 december 2009, 

nog net in de eerste jaargang. 

Op een enkele uitzondering 

na hebben al deze artikelen 

iets met mijzelf te maken 

- al zal dat veel lezers ont-

gaan zijn. In een enkel geval 

kwam ik er zelf in voor, maar 

meestal ging het over men-

sen die ik gekend heb of over 

organisaties waar ik een rol 

in gespeeld heb. De man waar 

ik u nu iets over wil vertellen, 

heb ik goed gekend. Als le-

raar, maar ook als wethouder 

in Den Haag.

Heinrich Jacob Wilzen, Hein, zoals 

hij werd genoemd, is in 1912 in Rot-

terdam geboren. Hij was enig kind 

en zijn vader werkte in de haven. 

We kunnen hier van een ‘rood nest’ 

spreken en het is dan ook niet zo ver-

wonderlijk dat Hein, toen hij een jaar 

of twintig was, lid werd van de SDAP, 

de voorloper van de huidige Partij van 

de Arbeid. Na de middelbare school 

ging hij naar de Kweekschool, ook 

wel de Universiteit voor arbeiderskin-

deren genoemd. Omdat het tijdens de 

crisisjaren moeilijk was om een baan 

te vinden - men sprak van een kweke-

ling met akte - maakte hij zich als 

vrijwilliger bij de AJC en het Instituut 

voor Arbeidersontwikkeling nuttig. 

Hij behaalde in die tijd de hoofdakte 

en diverse andere akten en ging ver-

volgens werken op een lagere school 

en een ulo-school in Rotterdam.

Binnen het socialisme 

bestond ook een religi-

euze stroming waarin 

onder andere Henrië-

tte Roland Holst een 

belangrijke rol vervulde 

en hier voelde Hein zich 

thuis. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog vinden we 

hem terug als leraar op 

de rijkskweekschool in 

Meppel. Dit had mede 

tot gevolg dat hij er 

vele jaren later, hij was 

toen wethouder in Den 

Haag, voor zorgde dat de 

gemeente Den Haag een 

groot pand in Wilhel-

minaoord kocht, zodat 

de Haagse schooljeugd 

hier werkweken kon gaan houden. In 

1974 was dit voor het eerst het geval. 

Na de Tweede Wereldoorlog ging 

hij geschiedenis studeren en in 1955 

studeerde hij af in Leiden. Hij was 

inmiddels in onze stad komen wonen, 

waar hij werd aangesteld als leraar 

aan de kweekschool van het Haagsch 

Genootschap. Hij heeft zestien jaar op 

deze kweekschool gewerkt, aanvanke-

lijk als leraar, later als onderdirecteur. 

Hij woonde toen op de Statenlaan.

Risicovolle experimenten

In 1962 werd hij lid van de gemeen-

teraad en drie jaar later volgde hij 

Maarten Vrolijk op als wethouder van 

onderwijs, kunsten en sportzaken. Ri-

sicovolle experimenten ging hij vanuit 

zijn functie zeker niet uit de weg. Zo 

heeft hij het onderwijsexperiment op 

de school in de Atjhestraat mogelijk 

gemaakt. Begin jaren zeventig van de 

vorige eeuw kregen enkele leerkrach-

ten de kans om hier een school op wel 

heel experimentele basis te begin-

nen. Hoewel dit experiment niet lang 

geduurd heeft, heeft het wel voor de 

nodige opschudding gezorgd. Gezien 

zijn achtergrond is het feit dat hij 

wethouder van onderwijs werd voor 

de hand liggend, maar dat geldt ook 

voor kunsten. Hein heeft vrijwel zijn 

hele leven getekend, geschilderd en 

foto’s gemaakt. Hij heeft vooral etsen, 

aquarellen en pentekeningen gemaakt. 

Eén van zijn leermeesters was Theo 

Bitter. Ik zal een door hem gemaakte 

tekening uit 1976 toevoegen. Het gaat 

hier om een bouwplaats in Scheve-

ningen op de plek waar tot 1974 het 

Grand Hotel gestaan heeft. Vooral 

het vergankelijke van kerken en ge-

bouwen inspireerde hem. Hein wordt 

omschreven als iemand die vaak 

docerend sprak, niet zo vreemd voor 

een leraar, een zeer kordate stijl van 

leidinggeven had en als iemand die 

zich voor de hele Haagse bevolking 

inzette. Naar ik begrepen heb, hadden 

sommige ambtenaren het moeilijk met 

die kordate stijl van leidinggeven. Of 

dit positief of negatief is moet u, ge-

waardeerde lezer, zelf maar uitmaken. 

Ik neig tot positief.

In de bijna tien jaar dat hij wethouder 

was, is er dan ook heel veel tot stand 

gekomen, zowel op het gebied van 

het onderwijs als op het gebied van de 

kunsten. Hierbij verloochende hij zijn 

politieke voorkeur niet. Niet alleen de 

beroepsgroepen konden op zijn steun 

rekenen, maar ook de sociaal culturele 

vormingscentra en de amateuristische 

kunstbeoefening werden niet vergeten.

In 1974 besloot hij een einde te maken 

aan zijn politieke carrière en weer 

voor de klas te gaan staan. Tot aan 

zijn pensioen ging hij geschiedenis 

doceren aan de pedagogische acade-

mie van het Haagsch Genootschap. 

Na zijn pensionering had hij alle tijd 

om te gaan schilderen, tekenen en 

fotograferen. Hij woonde inmiddels 

in Voorburg op het adres Appelgaarde 

279 en hij was een van de eerste leden 

van de Voorburgse kunstenaarsvereni-

ging Brak. Op 4 februari 2001 is hij 

op 89 jarige leeftijd overleden. In een 

krantenartikel wordt hij ‘een man met 

veel geestelijke bagage genoemd’ en 

daar is niets te veel mee gezegd.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl
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Asperges eten

Geachte heer Pasgeld, in uw verhaal 

‘Op visite in een zondagse kamer’ in 

De Oud-Hagenaar van 7 maart, heeft u 

het onder de subtitel ‘Mevrouw Gros-

kamp ten Have’ (mij zéér bekend!) 

over het juiste nuttigen van asperges. 

Dit bracht in mij de volgende herin-

nering naar boven.

Mijn vader was uitermate kritisch over 

de vriendjes die ik als jong meisje mee 

naar huis bracht. Als zo’n vriendje dan 

kwam eten, droeg mijn vader mijn 

moeder op om - in het voorjaar - as-

perges op tafel te zetten. Er werd den 

scherp toegekeken hoe dit vriendje het 

er van afbracht. Deed hij het fout: de 

laan uit!

En niet alleen de asperges, ook 

bijvoorbeeld hoe je aardappelen at 

(niet met een mes snijden, maar met 

de vork kruimelen). Hoe hield hij een 

wijnglas vast? Ging dit niet naar wens: 

de laan uit!

Toen ik dit eenmaal wist, instrueerde 

ik van tevoren het slachtoffer en deed 

hem voor hoe het te doen. En buiten 

de tafelmanieren om: sprak de jongen 

zuiver ABN? Zo niet: de laan uit!

Als de tafelmanieren in orde waren, 

het ABN correct en de relatie ging de 

serieuze kant op, schakelde mijn vader 

een detective in om de gangen van de 

jongen en die van zijn familie (wat 

deed zijn vader?) na te gaan. Als dit in 

mijn vaders ogen niet in orde was: de 

laan uit! Dit hoorde ik pas jaren later.

Maar toen ik boven de 21 was - 

toentertijd de leeftijd dat iemand als 

volwassen werd beschouwd - koos ik 

zelf. Ruzies! Maar ik ging toen mijn 

eigen gang.

R. van Alphen

r.j.a.alphen@gmail.com

Adrian Stahlecker

In de krant van 21 februari stond in 

het artikel over het schilderachtige 

leven van Adrian Stahlecker onder 

andere dat hij in 1966 samen met zijn 

levenspartner een restaurant opende in 

Calafell.

Eind zestiger jaren gingen mijn echt-

genote en ik voor het eerst op vakantie 

naar Spanje en verbleven in Calafell. 

Volgens mij hebben wij toen meerdere 

malen bij hun gegeten, hoewel het 

menu uitsluitend bestond uit een saté-

schotel; maar héérlijk dat die was!

Hun restaurant heette, naar ik meen, 

echter La Paleta. In het artikel staat: 

Costa Dorada, maar dat is de bena-

ming van de kuststrook waaraan het 

plaatsje Calafell is gelegen.

Bij het lezen van het artikel kwa-

men weer veel goede herinneringen 

naar boven. Het was, zéker toen, 

heel bijzonder in zo’n relatief klein 

badplaatsje een stel buitengewoon 

vriendelijke Hollanders aan te treffen 

die een restaurantje runden.

Joop Schoof

joschoof@kpnplanet.nl

Anekdotes ADO in Amerika

Naar aanleiding van het artikel over 

ADO’s trip naar Amerika en het ver-

zoek of er anekdotes uit die tijd zijn, 

heb ik deze voor u.

In 1967 was ik veertien jaar en lid 

van de c klasse selectie van ADO. Wij 

hadden als trainer Rob Baan en toen 

de selectie van ADO naar Amerika 

vertrok, mochten wij de kleedkamers 

en faciliteiten van ADO gebruiken en 

trainden wij op het hoofdveld. Dat was 

op die leeftijd een geweldige ervaring.

Peter Oliehoek

oilcorner@kpnplanet.nl

Schietbaan

Wie kan mij vertellen waar de schiet-

baan gelegen heeft in de buurt van 

Klein Delfgauw. Het moet in de buurt 

van de afgeknotte molen zijn geweest. 

Ik ben er zelf twee keer geweest. Het 

was in de jaren van 1961-1963. In 

de jaren er na is er in die omgeving 

veel veranderd door de aanleg van het 

Delftse Hout. Hij werd onder andere 

gebruikt door de manschappen van 

vliegbasis Ypenburg en het Scheffer-

kamp in De Lier. Ikzelf was gelegerd 

in De Lier bij de ‘groep lichte vliegtui-

gen 298 en 299 SQN’.

Misschien wel aardig om te weten 

dat er bij ons bekende Nederlanders 

(BN’ers) gelegerd waren. Onder 

andere Joop Oonk (bekend van 

Jumping Jewels), Willeke Alberti, 

Aad Kamsteeg (journalist bij de E.O.), 

Ruud van Dulkenraad (hoofdredacteur 

van Muziek Expres en platenbaas bij 

C.N.R., hij had o.a ook de meiden 

groep May - Tay in zijn stal). Ruud 

Dulkenraad heb ik twee jaar geleden 

nog onbewust gezien op Schiphol. Hij 

was daar met een grote groep om een 

familielid op te halen, maar ik durfde 

het gezelschap niet te storen. Ik ben 

benieuwd naar de reacties.

Kees Rog

keesrog@gmail.com

Krantjes

Ik heb in mijn bezit: jaargang 4, nr. 10 

tot en met jaargang 9, nr. 5 de krantjes 

van De Oud-Hagenaar. Weggooien bij 

het oud papier vind ik zonde. Wellicht 

is er iemand die ik er een plezier mee 

kan doen? Zo ja, dan hoor ik dat graag 

van u; ophalen kan bij mij.

Wim van den Berg

Endezant 92

2285 LK Rijswijk

070-3675730

06-16366067

Koperen bruiloft 5 mei 1955

Toen mijn ouders op 5 november 

1942 (midden in de oorlog) in het 

huwelijk traden, konden ze natuurlijk 

niet bevroeden dat héél Nederland 

zou feestvieren op de dag van hun 

Koperen Bruiloft.

Die dag viel namelijk precies samen 

met de dag dat Nederland tien jaar 

daarvoor bevrijd was. Overal werd 

gevlagd en wij hadden die donderdag 

vrij van school.

Om hun koperen trouwdag extra te 

vieren namen mijn ouders mij en mijn 

beide zusjes (elf, tien en vijf jaar) mee 

naar ‘t Goude Hooft om daar tussen de 

middag wat te eten.Mijn vader had een 

tafeltje bij het raam op de bovenver-

dieping geregeld en zo hadden wij een 

prima uitzicht op de historisch optocht 

welke die middag door het centrum 

trok.

Zo werd het voor mij een dag om 

nooit te vergeten.

Bonnie Spaans-Barkmeijer

bonniespa@telfort.nl
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Den Haag op aardewerk

Een leuke pagina van ‘Den Haag op aardewerk’ bracht mij op het idee dat ik 

ook nog twee blauwe borden heb hangen in de keuken van aardewerk fabriek 

de Delftse Pauw, met daar op twee afbeeldingen van de Julianakazerne in 

Den Haag. Ze komen van mijn vader (overleden in 1997). Hij was tot zijn 

pensionering 

kazernecom-

mandant.

Ik heb zelf 

als kind jaren 

lang in Den 

Haag ge-

woond maar 

woon nu al 

bijna vijftig 

jaar in Nieuw 

Vennep. De 

Oud-Hage-

naar lees ik 

altijd met 

veel plezier. 

Ik kom namelijk nog iedere week in Den Haag. Dan neem ik de krant mee. 

Na het lezen gaat hij ook nog naar twee buren!

M.van Ditzhuyzen-Albarda

t.r.van.ditzhuyzen@gmail.com

Bevrijdingsoptocht

In De Oud-Hagenaar van 21 

februari stond een stuk van 

Carl Doeke Eisma over de 

bevrijdingsoptocht van 1955. 

Hij vroeg om mensen te laten 

reageren als men zich deze 

optocht nog kon herinneren. 

Nou, ik herinner me deze op-

tocht zeker! Ik was zeven jaar, 

en ging met mijn oma met de 

tram naar de optocht kijken. 

We stonden op het smalle 

gedeelte van de Laan van 

Meerdervoort, tegenover waar 

nu Albert Heijn zit. Er waren 

heel veel mensen aanwezig en we moesten lang wachten tot de optocht 

voorbij kwam. Het was prachtig weer, de zon scheen, er hing een hele opti-

mistische en vrolijke sfeer. Als kind weet je dat, ook al omdat mijn oma heel 

blij keek. Het rare is dat ik mij de wagens die langsreden niet kan herinneren, 

alleen maar het zonnige en vrolijke gebeuren van die dag. Wat het nog leuker 

maakte dat alle kinderen van de lagere school een beker kregen met de 

datum 1945 - 1955 erop. En in die tijd kreeg je niet veel, er was nog weinig 

geld dus als je zo’n mooie beker kreeg was je daar heel blij mee. Ik heb hem 

nog steeds, hij staat bij mij in de vensterbank en ook al zijn er kleine stukjes 

af, ik koester hem als een ware schat!

Lonneke Passchier

lonpasschier@hotmail.com
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

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

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

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

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

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl
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In 1705 begon men met de ‘uytleg-

ginghe’ van de stad in noordelijke 

richting. De grens werd verlegd naar 

de toen gegraven Prinsessegracht. Het 

tussenliggende land werd bebouwd 

met fraaie herenhuizen. De kade 

aan het Smidswater rechts kreeg de 

naam Nieuwe Uitleg. Nummer 16 

werd gebouwd in 1730 voor een 

aristocratische familie. Het huis kreeg 

pas bekendheid door twee illustere 

bewoonsters.

Mata Hari (1876-1917)

Zij werd, volgens eigen zeggen, 

geboren in India, aan de kust van 

Malabar en kwam uit de heilige kaste 

van Brahama. Haar vader werd As-

sirvadan genoemd. In de grote pagode 

van Siva werd ze opgeleid om haar 

moeder op te volgen in de heilige 

iten an de dans  en n e f cie  
ontvoerde haar uit de tempel, trouwde 

haar en verwekte bij haar een zoon, 

die vergiftigd werd door een inlandse 

dienares. Mata Hari liet het er niet bij 

zitten en wurgde de gifmengster met 

haar eigen handen. Vervolgens stierf 

haar echtgenoot aan geheimzinnige 

koortsen. Ze kwam naar Europa en 

begon haar carrière als danseres.

De waarheid was wel even anders! 

Ze kwam op 7 augustus 1876 in 

Leeuwarden ter wereld als Margaretha 

Geertruida Zelle. In 1895 trouwde zij 

in Amsterdam met de 20 jaar oudere 

KNIL- kapitein van Schotse 

afkomst, Rudolf Mac 

Cleod. Een onbehouwen, 

kaalhoofdige koloniaal 

met een geweldige snor en 

reuma. Het paar vertrok 

naar Nederlands-Indië, 

waar in 1896 een zoontje 

werd geboren en in 1998 

een dochtertje. Inderdaad 

stierf het jongetje in 1899 

aan vergiftiging door 

een inlandse bediende. Het meisje 

ontsnapte ternauwernood aan de dood. 

Het huwelijk was slecht. Na de terug-

komst in Nederland werd de scheiding 

uitgesproken.

In oktober 1903 vertrok Gerda Zelle 

naar Parijs, waar zij enkele jaren later 

succes had als de ‘Indische’ danseres 

Mata Hari. De naam betekent ‘oog van 

de dag of van de zon’, maar in India 

was ze nooit geweest. Het verschil 

tussen dansen met een Indische of In-

donesische oorsprong zag het publiek 

toch niet. Het feit dat zij bijna geheel 

naakt danste veroorzaakte natuurlijk 

de meeste sensatie. Al haar verhalen 

over spionageactiviteiten zijn tot 1914 

pure verzinsels. Ze was avontuurlijk, 

temperamentvol, bezeten van theater 

en... van geld.

Ze woonde in de jaren 1914 en 1915 

aan de Nieuwe Uitleg 16 en trad in die 

tijd onder andere op in de nabije Ko-

ninklijke Schouwburg met een ‘Hin-

doestaanse’ dans in de opera Lakmé. 

Wegens gebrek aan succes zegde zij 

na enkele opvoeringen haar medewer-

king op. Ze werd in het oorlogsjaar 

1915 in haar huis benaderd door een 

Duitse gezant en overgehaald tot 

(goed betaalde) spionageac-

tiviteiten voor de Duitsers. 

Terwijl drie huizen verder 

op nummer 19 de chef van 

de Britse inlichtingendienst 

woonde!

Toen ze in 1916 terug was in Parijs, 

werd ze daar gevraagd voor Frankrijk 

te spioneren. Zo werd de courtisane 

Zelle een dubbelspionne. Een rol 

waarvan ze genoot, tot ze tot haar 

verbazing in 1917 door de Franse 

inlichtingendienst werd gearresteerd. 

Ze werd veroordeeld en gefusilleerd te 

Vincennes.

Tijdens haar leven was ze al een 

legende, een mysterie ook, dat zij zelf 

bekwaam opriep door haar voortdu-

rend tegenstrijdige verklaringen. Het 

liep dan ook storm, toen haar huis aan 

de Nieuwe Uitleg in 1918 enkele da-

gen ter bezichtiging voor het publiek 

werd opengesteld. ‘Begerige dames en 

heren moesten in groepjes worden bin-

nen gelaten. Lekker gluren naar alles 

dat zonde was’, aldus een dagblad uit 

die dagen. Ze was de beroemdste spi-

onne die de wereld ooit gekend heeft.

Fie Carelsen (1890-1975)

Ook de ‘grande dame van het Haagse 

toneel’ woonde op de Nieuwe Uitleg 

16 van 1928 tot haar dood in 1975. 

Zij had diverse overeenkomsten met 

haar voorgangster Mata Hari: beide 

bijzondere vrouwen lééfden voor het 

toneel, beiden waren zij kort getrouwd 

met een oudere man en beiden zagen 

Indië.

Fies’ moeder Cécile Carelsen zat in 

Leeuwarden op school en 

haar oom Sander woonde 

naast de familie Zelle, 

waarvan het dochtertje 

Margaretha Mata Hari zou 

worden. Beiden zijn geschilderd door 

Isaäc Israëls en Piet van der Hem, die 

ook in Leeuwarden werd geboren en 

in Den Haag woonde. Sophie Carelsen 

koos voor haar zilveren jubileum 

het stuk ‘Mata Hari’ om daarin de 

titelrol te spelen. Het haastig in elkaar 

eflanste st  e d echte  een s c-

ces. Critici verweten haar dat zij een 

te zachte en te menselijke spionne op 

de planken zette. Fie bewaarde vele 

jaren het met monogram en kroon 

geborduurde servet, dat Mata Hari had 

toebehoord.

Wie was Fie Carelsen? Een buitenech-

telijk kind. Dat was in artiestenkringen 

geen uitzondering. Cécile, haar moe-

der, was getrouwd met ene De Jong. 

Zij kreeg uit een affaire met de even-

eens getrouwde acteur Frits Bouw-

meester twee ‘onechte’ kinderen: een 

jongen en een meisje. Beiden werden 

uitbesteed, ‘omdat moeder het te druk 

had met toneelspelen’. De grote Louis 

Bouwmeester was dus haar oom en 

de actrice Theo Mann-Bouwmeester 

haar tante. Geen wonder, dat het 

toneel haar in het bloed zat. Zonder 

de toneelschool te hebben afge-

maakt, werd ze door Henri Chrispijn 

aangenomen onder de achternaam van 

haar moeder: Carelsen. Na wat kleine 

rolletjes vertrok ze met haar moeder 

voor een tournee door Indië. Het was 

daar, dat ze op 17-jarige leeftijd haar 

grote liefde ontmoette: de 28-jarige 

‘straatzanger’ Jean-Louis Pisuisse.

Hij was samen met Max Blokzijl 

ook op tournee in Indië. Terug in 

Nederland trouwden zij in 1913, nadat 

Pisuisse van zijn eerste vrouw, bij wie 

hij twee kinderen had, was geschei-

den. Fie ging optreden in het cabaret 

van haar man, als haar engagemen-

ten bij het beroepstoneel het haar 

toelieten. Zij noemden elkaar Fiep en 

Swiep. Ze heeft veel opgestoken in die 

cabarettijd. Ze leerde haar houterige 

bewegingen af en ging beter articu-

leren, omdat in de liedjes elk woord 

ertoe deed.

Toch bleef haar hart bij het toneel. 

Toen zij daar steeds grotere rollen 

kreeg, groeiden Fiep en Swiep uit 

elkaar. Zij hadden elk hun bezigheden 

en zagen elkaar amper. Vrouwen-

versierder Pisuisse werd verliefd 

op een zangeresje, dat in de eerste 

wereldoorlog uit België was gevlucht 

vanwege de oprukkende 

Duitse troepen. Ze heette 

Jenny Gilliams en was in 

1912 getrouwd met Freddy 

Elbers. Van hem kreeg 

ze een zoon. In 1914 zijn 

ze gescheiden, omdat ze 

niet bij elkaar pasten. Ze 

was toen 21 jaar. Pisuisse 

engageerde haar en zong 

met haar de duetten die hij 

eerst met Fie Carelsen had 

gezongen.

Fie wilde niet scheiden. Pas toen Jen-

ny van Pisuisse in verwachting was en 

Fie thuis rekeningen ontving op naam 

van mevrouw Pisuisse, gaf ze toe. In 

het najaar van 1925 werd de scheiding 

uitgesproken en op 16 juli 1927 trouw-

de Swiep (voor de derde keer) met 

Jenny. Dit derde huwelijk duurde niet 

lang, want op 16 november 1927 wer-

den beiden op het Rembrandtplein in 

Amsterdam door een jaloerse minnaar 

van Jenny doodgeschoten, waarna de 

schutter zichzelf doodde. Het was een 

vreselijk drama, waarvan de kranten 

vol stonden. Het paar werd begraven 

op Oud Eik en Duinen in Den Haag. 

Fie heeft zo lang ze kon ieder jaar op 

zijn sterfdag bloemen op het graf van 

haar enige en grote liefde gelegd.

Intussen ging zij een glanzende 

carrière als actrice tegemoet. Eerst 

bij Willem Royaards’ Koninklijke 

Vereniging Het Nederlandsch Tooneel 

in Amsterdam en daarna bij het 

‘Hofstadtoneel’ van Verkade in Den 

Haag, dat het Verkade-theater aan de 

Herengracht bespeelde. Vanaf 1920 

woonde zij in de Residentie en werd 

zij de Haagse actrice bij uitnemend-

heid. In de Koninklijke Schouwburg 

speelde zij onder Cor van der Lugt 

Melsert prachtige hoofdrollen. In 1928 

betrok zij het huis aan de Nieuwe Uit-

leg, waar zij de ‘beau monde’ van Den 

Haag ontving. In de oorlog namen de 

Duitsers bezit van de Schouwburg. 

Het Residentietoneel verhuisde naar 

de Princesseschouwburg, dat met het 

bombardement op het Bezuidenhout 

door afdwalers werd vernield. Haar 

moeder werd opgepakt en stierf in 

Theresiënstadt aan uitputting en 

ondervoeding.

In 1947 werd de Haagse Comedie 

opgericht, met Cees Laseur en later 

Paul Steenbergen als leiders. Fie werd 

de st lad  an het e elscha  i  
nam in 1958 afscheid met het al eerder 

door haar met veel succes gespeelde 

‘Toontje heeft een paard getekend’, 

van Lesley Storm dat meer dan 250 

keer werd gespeeld. Haar portret, 

geschilderd door Isaäc Israëls, siert 

één van de foyers van de Koninklijke 

Schouwburg, waar ze na haar pensio-

nering een vaste plaats op de eerste rij 

had. Ze sloeg geen première en geen 

receptie over. Ze had een sterke wil, 

veel humor en een warmvoelend hart. 

Ze was zéér spraakzaam, maar rod-

delde nooit ofte nimmer. Volgens haar 

eigen zeggen...

Ze overleed in 1975 en werd bijgezet 

in het graf van Pisuisse, aan de andere 

kant van Jenny, haar grote rivale. In 

2002 is er een laan naar deze actrice 

genoemd in het Wateringse Veld: de 

Fie Carelsenlaan, waar men, evenals 

zijzelf, op goede stand kan wonen.

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl

Illustere bewoonsters Nieuwe Uitleg 16
Schuin tegenover de Koninklijke Schouwburg leidt het Smids-

plein naar een gracht: het Smidswater. Vroeger was dit water 

een buitensingel, waarachter de ‘Plantage’ begon. Zo heette 

het voorste deel van het Haagse Bos, dat we nu kennen als het 

Malieveld.
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Mata Hari.

Nieuwe Uitleg 16.

Jean-Louis Pisuisse. Fie Carelsen.
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Gebr.’s van der Deyl Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om 

uw waardevolle kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waarde-

bepaling contact op met één van onze 

gecertifi ceerde taxateurs.

Annelies de Boer-van der Minne, expert zilver
Leonid Pozen (1849-1921), 

‘The Jewish charter’
€ 39.600 incl. opgeld

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

Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag  •  Telefoon 070 365 88 57  •  www.venduehuis.com

Kunst- en Antiekveiling 12 en 13 april • Kijkdagen: 7, 9 en 10 april 2017

Gevraagd: 
 kunst en antiek

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

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

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

MINDFULNESSTRAINING
in 8 sessies 

START: MEI 2017

Info: www. mindfulnesswayoflife.nl
of Christa Kroos: 06-55105983

 

 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

  

 Voor alle vakantiereizen  

laatste aanbiedingen  

brochures en reserveringen 

 Betaalbare Riviercruises 2017 met MS Lale Andersen ****   

Rijn, Moezel en Neckar cruiseRijn, Moezel en Neckar cruise  
naar Heidelberg naar Heidelberg naar Heidelberg    

van 5  t/m 11 juni 2017van 5  t/m 11 juni 2017van 5  t/m 11 juni 2017   

7 dg. nu al vanaf  7 dg. nu al vanaf  7 dg. nu al vanaf  € 610,€ 610,€ 610,---   p.p.p.p.p.p.   

  
En nog veel meer betaalbare cruises in 2017 met de Lale Andersen **** 

comfortabel - fijne sfeer - goed verzorgd - vertrek schip of bus Rotterdam 

 All Inclusive Hotels Auto & Busvakanties met korting! 

En nog veel meer gastvrije  
All Inclusive Hotels en Busreizen 

op de mooiste plekjes in  
Nederland & Duitsland 

 

50%50%  korting korting   
tot weltot wel 

All Inclusive Bus excursiereisAll Inclusive Bus excursiereis   
Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,---      

5 dg. nu al vanaf  5 dg. nu al vanaf  5 dg. nu al vanaf  € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

  

Hotel De ElderschansHotel De Elderschans   
Aardenburg / Zeeland € 119,Aardenburg / Zeeland € 119,Aardenburg / Zeeland € 119,---   p.p.p.p.p.p.   

2 dg. nu al vanaf  2 dg. nu al vanaf  2 dg. nu al vanaf  € 60,€ 60,€ 60,---   p.p.p.p.p.p.   

  

 

 
 10%10%  korting korting   

 

LALE ANDERSEN 

Het mooiste van Nederland Het mooiste van Nederland   
Oude stadjes & IJsselmeer Oude stadjes & IJsselmeer Oude stadjes & IJsselmeer    

van 15 t/m 22 juli 2017van 15 t/m 22 juli 2017van 15 t/m 22 juli 2017   

8 dg. nu al vanaf  8 dg. nu al vanaf  8 dg. nu al vanaf  € 675,€ 675,€ 675,---   p.p.p.p.p.p.   

 vertrekvertrek  

Rotterdam Rotterdam   

  

 7 dagen7 dagen  

al va. al va. €€  610,610,--    

 

verhuur

Drents-Friese Wold, 50+ arrangement

Voorseizoen, juni en sept. 2 pers v.a. € 200.00

Incl. wifi, fietskaart en toeristenbelasting

www.deblauwelantaarn.nl   Tel: 0521 - 38 72 58

kamperen jaarplaatsen

Wandelen en fietsen, 

direct vanaf de camping.

Doe méér voor 

MOLENS

molenfonds.nl
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handen waren van de koning.

Toen de percelen grond in 1831 

werden aangekocht, stond de buurt 

niet bepaald als deftig bekend. Er 

stonden wat bouwvallige huisjes en 

een armoedig slofje, dat zo klein en 

vervallen was dat het nauwelijks op-

viel. In feite werd de buurt gesaneerd 

door de opkoop van het echtpaar 

Groen van Prinsteren. De nieuwe 

eigenaren konden met hun hofje hun 

eigen stempel drukken op de buurt 

en uit de gegadigden kiezen wie ze er 

wilden hebben wonen.

Hygiëne

Het hofje werd in 1831 gebouwd 

op initiatief van Betsy Groen van 

Prinsterer-van der Hoop (1807-1879). 

Het hofje bestond uit 31 éénkamer-

woningen en een directiewoning. De 

meeste nieuwkomers waren oude(re) 

eenvoudige vrouwen, die ongehuwd 

waren, christelijk en beroepen hadden 

als dienstboden, naaister, schooljuf-

frouw, enzovoorts.

Het waren sfeervolle boven- en bene-

denwoningen rondom een aanzien-

lijke binnentuin waar de dames in de 

zomer met elkaar konden conver-

seren. Het zou daarbij vooral over 

geloofszaken gaan, want spreuken 

en psalmteksten, die nog steeds in 

de muren staan gebeiteld, herinner-

den de dames aan de ijdelheid van 

het leven. Het aantal ingeschreven 

gegadigden overtrof regelmatig het 

aanbod.

Vanouds liggen de huizen mooi in het 

groen en destijds roemde men de ge-

zonde lucht en hygiëne in het hofje. 

Het hofje genaamd Rusthof bestaat 

nog steeds en nog immer biedt het 

comfortabele woongelegenheid aan 

enkele tientallen vrouwen.

Betsy

De ingang van Rusthof ligt aan het 

begin van de Parkstraat en heeft de 

St. Jacobus de Meerderekerk als 

buur, ofschoon tussen beide gebou-

wen nog wel enkele percelen staan. 

Via een lange gang kom je in de 

gemeenschappelijke tuin van Rusthof 

terecht, die 185 jaar geschiedenis met 

zich meedraagt.

Je proeft als het ware de tijdgeest, 

die oprichtster Betsy Groen van Prin-

sterer er in 1831 op slechts 24-jarige 

leeftijd heeft ingestopt. De weldoen-

ster was een voorname, goed-

geefse vrouw, die samen met andere 

vrouwen diverse initiatieven nam 

om tot verbetering van onderwijs en 

welstand te komen.

Naast het oprichten van Rusthof, 

stond ze ook aan de wieg van een 

bewaarschool en een naaischool.

Naaischool

Deze naaischool was trouwens een 

groot succes. Oorspronkelijk was het 

instituut klein behuisd, doch spoedig 

moest er naar een groter gebouw 

worden uitgekeken en kwamen ze 

voor nieuwbouw op Rusthof terecht.

Bijna een eeuw heeft de naaischool 

zijn vruchten afgeworpen in de vorm 

van jongedames die een uitste-

kende opleiding kregen tot naaister. 

Hiermee was het doel dat Betsy 

voor ogen stond bereikt: een betere 

toekomst voor de vrouw.

Het aantal aanmeldingen bedroeg 

soms honderd per jaar, waarmee ge-

lijk de grens was bereikt. De meisjes 

kregen tijdens het naaien onderricht 

in de Bijbel, want de christelijke nor-

men en waarden waren de leidraad in 

Betsy’s leven. Door de komst van de 

leerplicht nam het leerlingenaantal af. 

Ook nam het aantal verplichte leerja-

ren op de lagere school toe, waardoor 

de meisjes vanaf school vaak direct 

een baan zochten in de huishouding. 

Vervolgonderwijs schoot erbij in.

1930

In 1930 sloot de naaischool haar 

deuren, dat was vlak vóór het eeuw-

feest van het hofje. Maar het gebouw 

maakt nog steeds deel uit van het 

idyllische Rusthof.

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.

Het verborgen hofje Rusthof aan Nagtegaalspad
Het Nagtegaalspad, dat 

we thans beter kennen als 

Parkstraat, was in de negen-

tiende eeuw nog een simpele 

landweg, die Den Haag uit-

liep. Achter de Kloosterkerk 

stonden wat huizen, maar al 

gauw kwam je in de lande-

rijen terecht, die al dan niet in 

Er zijn van die gebeurtenissen in de 

geschiedenis waar van je je nog herin-

nert wat je, op het moment waarop die 

gebeurtenis plaats had, deed of waar 

je je bevond. Denk aan de aanslagen 

op 9/11 of nog langer geleden de 

moord op de Amerikaanse president 

Kennedy.

Dat moment kan ik mij nog goed 

herinneren. Op die vrijdagavond 22 

november 1963 zat ik huiswerk te 

maken (in die tijd gingen wij nog op 

zaterdagmorgen naar school) en de 

radio stond aan met het verzoekpla-

tenprogramma Vliegende Schijven. Ik 

dacht een verzoekplatenprogramma 

voor de militairen.

Op een gegeven moment werd het 

radioprogramma onderbroken met een 

mededeling van de nieuwsdienst dat er 

een aanslag was gepleegd op president 

Kennedy. Daarna werd het radiopro-

gramma voortgezet.

Misschien vijf minuten later weer een 

onderbreking, maar nu met de trieste 

bericht dat Kennedy bij de aanslag om 

het leven was gekomen. De program-

ma’s op beide Hilversumse zenders 

werden daarna aangepast.

Geboorte eerste kind Beatrix 

Een plezieriger gebeurtenis was de te 

verwachten geboorte eind april 1967 

van het eerste kind van Kroonprinses 

Beatrix en haar echtgenoot Prins 

Claus. De zoon of dochter zou na 

Beatrix de troonopvolg(st)er worden.

In die tijd was ik net uit militaire 

dienst gekomen en weer terug bij mijn 

oude werkgever de Pensioenraad, 

inmiddels het Algemeen Burgerlijk 

Pensioenfonds geheten. Nu was het 

zo dat wanneer de boreling ter wereld 

was gekomen, alle scholieren in Den 

Haag, maar ook alle ambtenaren vrij 

zouden zijn.

Op donderdag 27 april ging ik naar het 

kantoor op de Benoordenhoutseweg 

en wachtte in spanning af of die dag 

de kanonnen op het Malieveld hun 

saluutschoten zouden afvuren. En 

met mij velen natuurlijk. ‘s Morgens 

gebeurde er niets; vanmiddag mis-

schien? Ook niet. Dan in het begin van 

de avond?

Dat zou mooi zijn, want in die tijd 

werkten wij elke avond van 17.30 uur 

tot 20.30 uur over om de werkvoor-

raad pensioenaanvragen weg te 

werken. Helaas, helaas, om 20.30 ging 

ik naar huis en om 20.45 hoorde ik 

de saluutschoten. Enigszins teleurge-

steld zei ik: “Koninklijke Hoogheid, 

bedankt.” Maar ik was toch wel blij.

Aangedrongen

Achteraf verdenk ik er de regering 

van dat deze er bij Beatrix op heeft 

aangedrongen op een zodanig tijdstip 

te bevallen dat het ambtelijk werk er 

niet onder zou lijden.

Ed Vernooij

ed-vernooij@hotmail.com

Wat deed jij op 27 april 1967?
Op 27 april a.s. wordt Koning Willem Alexander 50 jaar. Weet jij nog wat je deed toen op 27 april 

1967 de geboorte werd aangekondigd?

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst
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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

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS

Open nu een deposito 
spaarrekening bij De Volharding en 

ontvang direct € 250,-

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS

WAAROM DEELNEMEN AAN HET DEPOSITOFONDS VAN DE VOLHARDING?

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.

GRATIS HUISONTRUIMING!
�� ������� k���� �l��j� g�e� ���e�h�

�nf������ ����������n� na�� ���� vo��wa�r���

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00-17.00 uur

Schroeder en Stichting Zorgkringloop steunen

Stichting Sovata ww.stichtingsovata.nl (beddengoed en kinderkleding)

Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl

Het Rode Kruis www.rodekruis.nl/denhaag

Leger des Heils www.legerdesheils.nl (kleding)

Weggeefwinkel Jonckbloetplein

Mensen in Nederland zonder budget  (gratis zorgartikelen)

De winkels van Kringloop Holland www.schroeder.nl

Buurthuizen van de Toekomst

• Ontruimingen

• Bezemschoon opleveren

06 - 482 040 60

maandag - vrijdag  09.00-18.00 uur

www.stichtingzorgkringloop.nl

www.schroeder.nl



Begin jaren vijftig was het nog een tijd 

dat veel jongeren moesten kiezen tus-

sen een Katholieke of een Protestantse 

dansschool. Maar gelukkig was er 

ook nog het neutrale dansinstituut van 

Ruby Dorany.

De namen van de andere dansscholen, 

elders in Den Haag, ben ik grotendeels 

vergeten, één ervan was Wim van Lier 

en evenals Ruby Dorany bestaat zo’n 

instituut van die naam nog steeds.

De zaterdag was de dag voor de scho-

lierencursussen. De eerste helft van de 

avond voor de lagere klassen van mijn 

HBS (Johan de Witt aan de Nieuwe 

Duinweg), de tweede helft voor de wat 

oudere tieners. Ik volgde een drietal 

cursussen in de jaren 1950-1952.

Opvoeding

Dansles behoorde in die tijd gewoon 

tot je opvoeding. Je telde pas mee 

op schoolfeesten als je bedreven was 

in foxtrot, engelse en weense wals, 

tango, rumba, samba en noem maar 

op en je leerde er zelfs de jive, maar 

daarvan niet de heupzwaai, die was 

nog te frivool.

Heel wat anders dan tegenwoordig: 

de meeste jongeren staan vandaag de 

dag alleen maar wat met hun armen te 

zwaaien en te huppelen.

En dancings heten nu disco’s en wat 

ze daar doen heeft niet veel meer met 

dansen te maken zoals ik dat nog heb 

geleerd.

Nee, dan de tango, je moest elkaar stijf 

mst en eld h den en de dans en 
als een complete eenheid vorm geven.

Vrij moeilijk om te leren, maar ben 

ik nog niet vergeten. Als je goed was 

werd je naar wedstrijden afgevaardigd 

en je kon er zelfs prijzen mee winnen.

Ruby

Ruby was een mooie slanke vrouw 

van ongeveer midden 40. Ze gaf 

uitstekend les, samen met een vrouwe-

lijke assistente.

Als je met Ruby mocht dansen, 

switchte ze moeiteloos van de heren- 

naar de damespartij, al naar gelang ze 

het voordeed met een bedeesd meisje 

of een verlegen jongen. Maar ook die 

assistente kon goed partij geven.

De avonden begonnen altijd met 

dezelfde herkenningstune en ook het 

einde werd daarmee aangekondigd. Ik 

weet niet meer hoe die heette, maar 

het was dezelfde tune als die van de 

AVRO-hersengymnastiek op de radio 

van zondagavond, met Jan Boots en 

Jan van Herpen en Mieke en de muzi-

kale vraag van Gerard van Krevelen...

Met die tune begon altijd de openings-

dans, de jongens werden dan uitgeno-

digd een aan de kant zittend meisje ten 

dans uit te nodigen.

De verdere dansmuzieknummers 

van die avond waren vaak van het 

Ballroomorkest van Victor Silvester, 

in strikt danstempo met een klagende, 

bijkans loeiende saxofonist.

Maar ook wel van Glenn Miller of Ted 

Heath en andere populaire dansorkes-

ten uit die tijd.

Een danscursus was wekelijks en 

duurde meestal drie maanden en werd 

altijd afgesloten met een echt bal in 

het instituut.

Nieuwjaarsbal

Maar ik herinner me ook het Nieuw-

jaarsbal. Dat was in een zijzaal van het 

Kurhaus genaamd la Corvette met een 

echt orkest.

Je kreeg daarvoor dan een zogenaamd 

balboekje, je kon dan vooraf afspreken 

met een meisje c.q. jongen voor een 

bepaalde dans op die avond en dat 

aantekenen in je boekje.

Maar ging je naar het bal met een 

partner, dan danste je natuurlijk de 

hele avond met die persoon.

Er waren ook zogenaamde afklap-

dansen. Dat kon alleen als dat werd 

aangekondigd.

Iemand anders pakte dan gewoon je 

partner af en dan kon je aan de kant 

gaan zitten, of ook iemand anders 

afklappen.

Afklappen door alleen meisjes mocht 

alleen in schrikkeljaren.

Bijzondere nummers op zo’n bal 

waren ouderwetse dansen, zoals 

bijvoorbeeld de valeta of de dashing 

white sergeant.

Dat waren dansen in groepsverband en 

iedereen deed daaraan dan mee.

Mijn eerste bal als zestienjarige in het 

Kurhaus zal ik nooit vergeten.

Ik had voor het eerst een echt pak aan, 

met een vest. Het meisje dat ik had 

uitgenodigd, ook 16, woonde aan de 

Koninginnegracht en had zich gewel-

dig opgetut, dus lange jurk en zo.

Bij het afhalen hadden haar ouders 

zelfs voor een taxi gezorgd en ik kreeg 

 eld m haa  na afl  ee  
op dezelfde manier veilig thuis te 

brengen. Want het bal eindigde pas na 

twaalven en dan reed lijn 9 niet meer.

Van alcohol was geen sprake, iedereen 

dronk cola of jus of tonic, het laatste 

nu ook al zowat uitgestorven.

Niet goedkoop

Dansles bij Ruby Dorany was niet 

goedkoop. Alhoewel voor scholieren 

een speciaal tarief gold, mocht je ook 

in drie termijnen betalen.

Had je betalingsachterstand, dan werd 

in de danslespauze je naam omgeroe-

pen door de partner van Ruby Dorany, 

want die deed de administratie.

Dat was iemand die werkzaam was 

bij het opleidingsinstituut Schoevers 

voor secretaresses om de hoek aan 

het Stadhoudersplein, later Cornelis 

de Wittlaan. Misschien was het de 

oprichter zelf wel...

Foto’s uit die tijd heb ik niet meer. Ik 

weet ook niet precies wanneer Ruby 

Dorany met het dansonderricht begon, 

maar dat zal wel ongeveer eind veerti-

ger jaren zijn geweest.

V2’s

Tenslotte nog het volgende: vlak voor 

de deur van Ruby Dorany op het 

Statenplein werden in maart 1945 door 

de Duitsers V2’s afgeschoten.

Ik heb dat als 10-jarige zelf nog gezien 

vanaf de doorgang Promenade naar de 

vesting Scheveningen.

Wat ik toen niet heb gezien, is dat zo’n 

lancering nog wel eens mis kon gaan. 

Zoals gebeurd is met een paar huizen 

aan de Willem de Zwijgerlaan op de 

hoek van de Adriaan Pauwstraat.

Een wonder dat de villa van Ruby 

Dorany daarbij niet beschadigd werd, 

want die staat daar nog geen 100 

meter vandaan.

Boy Mulder

Annie M.G. Schmidtlaan 348

2251 ZD Voorschoten

boy@mulderh.demon.nl

Herinneringen aan de 

dansschool Ruby Dorany
Ruby Dorany, dat was destijds een dansschool, gevestigd in een 

prachtige, nog steeds bestaande, villa uit ongeveer 1900 op 

het Statenplein, op de hoek van de Statenlaan en de Willem de 

Zwijgerlaan.
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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.

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

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

20.00 dagelijks wisselend programma

maandag t/m vrijdag

07.00 TV West Ochtendnieuws
Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal.

10.00 Debby en haar Mannen
Kijk live mee met de radiouitzending. 

15.15 Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films. 

17.00  maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport   

 waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles.  

                  dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel (foto).

 woensdag: Nog lang niet versleten Fred Zuiderwijk   

 (foto) ontmoet kwieke ouderen.  

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte  

 lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: Johan gaat Scheiden Johan Overdevest duikt in   

 de wereld van het afvalscheiden.   

17.30  TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.

17.45 Bereik! Een overzicht van geplande wegwerkzaamheden.

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

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

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

Mis niks! 
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laat-
ste nieuws en kijk en luister naar de program-
ma’s: download nu de gratis Omroep West 
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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20% extra kassakorting

Op alle scootmobiel showroommodellen 

De koffi e 
staat voor u 

klaar!

DEMODAGEN 

Scootmobielen

30 en 31 maart

Kijk voor alle acties op hulpmiddelenoutlet.nl

Tijdens de demodagen:

� Direct uit voorraad leverbaar

� Uitgebreid assortiment

� Persoonlijk advies van specialist

Kerketuinenweg 30

2544 CW Den Haag 

Tel: 0229 - 753 242

Ma t/m vr: 08.30-17.00 uur 

Za: gesloten

Volop gratis parkeergelegenheid voor de 

deur!

Nu al een 

scootmobiel 

voor 499.-

13 mrt. t/m 
17 mrt. 2017

Klaverjasreis 
naar Ootmarsum 

€ 345,00 p.p.

26 mei t/m 
4 juni 2017

10 daagse reis 
naar Italië 

€ 595,00 p.p. 

18 aug. t/m 
22 aug. 2017

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

Voor meer informatie:

Zoetermeerse 

Dagtochten Specialist

www.zdstouringcars.nl

079 - 316 83 95

Touringcarreizen in 2017

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

al bezocht, 

geliked en 

gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer 

te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en 

vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door 

veranderd is. De Oud-Hagenaar is 

ook heel actief op social media, 

een mooi platform om uw herin-

neringen van vroeger te delen.

Kijk voor meer informatie op: 

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

Johan gaat Scheiden
Elke vrijdag op TV West

Vanaf vrijdag 24 maart zie je de gloednieuwe serie ‘Johan gaat Scheiden’ 

op TV West. Hierin duikt Johan Overdevest in de wereld van de afval-

scheiding. Johan gaat op zoek naar hoe het nou allemaal precies werkt.  

Ook volgt hij iedere week de deelnemers van de 100-100-100-challenge, 

die 100 dagen lang, 100% afvalvrij proberen te leven. Hoe gaat het 

hen af, waar lopen zij tegenaan? In ‘Van zooi naar mooi’ bezoekt Johan 

duurzame initiatieven, zoals een afvalarchitect en jongens die van 

vruchtenschillen wasmiddel maken. En elke week geeft Pierre Wind je 

een handige, duurzame tip in ‘De tip van Pierre’! 

Elke vrijdag vanaf 17.00 uur te zien op TV West. 
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Gezocht: penningmeester Stedelijke Ouderen Commissie

De Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) is een koepelorganisatie waarbij een groot aantal 
ouderenorganisaties is aangesloten. Zij adviseert het gemeentebestuur van Den Haag gevraagd 
en ongevraagd over het te voeren ouderenbeleid. Het dagelijks bestuur van de SOC bestaat uit 
een voorzitter, secretaris/vice voorzitter en een penningmeester. Onze nieuwe collega voldoet 
aan de volgende vereisten:

- 55+ en woonachtig in Den Haag

- Ervaring met een organisatie die werkt met vrijwilligers en beroepskrachten

- Bij voorkeur een netwerk op het gebied van ouderenbeleid

- Ervaring in het werken met groepen met een cultureel diverse achtergrond

Daarbij is het een pre als u boekhoudkundig inzicht heeft, kan werken met internetbankieren en 
kennis heeft van het aanvragen van subsidies bij gemeente en fondsen. De penningmeester is 
lid van het dagelijks bestuur en van de ledenraad. Vindt u het belangrijk dat de stem van oude-
ren gehoord wordt en bent u bereid om u als vrijwilliger in te zetten? Dan zien we uw sollicitatie 
graag tegemoet!

SOC Secretariaat

Zoutmanstraat 23 S

2518 GL Den Haag

info@socdenhaag.nl

Start koorproject Jerusalem Passion als moderne Messiah

Koorzangers, zowel sopranen, alten als tenoren en bassen, kunnen kennismaken met een 
grootschalig koorproject: Jerusalem Passion, a musical story of Passion and Hope. Dit jaar 
alweer voor de tiende keer en het wordt wederom een onvergetelijke ervaring! Dat geldt zowel 
voor de gezamenlijke repetities als de uitvoering die ook dit keer plaatsvindt op een groot 
podium, met volledig orkest en met professionele solisten.

Initiatiefnemer en dirigent Hans Matla doet dit al die jaren met een enorme passie voor zowel 
de koorzanger als het publiek. Hij zoekt telkens de meerwaarde op om beide groepen ultiem te 
laten beleven, ervaren en genieten. Daarom is het ook nu weer de bedoeling dat elke koorzan-
ger die dit mee wil beleven mee kan doen! Zowel vocaal als instrumentaal wordt het een mix 
van amateur zangers/musici en professionals. Ook dat behoort tot het motto van dirigent en 
organisatie.

De werving bij koren en koorzangers is gestart en er is al veel enthousiasme, van zangers die 
vaker mee deden als ook van ‘nieuwe’ zangers. Er is nog plaats, voor alle stemgroepen.

De sfeer van dit project is te proeven op een van de repetitieavonden van Corda Sonore. De 
projectkoorleden repeteren 1 keer in de twee weken samen met Sonore voor de Jerusalem Pas-
sion. Kom gezellig kennismaken met dit project.

U bent van harte welkom op 23 maart op de repetitieavond van Sonore!

Waar De Leidraad, Harriët Freezerhof 20, te Den Haag
Goed bereikbaar per auto, dicht bij de A4 (ruime parkeergelegenheid) en openbaar vervoer
(Randstadrail 3 en 4 en E-lijn). Tijd: 19.45 uur tot 22.00 uur (inloop 19.30 uur)

Concerten
21 oktober 2017 in de Laurenskerk te Rotterdam

28 oktober 2017 in het Zuiderstrandtheater te Den Haag

Meer info www.jerusalempassion.nl of 06-12367508.

Adam Schadee, gemeentearchitect en zijn industriële architectuur

Op woensdag 22 maart organiseert de Historische Vereniging Rijswijk de lezing ‘Adam Schadee, 
gemeentearchitect en zijn industriële architectuur’ door Koos Havelaar.

Eind negentiende eeuw maakte Den Haag een stormachtige ontwikkeling door. Een enorme stroom mi-
granten uit Brabant, Zeeland en elders uit Nederland trok naar de stad toe. De gemeente stelde in 1890 
een nieuwe directeur Gemeentewerken aan, I.A. Lindo, die zeer voortvarend te werk ging in het kader 
van de benodigde stadsuitbreiding. Eén van zijn eerste daden was de aanstelling van een gemeente-
architect, Adam Schadee. Samen ontwikkelden zij de stedelijke lay-out en openbare voorzieningen, 
die de grote stad nodig achtte. Schadee was, als afdelingschef bouwkunde, verantwoordelijk voor het 
ontwerpen van al die bouwwerken die hiermee samenhingen, zoals gemeentescholen, badhuizen en 
veel industriële complexen. In de publicatie Adam Schadee, ‘Groote zoon van de stad’ van de auteurs 
Koos Havelaar en Marcel Teunissen wordt zijn oeuvre uit de doeken gedaan. In het eerste gedeelte van 
de lezing zal Koos Havelaar het werk van Schadee toelichten.

Het tweede gedeelte van de lezing zal gaan over drie projecten van de SHIE. Als eerste de jubileum-
publicatie over hergebruik van industrieel erfgoed, één van de belangrijkste aspecten waar de SHIE 
zich voor inzet. Als tweede zal uitleg worden gegeven over de nieuwe website Haagsebedrijventoen.nl 
waarop kennis wordt samengebracht van de bedrijvigheid in de Haagse regio. Het is een samenwer-
kingsproject van de SHIE met het Haags Gemeentearchief. Tot slot een nieuwe publicatie die op stapel 
staat over station Hollands Spoor... Ook voor Rijswijkers een zeer interessant onderwerp.

Koos Havelaar is sinds de oprichting voorzitter van de SHIE en heeft in deze functie verschillende 
projecten geïnitieerd en geleid, zoals diverse onderzoeken, onder meer naar de zuivelindustrie in de 
Haagse regio, industrieterrein de Binckhorst en het restauratieproject muurreclames.

Koos Havelaar is kunsthistoricus en werkt als onderzoeker/publicist binnen Havelaar Erfgoed Projecten 
(HEP) en is parttime werkzaam als conservator in het Museum voor Communicatie.

De lezing wordt gehouden op woensdag 22 maart 2017 om 20.00 uur in Gebouw Hofrust, Herenstraat 
44B in Rijswijk en de toegang is gratis.

Gratis taxatiedag voor kunst, curiosa, goud, zilver, etc.

Munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten.

Laat uw verzameling deskundig en gratis beoordelen, elke woensdag van 10.00 tot 16.00 
uur.

Bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.

Aansluitend desgewenst advies over verkoop of verzekering.

Bel naar 030-6063944 of bezoek onze website www.mpo.nl.

Gezondheids- en beweegmarkt Moerwijk

Gezondheids- en beweegmarkt Moerwijk, zaterdag 8 april 2017 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Toe-
gang is gratis!

Denkt u ook wel eens: ik zou moeten stoppen met roken, wat vaker een wandeling moeten maken of ik 
wil wel wat gewicht kwijt? Of: wat hebben de wijken Moerwijk en Morgenstond te bieden op het terrein 
van bewegen en gezondheid?

Kom kijken bij de Gezondheids- en beweegmarkt op zaterdag 8 april tussen 13.00 uur en 16.00 uur in 
wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51 te Den Haag. De toegang is gratis!

U kunt onder andere kennismaken met en deelnemen aan diverse beweegprogramma’s voor volwas-
senen (18+), uw bloeddruk laten meten, uw bloedsuiker laten controleren, kennismaken met ‘stoppen 
met roken’-programma’s en u krijgt advies over gezonde keuzes in voeding. Uiteraard kunt ook iets 
proeven!

De gezondheids- en beweegmarkt, een wijkactiviteit, is een nieuw onderdeel van de Stadsspelen. Met 
medewerking van gemeente Den Haag, wijkorganisaties en zorgprofessionals.

Meer informatie over de Stadsspelen via stadsspelendenhaag.nl.

Cantamus Alat in Antonius Abtkerk op Scheveningen

Het koor Cantamus Alati (‘wij zingen gevleugeld’) is in 1956 opgericht vanuit de Vrije School Den 
Haag. Het koor bestaat dus al 60 jaar! Het koor zingt o.l.v. dirigent Kees van der Linden het ‘Stabat 
Mater’ van Antonín Dvorák in de oorspronkelijke versie. Aan de piano: Menno Boogaard. Met mede-
werking van vier jonge solisten: Charlotte Houberg (sopraan), Floor van der Sluis (alt) Satriya Krisna 
(tenor) en Bryan Jolly (bariton).

Toegang 12,50 euro p.p. inclusief progamma boekje (kinderen tot en met 14 jaar gratis). Met Ooie-
vaarspas 5 euro korting.

Kaarten verkrijgbaar via www.cantamusalati.nl,bij de koorleden of op de dag zelf aan de deur van de 
kerk.

Zondag 9 april om 16.00 uur Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233, Den Haag.

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

HAND
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Waarom ‘verkeerde tijd’? Omdat de 

twintigste eeuw, die zojuist begonnen 

was, goed gevuld zou worden met 

crisis en oorlog, die voor de ontwik-

keling van vooral de bekendheid van 

een kunstenaar niet tot het gewenste 

niveau zou leiden.

In de jaren 1914-1918 de Eerste 

Wereldoorlog, waar we zelf niet actief 

aan deelnamen behoudens het ge-

mobiliseerd zijn, maar waardoor ons 

maatschappelijk bestel wel overhoop 

gehaald werd.

Dit betekende voor een puber zoals 

Jan Giesen, best wel een spannende 

tijd, maar ook een gemis aan zeker-

heid, die een normale ontwikkeling in 

de weg stond.

Jan Giesen studeerde toen aan het 

tekeninstituut Bik en Vaandrager in 

de Galileïstraat 2A en had als mede-

studenten o.a. de gebroeders Anton en 

Henri Pieck.

Jan Giesen was sinds zijn zestiende 

jaar ook een verwoed fotograaf en 

daaraan hebben we te danken, dat 

er jeugdfoto’s van deze later bekend 

geworden tweeling bewaard zijn 

gebleven.

De familie Pieck woonde toen in de 

Weimarstraat 266.

Overigens was dit particulier tekenin-

stituut Bik en Vaandrager de artistieke 

wieg voor veel later bekend geworden 

kunstenaars zoals Raden Katamsi, 

Huub Gerretsen, Willem Schrofer, 

Nettie Heyligers, etc.

Les op basisscholen

In de periode 1917-1921 geeft Jan 

Giesen les op de basisscholen in de 

Van Merlenstraat en de Doornstraat 

alsmede bij Bik en Vaandrager.

In 1921-1922 gaat hij een jaar naar 

Vlissingen om daar les te geven aan 

de Handelsschool in handtekenen, 

maar komt na één seizoen weer terug 

naar zijn geliefde Den Haag.

Vanaf 1924 geeft hij dan les aan de 

school aan de Scheveningselaan in 

Kijkduin en woont zelf vanaf 1925 

met zijn verloofde Antonia van Dalen 

naast de school op nummer 117.

Hildebrandt

In 1920 heeft hij een houtsnede 

gemaakt van de kruiser Hildebrandt 

op het Scheveningse strand, die daar 

gelegen heeft van 1919 tot begin 

jaren dertig.

De Werkers

et a sch e  an an iesen 
maakt een bloei door in de jaren 

vanaf 1922 en wordt op verschillende 

plaatsen in Den Haag verkocht onder 

andere bij ‘Toegepaste kunst’ op het 

Valkenbosplein, een winkel die thans 

nog steeds bestaat.

Met de groep genaamd ‘De Werkers’ 

exposeert hij eind jaren twintig onder 

andere in de Volksuniversiteit aan de 

Laan van Meerdervoort.

et n dl t slaat t e met de nanci-
ele crisis vanaf 1929, gevolgd door 

het overlijden van zijn vrouw Antonia 

Jan Th. Giesen: een Haagse kunstenaar in de verkeer

Koninklijke Academie Beeldende Kunsten 1930 met mededocenten. Jan Giesen op de eerste rij, vierde van links: wie kent de overige docenten?

De ‘verkeerde tijd’ was het jaar 1900, maar de plaats was wel heel erg goed voor een beeldend 

kunstenaar, namelijk Den Haag. Daar werd Johannes Theodorus Giesen geboren op 15 november 

1900 als zoon van het echtpaar Giesen van de was- en strijkinrichting Dubbelblank in de 2e Van 

Blankenburgstraat 127.

Leerlingen Bik en Vaandrager in de GalileïistrZelfportret Jan Giesen (1950)
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aan tuberculose in 1934. Sinds 1930 

wonen ze aan de Laan van Meerder-

voort 724.

In 1934 heeft hij samen met de koster 

Henk Japin van de Bethlehemkerk aan 

het Acaciaplein en het gebouw Eltheto 

de glas-in-lood ramen gemaakt voor 

deze kerk en het wijkgebouw, die he-

den ten dage nog te bewonderen zijn.

Academie

Sinds 1930 is hij docent aan de Aca-

demie voor Beeldende Kunsten aan de 

Prinsessegracht en zal dit blijven tot 

1946, als hij vanwege een maagzweer 

medisch wordt afgekeurd.

In de oorlogsjaren is hij actief betrok-

ken bij de illegale krant De Telex en 

verder bij diverse vervalsingsactivitei-

ten van persoonsbewijzen.

Andere medewerkers aan De Telex 

waren onder andere Johan Schwencke, 

Dominee Straatsma en Jan Wils.

Nootdorp

Na de oorlog maakt hij een herin-

neringsraam voor de Philips-mede-

werkers uit kamp Vught tijdens de 

bezetting, dat thans nog te zien is 

in het restaurant van het Evoluon te 

Eindhoven en in 1948 een raam ter 

viering van het 25-jarig bestaan van de 

vruchten- en drankenhandel Wolff & 

Semijn (het latere Impodra), dat thans 

nog te zien is in de H. Bartholomeus-

kerk in Nootdorp.

Verder vervaardigt hij een redelijk 

aantal portretten in de jaren na de 

oorlog, maar lukt het hem niet om tot 

grote bekendheid te komen vanwege 

de opkomende generatie jonge kun-

stenaars, die andere ideeën over kunst 

hebben dan de generatie van voor de 

oorlog.

Wim Coret

Hij was lange tijd bevriend met de 

Haagsche fotograaf Wim Coret en 

het gezin van zijn zoon Pim en Trees 

Coret.

Bevriende kunstenaars waren Jan 

Franken Pzn, Willem Schrofer, Johan 

Scherft, Jan van Heel, Hein von Es-

sen, Fokko Mees, etc.

In de jaren vijftig heeft hij zijn atelier 

op de zolder van het pand Molenstraat 

54 tegenover de winkel van kunste-

naarsmaterialen Goedman en vanaf de 

jaren zestig huurt hij een verdieping in 

de Elandstraat 12 als atelier.

Hij overlijdt in zijn woning aan de 

Laan van Meerdervoort 724 op 15 

september 1983 op 82-jarige leeftijd.

Stichting

In 2015 is de Stichting Johannes 

Theodorus Giesen opgericht met als 

doel het culturele erfgoed van hem te 

beheren en zichtbaar te maken voor 

een breed publiek.

De stichting heeft een website: stich-

tingjangiesen.nl en staat open voor 

ieder die Jan gekend heeft of werk van 

hem kent of anderszins.

Uw reactie is van harte welkom via de 

e-mail: info@stichtingjangiesen.nl.

Levensverhaal

Voorjaar 2017 verschijnt zijn mono-

a e met le ens e haal in e m 
en is verkrijgbaar via de stichting 

en op andere later bekend te maken 

plaatsen.

Jan Roedoe

info@stichtingjangiesen.nl

Jan Th. Giesen: een Haagse kunstenaar in de verkeerde tijd geboren

Jan Giesen op 80-jarige leeftijd

ger in de Galileïistraat (1919)

Houtsnede Jan Giesen van kruiser Hildebrandt op strand te Scheveningen (1920)
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Maar ook ik zat eerst op de oude 

school in de Rederijkerstraat en ik 

kan mij nog heel goed de verhuizing 

naar het nieuwe gebouw herinneren. 

Alle kinderen liepen in een lange stoet 

achter een draaiorgel door de wijk en 

passeerden ook het bejaarden centrum 

in de Twickelstraat. Daar werd het 

geluid van het draaiorgel afgezet en 

liepen we zwijgend verder (er was net 

iemand overleden).

Van de Schaft

Ik weet nog veel namen van leer-

krachten, toen nog juffen en meesters. 

Natuurlijk de bovenmeester Van de 

Schaft, waar iedereen een heilig ont-

zag voor had. Meester Bron nam ons 

voor biologielessen mee naar buiten. 

Hij had helaas weinig natuurlijk over-

wicht, waar wij misbruik van maakten 

en achteraf veel spijt van hadden, 

toen hij plotseling overleed. Meester 

De Bouter gaf onder andere Franse 

les, wat mij de eerste onvoldoendes 

opleverde.

Juf Rombout, waar ik zo bang voor 

was, dat ik tot vijf uur mijn mond stijf 

dicht hield en toen in tranen bekende, 

dat ik zo dwaas was om mijn naam op 

de muur van de wc te schrijven. Juf 

Boiten, waar alle kinderen verliefd 

op waren. In mijn herinnering had 

e alti d lm en, die it aaie de 
als ze ging zitten. We hadden een juf 

handwerk en de jongens timmerden er 

intussen vrolijk op los.

Meester Louwerse als beginnend on-

derwijzer, net uit militaire dienst, liet 

ons exerceren op het schoolplein voor 

de avondvierdaagse. Met onze handen 

op elkaars schouders mat je de afstand 

met je buurman of vrouw en vooral in 

de bochten gaf dat veel gedoe. Heel 

geliefd was meneer Krul, onze conci-

erge. In de hoogste klas mocht ik met 

mijn vriendin bij de verkeersbrigade. 

We stonden dan op de brede of smalle 

Erasmusweg en in de winter maakte 

hij soms warme chocola als we onze 

‘pannenkoek’ en riem inleverden.

Quist

De gymmeester heette Quist en mijn 

enige herinnering aan hem is, dat hij 

met z’n stoel op twee poten tegen de 

muur hing en zijn bevelen doorgaf. 

Tot grote vreugde van ons is hij een 

keer onderuit gegaan. Ik kwam in de 

opleiding bij meneer Van de Schaft. 

Een groep van elf leerlingen, waar 

onder andere Reggy van der Geugten, 

Annelies Stoops, Remie Bandel, 

Albert Schrik, Bruno van Boven, Ton 

van Hoevelaak en Wim Heuperman in 

zaten. Ik wist al, dat alle anderen naar 

de HBS zouden gaan en ik naar de 

MULO, maar om een of andere duis-

tere reden zat ik ook in die groep.

‘s Morgens bij Van de Schaft en ‘s 

middags bij de rest van de zesde in 

de klas van meester Bron. Groot was 

mijn ‘triomf’ toen ik als enige de alge-

brasommen goed had. Later bleek dat 

het nste a   de M L , die e-

rigens startte in een lokaal van de Van 

den Boschschool. Met de opleidings-

las etsten e  een mee daa se 
schoolreis naar de jeugdherberg van 

Heemstede. Voor de drie meisjes was 

e  een hele lie e m ede   de ets 
mee, terwijl meester Van de Schaft er 

op de Solex naast reed!

Met kerst speelden we een kerstspel 

onder leiding van een heuse regisseur. 

Hij was de buurman van de meester 

Van de Schaft op de Erasmusweg.

Hans van Rooijen

Later bleek de Van den Boschschool 

een nog veel grotere rol in mijn leven 

te gaan spelen. Ik was 22 jaar, werk-

zaam als kleuterleidster en Hans van 

Rooijen belde op. Hij zat in de zesde 

bij meneer Bron en ik wist dat hij in-

tussen als stuurman bij de Shell voer. 

Ik dacht, dat hij voor een reünie belde 

en maakte een afspraak en nu zijn we 

al 45 jaar getrouwd en nog steeds gek 

op elkaar.

Netty van Rooijen ‘t Mannetje

hansnettyvanrooijen@gmail.com

Mijn tijd op Ds. D.A. van den Boschschool
Via mijn oudste zus Adrie, die nog in Den Haag woont, krijg ik 

om de zoveel tijd De Oud-Hagenaar. Met veel plezier las ik het 

stuk van Peter Ligtvoet over de Ds. D.A. van den Boschschool. 

Op de foto van zijn klas, nog in het oude gebouw, staat mijn zus 

Riet. Ze heette toen nog Marietje en is helaas al meer dan tien 

jaar geleden overleden.

Opleidingsklas in 1960.
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Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
 Postbus 26046,  2502 GA Den Haag

Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.

Geef eens een Oud Hagenaar abonnement. Leuk voor alle 

Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen 

zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Een abonnement voor Nederland kost € 50,00

In de EU kost het € 65

In het VERRE buitenland kost het i.v.m. de verzendkosten € 80.

Ook voor u is er een kadootje 

(op is op)

Als gever ontvangt u het inmiddels be-

kende boek van Casper Postmaa “Napels 

zien “

Leuk om weg te geven...

Schoolreisje met een bezoek aan de Maastunnel in 1956.



Natuurlijk was er direct na de oorlog 

ook werkloosheid. Er moest immers 

van alles weer op poten worden gezet. 

Maar het was voor met name de wat 

oudere werknemer en de niet gedi-

plomeerde moeilijk om weer aan het 

werk te komen.

Mijn vader was daar één van. We-

kelijks naar, wat genoemd werd de 

Beijerstraat, een klein gebouwtje bij 

de sportvelden aan de La Reyweg. 

Daar stond aan het loket een rij werk-

lozen te wachten op hun steun. Soms 

m cht i  mee achte  de ets i  a  
Dan weer was er de tewerkstelling. 

Schoffelen en papierprikken in het 

Scheveningse Bos. In de zomervakan-

tie ging ook vaak mee. ‘s.- Morgens 

e  achte  de ets an it h is 
naar de bosjes. Andere werknemers 

namen ook vaak hun zoon mee. 

Konden we helpen of we gingen wat 

op avontuur.

De steun was te weinig om van te 

leven en te veel om van dood te gaan. 

Een paar keer per jaar konden we 

bij schoolkleding in de Gouwestraat 

wat kleding halen. Ondergoed dat 

kriebelde. Bruine schoenen als je 

vriendjes zwarte hadden. Op school 

kon je precies zien wie er kleding 

had van de Gouwestraat. Gelukkig 

kon mijn moeder goed zelf kleding 

maken. Van een oude militaire jas die 

was zwartgeverfd en gekeerd kreeg je 

van de goede stukken een winterjas. 

Gelukkig hadden mijn ouders zich niet 

gemeld voor schoolvoeding. Dat stonk 

verschrikkelijk als dat was gebracht.

Later moest mijn vader zand verplaat-

sen in Moerwijk voor nieuwbouw die 

er zou komen. Kruiwagen volschep-

pen, over een plank uit de kuil en alles 

op een hoop storten.

Gelukkig kreeg mijn vader werk in het 

magazijn bij de uitgeverij Ten Hagen. 

Een katholiek bedrijf. Een medewer-

ker was ontslagen, hij had postzegels 

gepikt. Omdat wij niet katholiek 

waren kreeg mijn vader alleen een 

aanstelling tot het moment zij een 

katholieke medewerker hadden gevon-

den. Na een half jaar weer steun.

Na een tijdje werk bij een wijnim-

porteur. Vaten met duizend liter wijn 

van vrachtwagens lossen. Te zwaar 

voor hem maar in de steun dat niet. 

Zijn gezondheid ging zienderogen 

achteruit. Toen hij niet meer kon en 

afgekeurd werd moest hij weer aan 

het werk. Waker bij het plantsoen. 

Een groengeel schildje op de borst 

met Bewaker er op. Rondlopen zonder 

enige beschutting, gen toilet en gepest 

worden door de jeugd. Uiteindelijk 

kreeg hij toestemming om een school 

te waken en kon hij binnen zitten. De 

schoolbewaking duurde van 15.00 uur 

tot 23.00 uur. Op woensdag kwam er 

nog een paar uur bij. De avondmaal-

tijd bracht ik hem in een pannetje.

Tot er een paar keer niet werd 

opengedaan op mijn bellen en we 

ongerust werden. Naar de dokter voor 

onderzoek en het werken werd hem 

de nitief e den  i n e nd-

heid ging nog verder achteruit tot hij 

in 1956 in het ziekenhuis Zuidwal 

overleed. Uitgewerkt en opgebrand. 

Zijn AOW heeft hij niet gehaald. Zo 

goed ging het dus in die jaren na de 

oorlog. Die jaren van tewerkstelling 

heeft hij als zeer denigrerend ervaren. 

Ondanks de moeilijke jaren van mijn 

de s he  i  een ne e d ehad  
Ook de jaren na zijn overlijden en 

mijn moeder aan de controle grillen 

van een bijstandsambtenaar moest 

voldoen. Weer was er schoolkleding. 

Na een paar jaar ging het beter toen de 

weduwen en wezenwet werd aangeno-

men en er geen controle meer was van 

de bijstandsambtenaar.

Nee, zo prettig was die naoorlogse tijd 

voor velen niet.

Rob Reimerink

rob.reimerink@gmail.com

Naoorlogse tijd niet voor iedereen prettig
Een goed beeld dat Joop Arts heeft gegeven van de crisistijd 

in De Oud-Hagenaar van 7 februari. Toch wil een kanttekening 

plaatsen bij zijn wat optimistische visie van na de oorlog.

De Oud-Hagenaar -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 21 maart 2017 pagina 13

AIXAM HOUDT U MOBIEL

Geen standaard Brommobiel meer

Door de jaren heen is de Brommobiel gigantisch veranderd. Gestart onder 

merknaam Arola en geboren op het Franse platteland als oplossing voor 

boeren zonder een rijbewijs is AIXAM tegenwoordig de nummer 1 van Europa. 

De modellen voldoen tegenwoordig aan de nieuwste eisen die de Europese 

Unie vanaf 2018 stelt aan Brommobielen. Zo mag het gewicht tegenwoordig 425 

KG zijn en ook de motoren hebben meer vermogen gekregen om met name 

het zwaardere gewicht en de accessoires zoals Airconditioning beter van kracht 

te kunnen voorzien.

Veiligheid voorop

AIXAM heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in veiligheid van haar producten. 

Het verkeer is namelijk een stuk hectischer geworden. Daarom wordt elke 

AIXAM voorzien van een aluminium veiligheidskooi en kan er ook ABS besteld 

worden als optie. De AIXAM’s worden op vele veiligheidsvoorzieningen getest 

bij het Franse UTAC. 

Lekker er op uit

Indien u in het bezit bent van een AM rijbewijs (het oude brommercertificaat) 

dan mag u een AIXAM bereiden op de meeste 50 en 80 kilometerwegen. 

U hoeft geen wegenbelasting te betalen en met een gemiddeld brandstof 

verbruik van 1:30 zijn de kosten voor een tank Diesel ook niet te hoog. De 

meeste AIXAM bezitters gebruiken hun voertuig voor boodschappen te doen 

op vakantie te gaan of er gewoon lekker op uit te trekken.

Medische controle en het B rijbewijs

Wordt of bent u 75 jaar dan dient u een medische keuring te ondergaan om 

het B-rijbewijs te behouden. Dreigt u afgekeurd te worden of heeft u geen 

vertrouwen in een goede afloop van de medische keuring dan kan u het AM 

rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Zo kunt u toch veilig en mobiel blijven in 

een nieuwe of gebruikte AIXAM.

Dealernetwerk

AIXAM heeft een kwalitatief goed dealernetwerk die al 

uw vragen kan beantwoorden. Indien u een proefrit (aan 

huis) wenst te maken neem dan gratis contact op met 

0800-249 26 28 of kijk op www.aixam.nl

Dichtwedstrijd 
‘O verleden in de toekomst’

CUVO uitvaartzorg - Ockenburghstraat 29 - 2553 AA Den Haag

Tel: 070 3469571 - E-mail: info@cuvo.nl - Website: www.cuvo.nl

DOE MEE EN WIN E 250,-

Op 9 april 2017 opent het nieuwe crematorium ‘Haagse Duinen’ 

offi cieel haar deuren. Een hypermodern, duurzaam crematorium 
dat is ingericht om aan alle wensen op het gebied van gastvrijheid 
te voldoen. Ter ere van de opening organiseert het crematorium 
een dichtwedstrijd met het thema: 

‘O verleden in de toekomst’

Iedereen kan meedoen. Onder leiding van Bart Chabot bepaalt 
de jury wie het mooiste gedicht heeft geschreven. Dit gedicht krijgt 
een permanente plaats in het crematorium. Daarnaast ontvangt 

de winnaar een geldprijs van E 250,-. 

Uw inzending van maximaal 10 regels en 150 woorden  kunt u insturen 
vòòr 1 april. Dit kan per mail naar

gedicht@cuvo.nl of naar 
antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag 
o.v.v. dichtwedstrijd.

Vergeet niet de volgende gegevens te vermelden:
- Uw volledige naam
- Een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
- Uw volledige adresgegevens
- Eventueel uw lidmaatschapsnummer van de Volharding/CUVO

Inzenden vóór 1 april



Een van de reünisten is Luc van den 

Bogaerde uit Bullinghope nabij Here-

ford, Engeland. Met hem hadden we 

een interview om onder andere eens 

te horen hoe het hem was vergaan na 

zijn Stevin-jaren. Luc’s oorsprong 

ligt in Den Helder waar zijn vader 

bij de Koninklijke Marine werkte. 

Na verhuizing in 1956 kwam Luc in 

de Reinwardstraat, Laakkwartier te 

wonen en ging hij naar de Linnaues-

school aan de Linnaeusstraat.

Van hier werd de stap naar de Stevin 

HBS aan de Raamstraat gemaakt. Luc 

herinnert zich van deze jaren niet zo-

zeer de inhoud van de lessen als wel: 

het voor straf ‘onder de klok staan’, 

het je moeten melden bij ‘De Haas’, 

destijds directeur, het tafeltennissen bij 

de heer Lankhorst, de administrateur 

van de school, de danslessen van het 

echtpaar Poptie, het hockeyen onder 

leiding van gymleraar Heyligers die 

er als scheidsrechter merkwaardige 

regels op nahield.

Hij speelde in die tijd trompet, was 

daarnaast geen onverdienstelijk voet-

baller bij ADO. Zoals elk jongmens 

in die tijd was hij de bezitter van een 

brommer, helaas nog geen Kreidler, 

maar een Locomotief.

Na klas 4, het laatste jaar aan de 

Raamstraat, kwam de verhuizing naar 

de Zuidlarenstraat: de Stevin HBS 

werd samengevoegd met de Zuider-

park HBS en de locatie van deze laat-

ste school aan de Zuidlarenstraat voor 

het Stevin Lyceum gebruikt. Omdat 

Luc de vierde klas moest over doen 

heeft hij hier nog twee jaar gezeten en 

in 1966 eindexamen gedaan als leer-

ling van klas 5B3.

Na zijn HBS-opleiding werd de studie 

vervolgd aan de HTS in de Wegas-

traat, richting electrotechniek, maar 

uiteindelijk werd Luc een van de pio-

niers in de nieuwe wetenschap: IT. Na 

stages bij Shell, Philips, in Duitsland 

kwam zijn eerste baan bij Philips Elec-

trologica. Na vele omzwervingen over 

de wereld in verscheidene IT-banen, 

kwam hij bij Intergraph te werken 

waar hij zijn huidige (Engelse) vrouw 

leerde kennen. In 1985 volgde voor 

het werk de verhuizing naar Newbury. 

Diverse banen en dus ook verhuizin-

gen later zijn ze nu dus uiteindelijk 

neergestreken in Bullinghope ‘in the 

countryside’, waar het genieten is 

van hun pensioen. Ze waren een paar 

jaar geleden nog te zien in het BBC-

programma Escape to the countryside, 

waar hen diverse huizen werden 

voorgeschoteld. Zoon Robert is na 

veel reizen weer in het ouderlijk huis 

om een studie in de Petroleum Engi-

neering af te maken, dochter woont en 

werkt in London. Kleinkinderen zijn 

er ‘nog lang niet’.

Luc was tezamen met zijn vrouw bij 

de vorige reünie in 2014 aanwezig. 

Dat beviel hem zo goed dat hij graag 

opnieuw komt, dit keer alleen, om 

met al zijn oud school- en klasgenoten 

weer als vroeger te genieten van alle 

herinneringen aan die ‘goeie ouwe 

Stevin-tijd’.

Bert Winter

Een andere oud-leerling is Bert 

Winter, die Den Haag en omgeving 

altijd trouw is gebleven. Vanaf 1964 

was Bert helemaal gek van muziek en 

is dat ook altijd gebleven. Hij zong 

en speelde gitaar bij de Scarlets, naast 

Golden Earring, Motions en Q65, een 

van de roemruchte Haagse topbands. 

De Scarlets traden veelal op de 

Haagse podia op, deden radio- en tv-

optredens, maakten platen. “Het was 

natuurlijk wel fantastisch om je eerste 

eigen single te mogen draaien tijdens 

de Duitse les van Gobius du Sart.” 

Met de Scarlets werd ook getourd met 

Engelse bands als The Kinks, Hollies, 

Marmalade en Pretty Things. Na een 

periode van rust (ze stopten in 1985) 

spelen ze weer sinds vijf jaar samen.

Hiermee is wel duidelijk gemaakt 

waarom het met Bert’s schoolcarriëre 

iets minder vlotte: hij zat van 1963 tot 

1967 op de Stevin, zakte twee keer 

voor zijn eindexamen om uiteindelijk 

zijn HBS-B diploma te halen aan de 

Tijmstra HBS. Na de studie Bouw-

kunde in Delft is hij na diverse andere 

banen tenslotte als stedenbouwkun-

dige bij de gemeente Voorburg komen 

werken en is daar verantwoordelijk 

geweest voor een groot deel van de 

Voorburgse bebouwing.

Inmiddels is Bert alweer 45 jaar 

getrouwd met zijn Mary, heeft een een 

zoon en dochter en is de trotse opa 

van twee kleinkinderen. Sinds 2011 is 

Bert met pensioen en raad eens wat... 

Hij speelt in drie verschillende bands, 

naast de Scarlets met sixties-muziek, 

ook nog in een Indo-rockband en een 

grote partyband. Daarnaast organiseert 

hij vanuit een popstichting festivals 

en begeleidt jongerenbands en vindt 

daarnaast ook nog tijd om de komende 

reünie mee te organiseren en samen 

met zijn Scarlets op 25 maart te 

komen optreden. Wil je Bert spreken, 

horen spelen en zingen? Als reünist 

ben je van harte welkom.

De grote Stevin reünie, za-

terdag 25 maart 2017 vanaf 

14.30 uur, Roemer Visscher-

college, Roemer Visscher-

straat 106, Den Haag. Info: 

www.stevin1960-1970.nl.

Frank Bom

f.p.bom@kickmail.nl

Reünie Stevin-HBS en Stevin-Lyceum
Op 25 maart aanstaande wordt voor de tweede keer een reünie gehouden voor oud-leerlingen, 

eindexamenjaren 1960-1970, van de Stevin-HBS, Raamstraat en Stevin-Lyceum, Zuidlarenstraat.
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Bert als gitarist.

Luc op de brommer.

We doen er boodschappen, kijken naar 

kleding en eten een broodje met een 

glas melk erbij. Mijn moeder belooft 

dat we straks naar de bioscoop gaan 

als ik me gedraag. Het is, wat ik later 

zo ben gaan noemen, een koesthou-

dertje, zoals alleen moeders dat doen. 

Maar wel een heel effectieve. Ik loop 

braaf achter m’n moeder aan en haal 

geen kattenkwaad uit. En ja, hoor, suc-

ces! Ik mag naar de Euro Cinema.

Heimwee

Mijn opa en oma leven niet meer. Het 

flat e  aa  e in nden is al 
jaren geleden gesloopt in het kader 

van stadsvernieuwing. Ook de Euro 

Cinema is weg, na dertig jaar (!) leeg-

stand. Met heimwee kijk ik terug naar 

de jaren dat de Euro Cinema er nog 

was, want het was gewoon heel gezel-

lig met mijn oma in die volkswijk.

Ik kwam graag bij haar thuis en 

ik ging met veel plezier naar de 

bioscoop, vaak samen met mijn vier 

jaar oudere broer Sander. We gingen 

dan naa  fantastische familie lms als 
‘The Goonies’ en ‘The Never Ending 

t  Die laatste lm, met een e -

haallijn waarin het goede het kwade 

uiteindelijk overwint, maakte diepe in-

druk op mij. Er was ook altijd een leuk 

amma met te en lm es an 
Walt Disne  a afl  haalden e 
vaak een patatje van het zakgeld dat 

we van oma mee hadden gekregen.

Markant gebouw

Die goeie ouwe tijd. Ik ben vast niet 

de eni e met ne he inne in en 
aan het markante gebouw. De Euro 

Cinema werd in 1963 geopend door 

niemand minder dan koningin Juliana, 

prins Bernhard en Omar Sharif, de 

hoofdrolspeler in de klassieke avon-

t en lm an e isse  Da id Lean, 
Lawrence of Arabia. Het was de eerste 

lm die in de i sc  in Den aa  
Zuidwest draaide.

In 1987, na 24 mooie en minder mooie 

jaren, sloot de Euro Cinema haar deu-

ren; er kwamen niet genoeg bezoekers 

om allerlei terechte (en onterechte) 

edenen  n n  is het de nitief laa  
Ik was helaas niet bij de ‘sloopbor-

rel’ in februari; we hadden toen een 

geheime raad over de benoeming van 

de nieuwe burgemeester. Ik was er 

graag bij geweest, om nog één laatste 

keer daar rond te kijken.

Wat ik me altijd heb afgevraagd in 

al die jaren, ook als raadslid in deze 

mooie stad: hoe kan het nou toch dat 

Escamp, met een inwoneraantal van 

120.000 bijna zo groot als Haarlem 

(150.000 inwoners), geen volwaardige 

eigen bioscoop heeft? Dat moet toch 

te doen zijn? Ik geloof niet dat de 

inwoners van Den Haag een nieuwe 

bioscoop links zouden laten liggen.

Leyweg is en blijft een perfecte locatie 

voor een bioscoop. Het zou een ge-

weldige publiekstrekker zijn voor het 

winkelcentrum. En ik zou dan graag 

mijn dochtertje meenemen naar de 

bios, zoals mijn moeder mij vroeger 

meenam.

Richard de Mos

groepdemos@gmail.com

Warme herinneringen aan Euro Cinema
Het is halverwege de jaren tachtig. Mijn opa en oma wonen in een flatje aan de Berenrade, een 

echte Haagse volkswijk in Den Haag Zuidwest, vlakbij de Euro Cinema. Een warme wijk, waar 

men toen nog oog had voor elkaar, met een gezellige winkelstraat De Rade en ‘De Creade’, waar 

voor menig kind, dus ook voor mij, wat te doen was.Tijdens of na een familiebezoekje bij opa en 

oma, werd steevast winkelcentrum De Leyweg aangedaan én daar hoorde een bezoek aan de bio-

scoop na-tuur-lijk bij! Dat kon in ons Opel Kadett’je of lopend - via de Hertenrade over de Hengelo-

laan - richting het winkelcentrum.



Onlangs nog is Jan Lavies verhuisd 

naar het stadshart van Gorinchem 

waar hij samen met zijn vrouw 

 een e e elli e flat e nd  
Meteen al i  innen mst d e 
geconfronteerd met hetgeen de heer 

des h i es alti d als e e  heeft 
edaan  eclame- nt e e  n de an  

han en de i inelen el e eens de 
msla en sie den an de men aa ten 

aan d an de c isesche en an 
de lland- me i ali n L  De 
deur van het toilet is voorzien van de 

e ende che enin en af che  alleen 
maa  t ee enen in het ate  in lein 

i ini e e   de a en esti  een 
e aa de m tie-af che  de e 
ad laats  Maa  La ies heeft alti d 

iets emaa t als hi  e  lledi  achte  
n staan

Het is de houding van een freelancer 

die n it m e  e le en at  Mi n 
e  he  i  alti d se ie s en men 

en dat heeft men enneli  e aa -

dee d, en die i n e  met eni e t ts 
te schi n haalt  La ies is an een 

ene atie die  i n ti d eniet an 
een -c nac f cham a ne, 
die af eist in een ic  naa  e tische 

den, een tische si a et t 
 het achte de  an een c iseschi , 
e nacht in een l eh tel en in 

een restaurant zich te goed doet aan 

este s f a iaa  De e le enssti l is 
icht aa  in het e e dat  mi  

li t

Nederlands-Indië

e el La ies eel e  heeft 
vervaardigd voor Nederlandse 

ondernemingen zoals Tonnema uit 

nee  msla en in  atlassen , ss , 
hell, i a ettenfa ie  d  La es 
a alle , ede landse e en, 
a te  ene e  is een deel an i n 
e e aan het e icht ntt en 
e eest, ant dat s eelt ich na-

meli  af in mali  ed  ndie en 
in a e in de e i de -  
et et eft e  dat e te en t 

naa  het isende iet, de almta en, 
en de eindel e la ten aa  een 
mens te e ennen is, enietend an 

achti e le en ti dens de ns n-

de an

Tekenleraar

La ies e d   se tem e   
in Den aa  e en aa  hi  na de 
Middel a e sch l st dee t aan de 

cademie an eeldende nsten met 
een door zijn moeder aangevraagde 

e s, met de ed elin  te enle aa  
te den  la   het einde amen 

nam hi  de enen naa  D itsland 
aa na hi  i n einde amen el 
n e eten

n i n academieti d aa de hi  
ich  het li e i e ad an 
eclame   maa te  - a i e 

leefti d een af che  een cham-

a neme , en lein d e  a 
een te dienstti d an es maanden 

e t  hi   de amland  an it de 
nt e se ha en naa  me i a  Maa  

het a nt  iel hem eni s ins te en  
Anders dan in zijn dagdromen was 

hi  den asse  in l n, h is-

schilde   L n  sland, en 
 ad a , schilde   

eclame den

m te t en am hi  in 
 e en te  naa  ns 

land, m eli  ee  d  
te gaan naar Nederlands-

ndi  en msla te enin  
e licee d in het ti dsch ift 

d ient ee  l ende e-

censies in de da lad e s

ie na l den ele d ach-

ten  D e i  mmin , 
de M n  a et aa t 
Maatscha i  D e i  

lf  , 
toneeldecors, 

hotelfolders, 

a a ela els en 
af ches  
aa ma ten, 

t  a f m, 
en Wascana 

si a en  D  
decoratieschil-

ders worden 

i n c m sities 
 ste f -

maat  s eciaal linnen e t aan-

e acht  enaamde ad si ns , 
eclame den in het f maat  i   

mete  n  is La ies e aam 
in in a e  een aa , en ee  
te  in ede lands- ndi  aa  eel 
eclame e  t t stand am  de 
a anse ma Daishin, im te s an 

s en, sch enen, h eden, l en-

nen, atte i en, insecten est i din s-

middelen en ee  eh de t t het 
ass timent  en e e d s e t 

an s tiele h m  en le ens li heid 
in helde  le e i  maa te an an 
Lavies een veelgevraagd reclame-

nt e e  n  te ee  naa  
ns land aa  hi  ich e aamde 

in de ai sh technie , in i na 
f t a sche e d ctie  de ele 
af ches e aa di d  de La ens 

si a ettenfa ie  aa i  de elfde 
c m sitie dt aan e end  

e i e si a ettenme en innen 
het ass timent als lida  

f ida  en te lant diende 
zich aan in de vijftiger jaren, de 

lland me i a li n  men aa -

ten, die aan d d  de h isd -

e i  met het da eli se men  den 
ed t, in itaties  een dine  met 

de a itein, i n aa ten en e i  
d e  met si nat  an La ies  
Een oeuvre dat enig cachet meegaf 

aan at eens misschien een le e ti d 
as, maa  el i  is een en ande  

in de m an ent ief aa ten 
e i aa

Peter van Dam

vandam.peter@gmail.com

Reclamewerk van Jan Lavies leeft voort
De in Den Haag geboren reclameontwerper Johannes Frede-

rik Lavies, bekend als Jan Lavies, leeft voort op een groot 

aantal reproducties als prentbriefkaart en uitgebracht door 

‘Art Unlimited’ Jan Lavies is in 2005 overleden en bereikte 

de respectabele leeftijd van 102 jaar! Dit zijn mijn herinne-

ringen uit 1994 toen ik een bezoek bracht aan Jan Lavies in 

Gorinchem.
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Bronnen 

Website Art Unlimited

Bernadette van der Goes, The 

Spirit of Modern Advertising, Jan Lavies, poster designer, Amsterdam 

1997.

Peter van Dam, Reclamewerk Jan Lavies leeft voort op prentbriefkaart, 

Graficus, 14 april 1994.

Peter van Dam, Een eeuw Jan Lavies, Verleiden is de kunst, Compres, 

28 augustus 2002.



Aan het gebouw valt al direct de 

mooie stenen buitengevel op. De 

gekozen kleuren en materialen geven 

het gebouw een natuurlijke uitstra-

ling. Maar de echte schoonheid zit 

van binnen. Hoge plafonds, veel glas 

en hout en de zachte tinten van het 

meubilair omarmen de bezoeker. De 

rechte lijnen en vlakverdeling die is 

doorgevoerd door het hele gebouw 

zorgen voor rust. Iedereen die bin-

nenkomt zal zich welkom voelen, 

mede door de vriendelijke ontvangst 

bij de ontvangstbalie. Het cremato-

rium heeft een aula waar plaats is 

voor 400 bezoekers. Bij nog grotere 

uitvaarten kunnen de deuren tussen 

de ontvangstruimte en de aula open 

blijven, waardoor nog meer mensen de 

uitvaartdienst kunnen volgen.

Na de uitvaartplechtigheid in de aula 

is het mogelijk om gebruik te maken 

an de f e ame s, het is  
mogelijk voor familie om mee te gaan 

naar de invoer van de kist in de oven. 

Hindoestaanse families hebben vaak 

deze wens, het is dan ook mogelijk om 

in de aula, via het scherm, het weg-

brengen van de overledene te volgen. 

Daarvoor is een mooie overdekte om-

gang langs het vele groen aangelegd. 

Ook is het mogelijk om afscheid te ne-

men in de aula van Haagse Duinen en 

daarna de overledene te begraven op 

begraafplaats Westduin, er is directe 

verbinding vanuit de tuin van Haagse 

Duinen naar de begraafplaats.

De technische mogelijkheden zijn 

groot. Een mooi groot scherm in de 

aula en een hoogstaande geluidsinstal-

latie maken veel mogelijk. Ook is het 

bijvoorbeeld mogelijk om via een 

Skypeverbinding de uitvaart te volgen. 

Zo kunnen mensen die niet fysiek 

aanwezig kunnen zijn, toch de uitvaart 

live volgen.

Gastvrijheid en maatwerk

Momenteel wordt aan het interieur de 

laatste hand gelegd. Vooral de schit-

terende aula, die aan een zijde geheel 

van glas is, zal veel bezoekers aan-

spreken. Het vele glas maakt de ruimte 

licht, aangenaam en biedt de bezoeker 

uitzicht op het vele groen dat tussen 

het crematorium en begraafplaats 

Westduin gelegen is. Hiermee is het 

mogelijk om in echt prettige omgeving 

afscheid te nemen.

Gastvrijheid staat in Haagse Duinen 

centraal. Iedere bezoeker zal zich 

welkom voelen, door de uitstra-

ling van het gebouw, de mensen die 

er werken, maar ook doordat alles 

mogelijk is. Waar het in het verleden 

gebruikelijk was om na een uitvaart-

lechti heid een e f e met 
cake te serveren, is dat tegenwoordig 

steeds vaker niet meer het geval. De 

wensen van nabestaanden veranderen, 

men wil graag dat er goede producten 

geserveerd worden van hoge kwaliteit. 

Alles wat in de betere horecagele-

genheden wordt geboden, wordt nu 

ook bij uitvaarten gevraagd. Dankzij 

de moderne professionele keuken in 

Haagse Duinen, is het mogelijk om 

aan al die wensen invulling te geven. 

Maatwerk voor iedereen.

Duurzaam

Haagse Duinen is eigendom van 

de uitvaartcoöperatie CUVO. De 

vereniging heeft niet als doel om winst 

te behalen. Dit zorgt er voor dat de 

tarieven voor een uitvaart en crematie 

bij Haagse Duinen lager liggen dan 

bij andere crematoria. De inkomsten 

van Haagse Duinen worden via De 

Volharding/Stichting Steun en Toever-

laat direct geïnvesteerd in maatschap-

pelijke projecten. Hiermee vergroot 

De Volharding haar mogelijkheden 

om iedereen die dat nodig heeft een 

steuntje in de rug te geven.

Maar ook op het gebied van energie-

gebruik is het crematorium duurzaam. 

De warmte die vrijkomt bij het crema-

tieproces verdwijnt niet naar buiten 

maar wordt gebruikt om het gebouw te 

verwarmen. Energiezuinig en daarmee 

zeer duurzaam.

Voor de bomen die moesten ver-

dwijnen om plaats te maken voor het 

crematorium, worden nieuwe bomen 

in Den Haag geplant door de Bomen-

stichting, op deze manier is er geen 

groen verloren gegaan voor Haagse 

Duinen.

Officiële opening

De f ci le enin  al   a il in 
de ochtend plaatsvinden.

Er is een dichtwedstrijd met het thema 

‘O verleden in de toekomst’ uitge-

schreven, de winnaar daarvan zal uit 

handen van juryvoorzitter Bart Chabot 

een mooi geldbedrag ontvangen.

In de middag is het vanaf 13.30 uur 

tot 16.00 uur voor iedereen die dat wil 

mogelijk om het gebouw te bezich-

tigen. Alle leden van De Volharding 

zijn persoonlijk uitgenodigd om het 

gebouw te bekijken.

Met het nieuwe crematorium Haagse 

Duinen is Den Haag niet alleen een 

mooi gebouw rijker, het biedt vooral 

de mogelijkheid om inwoners van de 

stad en regio Den Haag een uitvaart 

helemaal naar wens te bieden in een 

schitterende omgeving.

CUVO opent crematorium Haagse Duinen
Op 9 april 2017 wordt crematorium Haagse Duinen geopend. Aan 

de Ockenburghstraat 29, de locatie van het al bekende CUVO 

uitvaartcentrum, is de laatste maanden hard gewerkt aan een 

geheel nieuw crematorium. CUVO regelt en verzorgt al jaren 

uitvaarten voor zowel leden van De Volharding als voor andere 

inwoners van de regio Den Haag. “Om de kwaliteit van de dienst-

verlening geheel in eigen hand te hebben, ontstond bij ons de 

behoefte aan een eigen crematorium. Dit is nu gelukt. Daar zijn 

wij zeer trots op,” aldus de heer Martini, voorzitter van CUVO/De 

Volharding.
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UITNODIGING OPENING 

CREMATORIUM HAAGSE DUINEN

BEZOEK EN BEKIJK NU HET NIEUWE CREMATORIUM CUVO uitvaartzorg  -  Ockenburghstraat 29 - 2553 AA Den Haag - Zuid Holland  -  Tel: 070 311 87 53 - E-mail: info@cuvo.nl - Website: www.cuvo.nl

UITNODIGING OPENING 

CREMATORIUM HAAGSE DUINEN

Bezoek nu ons nieuwe crematorium
tijdens de open dag op

Zondag 9 april

U kunt vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur
het nieuwe crematorium doorlopend bezichtigen.

Wij zijn trots u te mogen ontvangen in Haagse Duinen, de nieuwe standaard op het 
gebied van duurzaamheid en gastvrijheid.

U bent van harte welkom.
Wilt u zich, in verband met het grote aantal verwachte

bezoekers, uiterlijk 3 april aanmelden.

Bij voorkeur via e-mail: opendag@cuvo.nl.
Graag vermelden met hoeveel personen u komt.

Leden van De Volharding 

met een Hindoestaanse 

achtergrond en andere 

geïnteresseerden zijn op 9 april 

vanaf 18.00 uur van harte

welkom voor een speciaal 

Hindoestaans programma. 

Ook hiervoor

graag aanmelden via e-mail: 

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

Erf- en schenkingsrecht

Stiefkind heeft alleen

per testament erfrecht

In uw vorige rubriek schreef u dat 

het ‘aangenomen kind’ in het erfrecht 

wordt beschouwd als ‘een eigen kind’. 

Volgens mij klopt dit niet en wordt 

men bij oorspronkelijke adoptie, zoals 

het daar staat, geen erfgenaam. Hoe 

zit dit?

Volgens de Schenken en Erven Al-

manak van Elsevier/Nextens worden 

‘geadopteerde kinderen’ volledig 

gelijkgesteld met eigen kinderen 

die zijn erkend. Vandaar ook dat we 

hebben gesteld dat ‘we nemen aan 

dat als zij al twaalf jaar voor hem 

(als kind) heeft gezorgd zij ook dat 

kind heeft geaccepteerd’ (erkend). 

Enzovoort. U hebt wel gelijk dat 

stiefkinderen niet automatisch 

erfrechten krijgen van de niet biolo-

gische ouder. Hij of zij moet dan na-

drukkelijk in het testament opnemen 

dat het stiefkind wél mee-erft met de 

anderen. Vandaar ook ons voorbe-

houd. Er is dus een onderscheid tus-

sen f cieel  ead tee de inde en 
en ‘stiefkinderen’ die in principe niet 

tot de bloedlijn behoren. Behoren 

zij tot de ‘bloedlijn’ dan erven zij 

automatisch wél van de biologische 

ouder. Als u er meer over wilt weten, 

dan raden we u de almanakversie 

aan of kijk op internet. Overigens zal 

het nog een interessante rechtszaak 

worden als het kind wil dat hij als er-

kend wordt gezien en zijn stiefmoe-

der wil dat niet nadat zij twaalf jaar 

voor haar stiefzoon heeft gezorgd. 

De rechter kan hierover anders 

beslissen. We kunnen ook niet bij de 

vragen stellende persoon informe-

ren hoe het precies zit. Daarvoor 

is onze rubriek niet bedoeld en we 

geven alleen maar een eerste advies. 

Inderdaad soms met behoorlijke 

voorbehouden.

Fiscale zaken

‘Ik begrijp er géén

pepernoot van’

Sinds ik met pensioen en AOW ben, 

moet ik haast elk jaar zo’n 750 euro 

aan de Belastingdienst terugbetalen. Ik 

begrijp daar geen pepernoot van, om-

dat zowel AOW als de pensioenfondsen 

reeds allerlei bedragen van mij inhou-

den. Plus het feit dat ik normaal van 

de Belastingdienst voorheen, voordat 

ik AOW en pensioen kreeg, altijd geld 

jaarlijks terug kreeg vanwege mijn 

betaalde rentes op mijn hypotheek van 

mijn huis. Hoe ga ik dit nu oplossen? 

De 750 euro is toch een rib uit mijn 

lijf. Ik snap er niks van.

Het is betrekkelijk eenvoudig. 

U moet als gepensioneerde (bij)

betalen in de eindafrekening omdat 

pensioenfondsen het pensioen in het 

laagste tarief inhouden (18,65 pro-

cent). Dus als je aanvullend pensioen 

hoger is dan de minimale inhouding 

scheelt het een slok op een borrel. 

Hoe hoger je pensioen, hoe meer je 

in de eindafrekening betaalt. Ook 

speelt mogelijk box 3 een rol (netto 

vermogen boven vrijstellingsgren-

zen). Het is ook goed om zoge-

n emde hef n  aan de sc s te 
vragen. Dan betaal je vooraf. Heel 

veel gepensioneerden met een iets 

hoger pensioen dan gemiddeld heb-

ben hiermee te maken. Los van de 

hypotheekaftrek.

Heffingskorting voor

gepensioneerden

Hoe zit het nu precies met de hef-

fingskorting voor AOW’ers? Die is 

toch lager?

Klopt! Maar daar staat tegenover 

dat gepensioneerden iets minder so-

ciale premies betalen. De algemene 

hef n s tin   W e s is 
‘slechts’ 1151 euro per jaar (over 

2017). Veel lager dus dan de algeme-

ne hef n s tin   n e en met 
nog géén AOW die een automatische 

gegenereerde aftrekpost voor de 

inkomstenbelasting hebben van 2254 

e  Let el, de e hef n s tin  
laten AOW’ers soms toepassen op 

hun AOW. Als je niet wil dat je bij 

de eindaf e enin  met de sc s 
soms moet bijbetalen (overigens is 

daar niks mee mee!), dan kun je bij 

de aanvraag (of tussentijds) opgeven 

dat e de e hef n s tin  niet il 
verrekenen met je maandelijkse 

AOW-uitkering die daardoor lager 

is. Hangt ook af van je aanvullend 

pensioen of je het moet doen. Het 

blijft overigens voor het allergrootste 

deel vestzak/broekzak met deze au-

tomatische gegenereerde aftrekpost 

want eenmaal per jaar moet je toch 

afrekenen met de Belastingdienst.

Hoe om te gaan met

box 2 in belastingen?

Ik heb een aanmerkelijk belang in een 

winkeltje dat valt onder box 2 in het 

belastingstelsel. Hoe moet ik met de 

inkomsten daaruit omgaan?

Dat is een ingewikkelde zaak waar-

voor wij u aanraden een deskundige 

e h de  f scalist  in te scha-

kelen. Wat wij uit de belastinggids 

halen is dat bij een aanmerkelijk 

belang alles boven de zogenoemde 

verkrijgingsprijs, onder aftrek van 

sten, i el alles scaal is elast  
Het heeft namelijk met de vennoot-

schapsbelasting te maken. Indien u 

elf handi  ent in scale a en nt 
u ook een naslagwerk aanschaffen, 

zoals bijvoorbeeld Nextens VPB 

Almanak 2017.

Hij is inmiddels met pensioen, maar 

kan het verhuisvak toch niet mis-

sen. Verhuizen zit hem in het bloed. 

Zijn vader, ooms, allen zitten in het 

verhuisvak.

Het contact met de collega’s en de 

klanten spreekt hen aan. Als verhuizer 

kun je op een belangrijk moment in 

iemands leven het verschil maken. 

Verhuizen is toch altijd een emotionele 

gebeurtenis. ‘Het geeft voldoening 

als wij de mensen daarbij goed van 

dienst kunnen zijn. Wij nemen hun 

verhuiszorgen graag uit handen’, aldus 

John van der Geest. ‘Dat doen we al 

vele decennia en ik doe het nog steeds 

met veel plezier.’

Speciaal verzoek

‘John van der Geest is sinds 1966 

werkzaam geweest bij ons bedrijf’, 

vertelt Hans van der Geest, oud-direc-

teur van UTS Van der Geest Verhui-

zingen. Hij is begonnen bij zijn vader, 

Jan van der Geest, die samen met twee 

broers Tinus en Charles in 1926 het 

bedrijf startte. John heeft zich verdien-

stelijk gemaakt voor vele cliënten. Hij 

was specialist in het verpakken van 

antiek en het monteren en demonteren 

van meubilair. Vele klanten heeft hij 

door Europa verhuisd. Het gebeurde 

zelfs dat hij voor verhuizingen binnen 

Zwitserland werd gevraagd. Gewoon 

omdat zij John er graag bij wilden 

hebben. Dat is prachtig en meer keren 

voorgekomen, ook in andere landen.’

Gedreven verhuizer

‘Een bijzondere herinnering heb-

ben we aan de verhuizing van 

Paleis Soestdijk. Zo’n zeven weken 

duurde deze grootscheepse verhui-

zing, waarbij John een hoofdrol had 

om alles in goede banen te leiden’, 

vertelt Hans van der Geest. ‘Hij heeft 

een grote rol gespeeld in de huidige, 

goede reputatie van Van der Geest 

Verhuizingen, waarvoor wij hem veel 

dank zijn verschuldigd. Ook na zijn 

pensionering in 2013 is hij nog regel-

matig voor cliënten ingeschakeld. Dat 

deed hij altijd met veel plezier.’ Zo’n 

grote betrokkenheid bij het vak zie je 

maar zelden. Maar bij Van der Geest 

Verhuizingen vind je die gedrevenheid 

dus wel.

UTS Van der Geest Verhuizingen

Familiebedrijf UTS Van der Geest 

Verhuizingen biedt verhuizingen op 

maat voor particulieren, scholen, 

bedrijven en zorginstellingen. Betrok-

kenheid, service en vertrouwen staan 

al sinds de oprichting in 1926 hoog in 

het vaandel. Inmiddels is het bedrijf 

uitgegroeid tot een regionale speler 

van formaat. De verhuisteams hebben 

vakkundig opgeleide specialisten. 

De combinatie met onze gedreven 

verhuisdirigentes zorgt dat klanten 

desgewenst de volledige organisatie 

rond de verhuizing uit handen kunnen 

geven. De dienstverlening van Van 

der Geest Verhuizingen past zich 

lledi  aan  de s eci e e sit atie 
en wensen van de klant. Het gaat om 

verhuizingen die professioneel zijn tot 

in het kleinste detail!

John van der Geest halve eeuw verhuizer
Van Paleis Soestdijk tot verhuizingen binnen Zwitserland of het 

verhuizen van bijzonder antiek. John van der Geest, telg van de 

familie, is maar liefst 50 jaar verhuizer. Een uniek jubileum! Hij 

maakte in die jaren bij UTS Van der Geest Verhuizingen van alles 

mee.

John van der Geest verpakt een antieke klok.

John van der Geest (links) pakt samen met een collega een schilderij voorzichtig in.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

In de tweede klas van de Dalton HBS 

in Den Haag behoorde men in 1958 

knalrode sokken onder een strakke, 

zwarte broek te dragen. Het liefst 

in combinatie met bordeelsluipers. 

Bordeelsluipers waren suede schoenen 

met spitse neuzen.

  Dus verwisselde ik halverwege de rou-

te naar school ter hoogte van de Daal 

en Bergeselaan mijn normale zwarte 

sokken voor knalrode. Want mijn 

moeder had mij -en dat wist ik echt 

zeker- nooit met knalrode sokken naar 

school laten gaan. Die rode sokken 

had ik dus heimelijk van mijn zakgeld 

gekocht. Om erbij te horen. En daar 

moet je wat voor over hebben.

    Helaas. Bordeelsluipers behoren laag 

te zijn. Met spitse neuzen. En ik had 

Clarks. Die waren hoog. Met bolle 

neuzen.

    Die strakke, zwarte broek moest trou-

wens zonder vouw, en beneden zonder 

omslag zijn. En de mijne had natuur-

lijk wel een vouw en een omslag.

    Dus hoorde ik er maar een béétje bij.

     Bloempotmodel 

Op de lagere school begon het 

eigenlijk al. Bij de kapper was 

‘coupe bloempot’ rond 1950 het enige 

beschikbare model. Alsof de kapper 

tijdens het knippen een bloempot 

omgekeerd op je hoofd had gezet. En 

dan scheerde hij alles wat onder de 

rand van de bloempot zat tot op de 

millimeter weg. Daarboven liet hij het 

trouwens ook nooit langer dan zo’n 

centimeter of drie. En dan liefst met 

de scheiding rechts.

  Het is me, tot op de dag van vandaag 

een raadsel gebleven waarom som-

mige jongens de scheiding links had-

den. Maar hoe dan ook was het in die 

tijd bepaald geen wonder als je, een 

paar dagen nadat je bij de kapper was 

geweest, verkouden werd.

    Je zou kunnen zeggen dat ons haar 

langzaam maar zeker langer werd na 

een bezoek aan de kapper. Dat ge-

beurde mede onder invloed van myste-

rieuze stromingen, zoals het existen-

tialisme waarin ieder mens als een 

uniek wezen werd beschouwd die zijn 

eigen bestaan zelf zin moest geven. 

Maar later natuurlijk ook vanwege de 

Beatles en de Stones.

    Bij de ‘vetkuiven’werd dat langere 

haar dan in diverse bochten en golven 

met haarpommades zoals brylcreem 

op het hoofd gelijmd. De latere 

hippies lieten het gewoon hangen. 

Meestal met een scheiding in het 

midden.

     Plus-fours en pull-overs 

Waar waren we gebleven? O ja, in 

1953. We zaten op de lagere school 

waar de meeste jongens toen het 

hele jaar door een korte khaki- of 

corduroybroek droegen. De plus-

four, voor jongens ooit bedoeld als 

overgang tussen de korte en de lange 

broek, werd nog maar door enkele jon-

gens gedragen. De onderkant van die 

plus-four moest iets boven de kuit met 

een gespje worden vastgezet en viel 

tamelijk lullig zo’n tien centimeter 

onder de knie. Pofbroek werd-ie ook 

wel genoemd.

  Jongens met zo’n pofbroek hiel-

den altijd stoer vol, dat ze al een 

‘lange’ broek droegen. Maar dat sloeg 

natuurlijk nergens op. Als je maar 

lang genoeg ‘drollenvanger’ tegen 

zo’n jongen zei, trok hij op den duur 

vanzelf wel weer een gewone, korte 

broek aan.

    Een enkele keer kwam er zelfs een 

klasgenoot in een echte, lange broek 

naar school. Een lange broek met 

- eerst nog - een vouw erin en een 

omslag onderaan.

    En neem de pull-over. Ook eerst 

nog gewoon. Maar al gauw werd de 

pull-over ervaren als een kledingstuk 

voor zonderlingen die niet helemaal 

fris onder hun petje waren. Het was 

een soort strak, wollen truitje zonder 

mouwen, zonder kraag maar wel met 

een v-hals.

    Vooral oma’s leefden zich uit in het 

breien van pull-overs waarbij de meest 

wonderlijke patronen en kabelsteken 

niet werden geschuwd. Eigenlijk was 

het heel wonderlijk. De ene dag kon 

de pull-over nog wel. De andere dag 

ineens niet meer. En of dat nou een 

modeverschijnsel was of dat het meer 

lag aan het bereiken van een bepaalde 

leeftijd waarin zomaar ineens verbluf-

fende inzichten omtrent bepaalde lul-

ligheden in de klederdracht doorbra-

ken, weet ik nog steeds niet.

     Twin-sets en step-in’s 

Bij meisjes zullen deze zaken wel 

ongeveer hetzelfde hebben gelegen 

als bij jongens. Misschien luisterde 

het bij meisjes nog wel nauwer. Maar 

ik was een jongen. En bemoeide me 

dus alleen met jongenskleren. Ik had 

totaal geen weet van meisjeskleren. 

Laat staan van de namen daarvan. Ik 

moet zelfs nu, bij het schrijven van 

de e afl e e in ,  mi n ste n  
aan mevrouw Pasgeld vragen hoe die 

meisjeskleren van toen heetten. Twin-

sets, zegt ze. Majo’s. Hoepelrokken. 

Petticoats. Overgooiers. Step-in’s.

  Ik wist toen niet wat dat allemaal was 

en weet het nog steeds niet. Wel heb 

ik, en ik zal vast niet de enige jongen 

zijn geweest, er een oog voor gehad, 

dat het, hoe het dan ook heette, wel 

goed moest zitten. Ik bedoel…, ja, hoe 

zeg je dat eigenlijk… dat het zó zat, 

dat je je datgene wat verhuld werd, in 

je stoutste dromen toch nog enigszins 

met plezier kon voorstellen.

    En soms hoefde je daar niet eens 

zoveel moeite voor te doen. Neem nou 

die strakke spijkerbroeken. Ik bedoel 

die èchte, héle strakke spijkerbroeken. 

De meisjes uit het Westland waren er 

berucht om.

    Mevrouw Pasgeld komt uit het 

Westland en kan zich nog herinne-

ren hoe spijkerbroeken nóg strakker 

gemaakt konden worden dan ze in de 

winkel al waren. Dan trok ze de broek 

binnenstebuiten aan en ging op bed 

liggen. Vervolgens speldde haar zusje 

de broek stevig tegen de benen in de 

stof vast. Broek uit. Met stevig garen 

door de naaimachine langs de spelden. 

Klaar. Soms was de broek dan zo strak 

dat hij niet meer over de hiel van de 

voet kon. Dan was een klein ritsslui-

tinkje onderaan de broek een uitkomst.

    Wat een ellende met die kleren. Ik had 

een ruitjesbloes met korte mouwen. 

Maar die korte mouwen waren voor 

mijn gevoel toch net iets te lang. Met 

die bloes zou ik het dus echt niet 

maken. Dus rolde ik die korte mouwen 

onderweg naar school nog eens extra 

op. Met als resultaat, dat ik er nog 

eens extra belachelijk uitzag. Maar dat 

wist ik zelf natuurlijk niet.

     Witte onderbroeken met gulp 

Over ondergoed zal ik het maar niet 

hebben. Gelukkig zag bijna nooit 

iemand je ondergoed. Behalve in de 

kleedkamer vóór en na gymnastiek. 

Met witte onderbroeken met een gulp 

zonder elastiek rond de pijpen hield ik 

het it t t  Witte hemden he  i  
daarna ook nooit meer gedragen.

  Moet ik het nog hebben over mijn 

geitenwollen sokken? Of over mijn 

Robinson-sandalen? Liever niet. Want 

het zit me nog steeds hoog.

    Leeft u met me mee? Of kent u een 

andere frustrerende dracht van weleer? 

Mail het naar:  julius.pasgeld@deoud-

hagenaar.email . 

Met rode sokken hoorde je er een beetje bij
  Nu kan ik eindelijk de kleren dragen die me zelf het beste uitkomen. Vroeger niet. Toen droeg ik 

kleren om er bij te horen. Om niet op te vallen. Om me in te verschuilen. Om me beter te doen lijken 

dan ik was. Of omdat het moest van mijn moeder. 

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.

 Elfjarige 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 en Sylvia vd Burg uitvaart-

verzorgers 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

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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En ja, wat een prachtige ronde vormen heft deze 

Jaguar. Het meest opvallende en typerende is 

natuurlijk de voorkant. Een waanzinnig mooie 

chromen grille, met daarin het Jaguar-logo. Aan 

beide zijden de chroomomrande koplampen 

met schuin omlaag de verstralers en de oranje 

knipperlichten. Glimmend chromen bumper 

met forse rozetten. Heel subtiel waren de 

stadslichten aan het eind van de motorkap met 

daarbovenop een rood plastic puntje. Weet u 

waar dat voor was? Dan kon je ‘s avonds aan de 

aangelichte rode puntjes zien of de stadslichten 

brandden en tegelijkertijd zag je daardoor waar 

de auto aan de voorkant zo’n beetje ophield als 

je de breedte en de lengte in het donker moest 

inschatten. Briljant toch? Dat soort simpele 

dingen bedenken ze tegenwoordig niet meer. 

Prachtig is natuurlijk dat Jaguar-beeldje boven 

op de motorkap. Een kennis van mijn vader, 

slager Dungelmann, van die nog legendarische 

kroket aan het Noordeinde, had destijds een 

metallic lichtblauwe. Joh, ik kan daar urenlang 

bijna ademloos naar kijken. En dan die fraaie 

zijkanten. Het eerste wat opvalt zijn die chro-

men spaakwielen. Je poetste je helemaal gek in 

die tijd. Hoge taille en dan die mooie raampar-

tij. Voor en achter uitklapbare tochtraampjes 

en let eens op die bijzonder mooi ontworpen 

deurhendels met half ovalen drukknoppen als 

onderdeel van weer een chromen strip die door-

loopt tot aan de achterbumper. Ja, het chroom 

n in die ti d niet  De m ie l afl ende 
achterkant is ook een traktatie voor je ogen. Als 

ik het portier open, ruik ik eerst even. Die heer-

lijke rijke lucht van Brits leer met die onvermij-

delijke combinatie van een vleugje Castrol-olie. 

Als ik daarbij mijn ogen dicht doe, dan waan ik 

mij weer in Engeland tijdens mijn jeugdvakan-

ties bij mijn oom en tante die zo’n Jaguar had-

den. Wanneer ik achter het mooie zwarte stuur 

met die half chromen claxonring plaats neem 

op die comfortabele leren stoel, zie ik alleen 

maar warm hout met twee chique klokken voor 

mij en in het midden vier meters met daaronder 

fraaie tuimelschakelaars met daar weer onder 

de tekst waarvoor zij dienden. Prachtige chique 

eenvoud. In het midden daarvan het contactslot 

voor het karakteristieke ronde Union-sleuteltje 

met twee knopjes verder de startknop. De 

handrem zit links van de bestuurdersstoel, niet 

vreemd voor die tijd. Het stuur was verstelbaar 

door aan een gekartelde ronde ring aan de 

stuurkolom te draaien alsof je een verrekijker 

instelt. Geniaal. Hoogste tijd voor een ritje. 

Sleutel omdraaien, beetje choken, druk op de 

startknop en daar is het grommende geluid van 

die fantastisch mooie 3.8 motor. De loodzware 

koppeling intrappen en de versnellingspook 

in één en daar gaan we. Dit is nog echt sturen 

zonder de hedendaagse bekrachtiging en het 

schakelen vraagt toch enig omzichtig inleg-

werk, als u begrijpt wat ik bedoel. Voordeel is 

wel dat de schijfremmen wel bekrachtigd zijn. 

Echt autorijden dus, maar als de motor goed 

op temperatuur is en je heerlijk gracieus over 

langgerekte binnenwegen rijdt, dan is het toch 

volop genieten. Een vijfde versnelling had deze 

Jag nog niet, maar toen had men de Overdrive 

die de toeren wat deed temperen, zodat je nog 

meer kon genieten van het rustige motorgeluid. 

Wat is echt autorijden met deze MK II toch een 

genot en met de zachte geluiden uit de speaker 

van de radio, met nog echte simpele knoppen 

voor aan en uit, waan ik mij even Inspector 

Morse op weg naar zijn volgende moordzaak. 

Bloody Marvellous!

John Vroom in de Jaguar Mk II 3.8
Echt zo’n auto die voor mij de verpersoonlijking was en nog is van het rijke, 

machtige, aristocratische Britse imperium van weleer. Het mooiste vind ik ook 

als je hem daar ziet rijden over die bochtige, heuvelachtige countrylanes of 

geparkeerd ziet staan bij een Old English Pub. Heerlijk, die emotie.

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

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

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 7 maart 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.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de vol-

gende inzenders:

• L.M.J. Wubben, te Zoetermeer

• J.I.M. de Bruijn, te Sassenheim

• T. Slootweg-Wulfert, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

drie keer het boek De liegende rechter verloot. 

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op: vrijdag 31 maart.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 6

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

9
3 8 4 2 7 9

6 5
2 8 4 5
6 3

3
7 2 8 5

5
1 7 8 6

2 4 1
6 9 7

7 8 5
6 1

5 9
8 1 5

1 8 2 9 7
4 2 3 8

7

1 2
6 1 8

2 3 4 7
5 9 3 1 6

6 9
2 5 3

9 8
4 6 7

4
3 7 6

9 7 5 8 2
6 3 5 4

7
1 7 8 2
3 8

8 5 9
5 8
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         Bel en bestel 070-22 10 581

Onze  prijs vanaf € 99,95

Voor leden 

  79,95

Boodschappentrolley Go-Two

Voor leden

10,40
Onze  prijs € 12,95

Bel

070-221 05 81
en wordt  nu 

gratis  lid !

Vergrootglas, opvouwbaar

Onze  prijs € 27,95

Voor leden

  22,35

Elleboogkrukken

Voor leden 

    12,75

Onze  prijs  € 15,95 per stuk

Tuingereedschap extra lang

Voor leden 

  59,15

Onze  prijs  € 73,95 per stuk

Tuinhulp, 
knie/zitbankje

Onze  prijs € 47,95

Voor leden 

  37,95

Verzendkosten per bestelling 6,95 euro. Uw bestelling wordt geleverd met PostNL, betaling achteraf.

Bij bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten.  Komt u langs? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

 De lente hangt in de lucht ! 

Voetenveger

Nederlands sprekende klok

Voor leden 

  22,35

Onze  prijs € 27,95

Handig tijdens het zi ttend of 

knielend werken in de tuin.

Trendy en sportief model in limoen/citron. Met ledverlichting. Vergroot 2 keer

Ideaal bij problemen met bukken. Kies 

uit vork, schoff el, schep of hark. 80cm

Spraak instelbaar: Elk heel uur of na het 

drukken van de grote rode knop.

Voor grondige reiniging van uw schoenen.

Lichtgewicht en in hoogte instelbaar.


