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Scheveningen kreeg geen Wagnertheater
In 1910 werd door een aantal
Nederlandse vrienden van de
beroemde operacomponist
Richard Wagner een poging
ondernomen geld in te zamelen voor de bouw van een
Wagnertheater in of bij Den
Haag. Daarin zouden uitsluitend werken van deze componist worden opgevoerd.
Men hoefde dan niet de lange reis naar
het Beierse Bayreuth te ondernemen,
waar immers het nog steeds bestaande
Wagnertheater het centrum vormt van
de Wagnerverering. Maar de reis naar
Beieren was ver en duur. Bovendien
moest je jaren van tevoren (dure)
plaatsen bestellen, een hotel bespreken, etc. Tristan und Isolde, Parsifal en
de Ring des Nibelungen moesten ook
in ons eigen land opgevoerd kunnen
worden, in een speciaal Wagnertheater. Liefst gevestigd in Scheveningen,
waar ‘s zomers ook de concerten in
de Kurzaal een groot internationaal
publiek trokken. Men dacht dat er
genoeg publiek was om in het nieuwe
theater het gehele jaar door Wagnerliefhebbers te trekken.
Berlage
De architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) werd gevraagd
een bouwtekening te maken. Zijn
monumentale stijl van bouwen achtte
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men zeer geschikt voor een eigentijds
theater, waarin de opera’s goed tot hun
recht zouden kunnen komen.
Zijn nooit gerealiseerde ontwerp voor
het Vredespaleis (1907) wees al in
die richting. Berlage werd geboren in
Amsterdam en wijdde zich meer dan
vijftig jaar aan de architectuur. Denk
aan zijn beroemde Beursgebouw in

Amsterdam. Vanaf 1914 woonde hij
in Den Haag, in zijn zelf ontworpen
villa aan de Violenweg 14. Zijn stijl
was een reactie op de modieuze,
overdadige Art Nouveau. Hij streefde
naar soberheid, rechte lijnen en monumentaliteit.
Westbroekpark
Helaas is het Wagnertheater, dat ‘de

wijding moest afstralen, die overeen
stemt met de geest der muziek’, er
nooit gekomen, zodat de geplande
34 Wagnervoorstellingen per seizoen
hier nooit zijn opgevoerd. Wel zijn er
bouwschetsen bewaard gebleven. Er
waren trouwens wel meer ontwerpen
van Berlage die niet verwezenlijkt
werden in Den Haag. Zo ontwierp hij
een tentoonstellingsgebouw voor het
Westbroekpark en een schouwburg en
een koninklijk paleis aan de Raamweg. Zijn plannen voor het te bouwen
Vredespaleis werden in 1907 terzijde
geschoven.
Groot Hertoginnelaan
Wel gebouwd zijn onder andere het
eerste gebouw van de Nederlanden
van 1845 aan de Driehoekjes (1895)
en het tweede aan de Groenhovenstraat (1926). Verder onder andere
de First Church of Christian Science
(1925) op de hoek van de Andries
Bickerweg en de Groot Hertoginnelaan. Dan de brandweerkazerne te
Scheveningen (1906) en de kiosk op
het Buitenhof (1925).
Hij maakte ook ontwerpen voor pleinen en straten, die niet allemaal zijn
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gerealiseerd. Wel de doorbraak van de
Vijverdam in 1924/25.
Zelf woon ik in een straat bij het
Rosarium aan het Jozef Israëlsplein,
dat een onderdeel vormt van een door
Berlage ontworpen stadsdeel.
Tenslotte zijn laatste grote bouwwerk: het Gemeentemuseum. Daarvan
mocht hij de oplevering niet meer
meemaken, omdat hij in 1934 stierf,
een jaar voor de opening van dit
onlangs in zijn oorspronkelijke staat
herstelde gebouw. Maar wel met een
overkapping van de grote binnenplaats, wat ik zelf erg jammer vind.
Ik zat daar graag na het vermoeiende
museumbezoek in het zonnetje een
ijsje te eten...
Scheveningen kreeg weliswaar geen
Wagnertheater, maar wel een plek,
waar opera’s en later musicals werden
gespeeld: het Circustheater. Met een
ruimere programmering dan alleen
werken van één componist...
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

1967 gingen we laten dopen in de H.
Jeroenkerk in Spoorwijk. Het was daar
de gewoonte, als het kindje gedoopt
was, dat de vader de kerkklok mocht
luiden.

Een man met veel geestelijke bagage
In De Oud-Hagenaar van 21 maart is een fout geslopen die me weer eens duidelijk maakt dat je als schrijver van zo’n artikel letterlijk op je woorden moet
passen. Ik schreef: Eén van zijn leermeesters was Theo Bitter. Ik zal een door
hem gemaakte tekening uit 1976 toevoegen. Het gaat hier om een bouwplaats in
Scheveningen op de plek waar tot 1974 het Grand Hotel gestaan heeft. Ik wilde
hiermee zeggen dat Hein Wilzen die tekening gemaakt heeft, maar door dat
tussenzinnetje over Theo Bitter lijkt het net of de tekening door Theo Bitter
gemaakt is, vandaar dat onder de illustratie zelf staat dat Theo Bitter die
gemaakt heeft en dat is niet het geval. Die eer komt aan Hein Wilzen toe.

Een paar dagen na de komst van de
koning (hij wist daar toen nog niets
van) togen wij met drie bussen van
de firma Pasteur uit Den Haag naar
de studio in Hilversum. Het CRM
bestond toen uit 150 leden. Ik weet
nog dat het een zonnige dag was.
Natuurlijk was het niet zomaar iets om
voor de tv op te treden in die jaren.
Dus onze trots straalde er van af.
Jan v.d. Waart was de dirigent. Wij
stelden ons op in een grote studiozaal.
Onze regisseuse was de toenmalige
Haagse bloemenkoningin Kitty Knappert. Ergens moet er nog een foto zijn
waar wij in de starthouding zaten om
opgenomen te worden. Kitty haar
linkerbeen stond er net op! Dat zou
tegenwoordig niet meer gebeuren.

Colofon

Maar goed, alles verliep zoals het was

Helaas werd ons op het laatste moment verteld dat het luiden niet door
kon gaan. Want er werd gewacht op
een geboorte bij het Koningshuis en
daar moesten de klokken dan voor
luiden. Jammer, maar we zijn heerlijk
met onze Dennis en de hele familie
naar huis gegaan en hebben daar
geproost op ons eigen prinsje.
Net zoals onze koning zouden wij een
diner willen geven op zijn vijftigste
verjaardag. Maar dat gaat helaas niet
meer. Hij is namelijk op 36-jarige leeftijd overleden. Maar wij willen wel
graag met alle mensen die hem gekend
hebben in gedachten het glas heffen op
de veertiende april.
Wim en Marijke van Essenberg
marijkevessenberg@gmail.com

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
Willem-Alexander 50 jaar
Nu het Chr. Residentie Mannenkoor
dit jaar 90 jaar bestaat moet ik u toch
even iets vertellen over de tijd van
toen. Rond de geboorte van WillemAlexander kregen wij als mannenkoor
een uitnodiging van de NCRV-TV om
mee te doen aan een programma dat
draaide om de geboorte van W.A.
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gepland. We zongen leuke liedjes:
‘Drie kleine kleutertjes die zaten op
een hek, bovenop een hek’. Er stond
bovenaan het podium inderdaad een
groot hek: de grootste en langste
mannenzangers namen daar plaats op.
Leuk voor de plaatjes in de huiskamers! ‘Ik heb mijn wagen vol geladen’
en ‘Waar de blanke top der duinen’
en nog een paar... CRM was in the
picture!
Hartstikke leuk en heel spannend
om die opname van een kwartier
meegemaakt te mogen hebben. Vijftig
jaar geleden. Ik was in 1960 lid van
dit mannenkoor geworden. Ons mannenkoor groeide met diverse bekende
dirigenten van klein (45 man) naar 220
leden en we hebben er nu nog 110! Dit
wilde ik nog even kwijt als reactie op
het onderwerp in De Oud-Hagenaar:
Wat deed jij op 27 april 1967? van Ed
Vernooij.
Peter Willemse
wilbo@casema.nl
27 april 1967
Waar waren mijn man en ik op 27
april 1967? Dat wil ik graag vertellen.
Onze zoon Dennis geboren op 14 april

Oktoberrevolutie in Den Haag
Heel veel dank voor het toegankelijke en informatieve stukje in De
Oud-Hagenaar van deze maand. Het is
altijd goed om te zien dat ook minder
bekende verhalen worden doorverteld. Uiteraard waren de Russen niet
de grootste groep ‘ontheemden’ die
onderdak vonden in Den Haag, maar
daarover heeft anderhalf jaar geleden
al eens stukje in dezelfde krant
gestaan.
Als aanvulling op uw artikel kan
ik nog melden dat de Russische
kapel zich in 1917 bevond aan de
Bazarstraat nummer 9. De kapel aan
de Obrechtstraat werd pas in 1937
geopend.

groep had wel een Russisch paspoort,
maar was welbeschouwd geen ‘Rus’.
Dat waren Polen die kort daarvoor
in het Duitse Roergebied werkzaam
waren geweest als bouwvakker, op
het platteland, in de mijnen of in de
zware industrie. Zie bijvoorbeeld de
beschouwing hier: www.stadsarchief.
rotterdam.nl/russische-vluchtelingen.
Van vergelijkbare taferelen was in Den
Haag geen sprake.
John Stienen
jstienen@gmail.com
Kapitein Van der Zwan
In De Oud-Hagenaar van 7 maart staat
een artikel over de SCH-102. Men
praat eerst over schipper Piet van der
Zwan en verderop heeft men het over
kapitein Van der Zwan op de haringvisserij. Heeft men te maken met de
schipper en op de koopvaardij - waar
ik jaren op tankers heb gevaren hadden wij een kapitein of gezagvoerder
aan boord.
J. de Ruiter
nd.ru@hotmail.com
Bell-fabriek
In het afgelopen half jaar zijn er
diverse artikelen verschenen in De
Oud-Hagenaar over telefonie zoals onder andere over de Bell-fabriek in Den
Haag. Deze Bell-fabriek is ook beter
bekend onder de naam ITT/NSEM,
later overgegaan in Alcatel en uiteindelijk na een fusie als Alcatel-Lucent.
Er zullen zeker nog vele Hagenaars
herinneringen hebben aan deze Nederlandse Standard Electric Maatschappij

En overigens was het verhaal van de
‘Russen’ iets ingewikkelder dan uit
Angela’s boek zou kunnen blijken.
Wat daar staat klopt op zich, maar
het waren juist niet de Russische
gevluchte krijgsgevangenen die
de problemen veroorzaakten in de
volkswijken van Rotterdam. Dat
waren de ‘Russische’ gevluchte civiel
geïnterneerden uit Duitsland. En dat
was weer een allegaartje van figuren
van divers pluimage. De allergrootste

(NSEM), en meer over de NSEM kunt
u vinden op www.haagsebedrijventoen.nl. De informatie op deze site
over NSEM is overgenomen uit het
boek 125 jaar bellen met Bell.
Het bedrijf Alcatel-Lucent is wederom
van naam veranderd in 2016 en
overgegaan in Nokia en uit Rijswijk
verhuisd naar Hoofddorp. Enkele jaren
geleden is door oud-collega’s van Ger
Knoester, die werd genoemd in het
artikel in De Oud-Hagenaar over de
Bell-fabriek, de Telecommunicatie
Erfgoed Stichting (Teles) opgericht,
met als doel het ontsluiten en behouden van het industriële telecommunicatie erfgoed van NSEM, haar voorgangers en haar rechtsopvolgers. Meer
informatie kunt u vinden op www.
telecom-erfgoed.nl. Het genoemde
boek is uitgegeven door deze stichting
en voor geïnteresseerden ook via deze
site verkrijgbaar.
Teles beschikt over vele objecten,
waaronder telefoons en onderdelen
van telefooncentrales (rotary), maar
ook uitgebreide technische documentatie. De stichting beheert geen
bedrijfsdocumentatie, maar bezit wel
de bijna complete verzameling personeelsbladen en OR-overlegverslagen
uit de jaren 1956-2003.
Mocht u telefoniespullen kwijt willen
en/of op zoek zijn naar informatie
hierover, neem dan contact op met de
stichting Teles.
D.T.H. van der Steen
secretariaat@telecom-erfgoed.nl

Bevrijdingsoptocht
Ik las zojuist in de rubriek
‘Oproepjes en brieven’
in De Oud-Hagenaar het
artikeltje van Lonneke
Passchier over de bevrijdingsoptocht.
Ook ik heb mijn beker
nog.
Maar die heeft een ander
plaatje, zie bijlage.
Leo van Raad
leovanraad@xs4all.nl
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De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Huismeester in Haagse Kringen
Toen ik in december 2013 mijn boek Huismeester in Haagse Kringen in Pulchri Studio presenteerde,
met medewerking van Wieteke van Dort en de pianist en componist Hans Steiger, wist ik niet dat
mijn boek met een beperkte oplage na drie jaar geheel was uitverkocht.
Nu daar was ik wel erg trots op.
Toen ik aan dit boek als herinnering
van mijn loopbaan bij Puchri Studio
tussen 1978 en 1998 ging schrijven,
realiseerde ik mij wel wat ik wel of
niet kon optekenen temeer, omdat het
ging om vooraanstaande personen
zoals Ruud Lubbers, Joop Den Uyl
en Hans Wiegel. Daarnaast ook binnen het bastion van het toenmalige
bestuur van Pulchri, dat het algemeen
belang van Willem Hendrik Mesdag
de mede-oprichter en voorzitter van
dit genootschap, tradities in ere moest
houden. Dus strenge regels die in mijn
tijd nog altijd golden. Ja, je moest
als aankomend kunstenaar toch wel
wat op het doek kunnen zetten of als
beeldhouwer een prestatie leveren bij
de verplichte ballotage om als kunstenaar van dit nobele genootschap lid
te mogen worden en dit werd dan ook
gezien als het hoogst bereikbare wat je
in onze stad kon halen als kunstenaar.
Toen ik in 1978 solliciteerde naar
de baan van huismeester besefte ik
nauwelijks wat ik al die jaren zou
meemaken. Het was 16 februari 1978
dat ik voor het eerst het gebouw betrad
voor een sollicitatiegesprek. En voor
het eerst klopte ik aan bij de bestuurskamer. Toen klonk er een verheven
stem: “Binnen!” Waarna ik de deur
opende en ik meteen de negentiende
eeuw binnenstapte. De kroonluchter
hangend boven een grote ovale tafel
verspreidde een warm dim licht over
deze tafel bedekt met een zeer mooie
kelim, rondom stonden er een aantal
stoelen, waarvan één duidelijk afweek
van de anderen. Dit bleek de stoel van
de voorzitter Dirk Bus, een bekende
Haagse beeldhouwer. Die stoel was
dan niet bezet, omdat Dirk Bus door
zijn ernstige ziekte niet aanwezig kon
zijn.
Toen ik mijn plaats had ingenomen
en eens rond keek zag ik een interieur
waarvan ik dacht hier heeft de tijd
stilgestaan. Ook het uitzicht over
het inmiddels donkere mooie Lange
Voorhout met de verlichte lantaarns
verhoogde die sfeer, ja, die sfeer van
Louis Couperus! Het gesprek begon
eerst met uitgebreide uitleg waarin ik
de hele geschiedenis van de Haagse
School uitgelegd kreeg en wat Pulchri
Studio daar mee te maken heeft. Echt
wel interessant, want dit alles was
voor mij nieuw en niet bekend. Eigenlijk weten veel te weinig stadsgenoten
over het ontstaan van zowel de Haagse
School als Pulchri Studio, zeker als
het gaat om wat ze voor beide historisch betekenen.
De toenmalige penningmeester Piet
Fre uin (hoofd financiële zaken Haags

Gemeentemuseum) en secretaris Anton Boersma (directeur bij Economische Zaken) gaven duidelijk aan: het
ging niet over zomaar een baan, maar
een erebaan en dat ik daar rekening
mee moest houden. Nu dacht ik: dat
zal wel eens een riant salaris kunnen
opleveren, dus niet ruim tweemaal
minder dan mijn laatste werkgever
BAM bouw, omdat ik daar een overplaatsing naar Dubai weigerde. Gelukkig wist deze sluwe penningmeester
dat de overheid een nieuwe regeling
had getroffen, de zogenoemde ‘loonsgewenningregeling’, zodat er drie jaar
lang tot zeventig procent zou worden
aangevuld op mijn laatstverdiende
salaris.
Alle aanwezigen staken een sigaar op
en ik rookte gezellig mijn pijpje mee.
Al snel kwam er de fles en de glazen
op tafel en ze toastten gezamenlijk op
de komst van hun nieuwe huismeester!
Louis XV-zaal
Eén van mijn eerste grootste klussen
was het begeleiden van het VARA live
tv-programma Haagse Kringen. Toen
arriveerde de crew met een reportagewagen, materiaalwagen en een
touringcar met dertig man. Ze huurden
maandelijks de prachtige Louis XVzaal. Deze werd omgetoverd tot een
echte Haagse salon, zoals dit vaak
beschreven was in de boeken van
Louis Couperus.
Spijkeren in de damasten wanden
was ten strengste verboden, aldus het
bestuur. Maar tot mijn verbazing zaten
er al spijkers onopvallend tussen de
naden van het damast, netjes bijge-

kleurd, zodat ze na afloop nauwelijks
opvielen. Toen arriveerde ook nog een
vrachtwagen vol met zeer grote palmen. De Haagse salon was compleet.
Als de presentatoren, Joop van Tijn
en Koos Postema, arriveren, gaat het
grote spektakel beginnen. Koos vroeg:
“Wat is je naam?” Ik antwoordde:
“Joop.” Koos: “Dat komt goed uit.
Vanaf nu ben jij even Joop den Uyl.”
En hij vuurde meteen wat vragen op
mij af, die ik zo beantwoordde in plat
Haags, zodat hij daarom enorm schaterend moest lachen.
Dus bijna voor iedere uitzending
moest ik aan tafel plaatsnemen.
Zo ook met Joop Den Uyl en Hans
Wiegel. Dan zei ik het volgende;
“Mot je effe luistruh, Koosie. Mooie
nagemaakte, je denk van Jopie en
Hans allus te hoore te krijge? Van dit
ongeregeld sooitje nefver en nooit de
waerheid...” Volgens de redactie van
dit programma bracht dit vooraf een
enorme ontspanning. Een live-uitzending die velen onder de oudere lezers
zich zeker kunnen herinneren. De
inzet van het Haagse salonorkestje met
een vaste melodie die vele huiskamers
bereikte.
Menig landgenoot zat op het puntje
van zijn stoel voor de tv. Met de
regisseur Jack Gadella had ik contact
via een oordopje, trots dat ik was. Na
het Tienuurjournaal en de reclame,
kreeg ik de opdracht de glaasjes met
een borrel en de asbak op tafel weg
te halen en daarvoor glazen met jus
d’orange te plaatsen, zodat kijkend
Nederland een goede indruk van het
geheel kreeg.

Vooraf moesten de uitgenodigde toeschouwers van de studiodienst VARA
de fel gekleurde rode toegangskaart
tonen. Toen een suppoost aan een
VVD-prominent de rode kaart vroeg,
antwoordde hij: “Nee! Ik ben van de
VVD.” Ondanks de strenge controle
van het toegangsbeleid van de VARA
lukte het kunstenaars en bestuursleden
van het genootschap via een omweg
toch de zaal te bereiken. Als tegen
negen uur Joop den Uyl binnenstapte,
vroeg hij mij meestal om een sigaar en
wist mij precies te vertellen waar ze
lagen. Daar ik zelf ook niet vies was
van een sigaartje, trof ik nu een briefje
aan: “Afblijven, Joop.” Gold dit voor
mij of voor meneer Den Uyl? Laat dat
maar in het midden...
Vuurtje
Natuurlijk gebeurden er wel onverwachte dingen die je niet kunt
wegknippen, want het is immers een
live-uitzending. Meneer vroeg een
dame tussen de gasten: “Waar kan ik
het beste staan, zodat ik veel in beeld
kom?” Ik antwoordde resoluut: “Naast
mij.” “Dank u!” “Heeft u ook een
vuurtje?” Ze stak een sigaret in haar
mond, maar niet aan de juiste zijde,
dus ik stak de filter aan er ontstond een
klein steekvlammetje. Deze scène zag
de eindregisseur mooi close in beeld.
Dat de binnengeslopen - inmiddels
overleden - bekende Haagse kunstenaar Theo Mooiman mij behoorlijk
kopzorgen bezorgde, was niet ten
onrechte. Hij presteerde het tijdens het
optreden van het Haagse salonorkestje
onder de vleugel te kruipen en de
pianist van zijn pianokruk te trekken.
Natuurlijk een noodkreet: “Joop, haal
die vent onder de vleugel weg!”
Ik was wel snel ter plaatse. Dook

eveneens onder de vleugel en sommeerde dat hij moest stoppen. Inmiddels was de pianist al voor de helft
naar beneden getrokken, met een constant sissend ‘rot op’ van de pianist,
staakte hij zijn verdere poging. Toen
de regisseur een totaalplaatje wilde
maken, kwam ik op een zeer ongelukkig moment close voor een camera.
“Weg, Joop! Weg!”, schreeuwde hij
via het oortje. Ja, dat waren nog eens
spannende, maar toch leuke belevenissen. Steeds meer inbreng met ideeën
van mijzelf werden ook met veel
plezier aangenomen. Een straatmuzikant met een accordeon en al op de
gehuurde mooiste Steinway-vleugel
van de firma Mathla te plaatsen. Een
reuze idee. Doen, Joop.” Toen ik
aan de straatmuzikant vroeg een tvoptreden te doen, verbaasde dat hem:
“Ben ik dan zo goed?” “Ja, dat ben je
en je krijgt ook een vergoeding. Ook
voor nieuwe kleren.” Nee, daar ging
het juist om. De avond van de uitzending zat meneer Mathla voor zijn
toestel te wachten totdat zijn duurste
troetelkind in beeld kwam. Wat hij
niet wist, was dat de decorafdeling een
laag schuimdoek met daarop een op
maat uitgezaagde zwart geschilderde
plaat had geregeld. Het leek allemaal
net echt. Zo echt, dat de heer Mathla,
de verhuurder, mij belde. “Dit is de
laatste keer dat ik een vleugel aan
de VARA zal verhuren. Vertel ze dat
maar!”, zei hij woedend... Maar toen
ik de volgende keer hem uitlegde wat
er gebeurd was, om beschadiging te
voorkomen en hij in de aftiteling vermeld zou worden, ‘met speciale dank
aan piano verhuur Mathla’, was al het
leed weer geleden. Eind goed, al goed.
Joop Looijestijn
jal@ziggo.nl
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Verhuizen?
Speciale service voor senioren

Ons nieuwe
DAGTOCHTENPROGRAMMA
is uit!
Vraag gratis ons
dagtochtenboekje 2017 aan!
www.pasteurreizen.nl
Telefoon: 0174-295440
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BTR REIZEN

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

Ê ÊRijn, Moezel en Neckar cruise
Ê

MS Lale Andersen ****

10% Korting

LALE ANDERSEN

Ê

All Inclusive busreizen

10% Korting
5 dagen nu al vanaf € 349,-

Samen aan
alles gedacht!

nd
Ê 8 dg. Het mooiste van Nederla
- p.p.
5,5,
67
uit Rotterdam va. slechts €

r
8 dg. Rijn & Moezelcruise naa
5,5,- p.p.
Bernkastel va. slechts € 67

Flammen’
Ê 6 dg. Rijncruise ‘Rhein in
4,4,- p.p.
in St. Goar va. slechts € 48
Wijnfeest‘
6Ê dg. Rijncruise ‘Vuurwerk &
4,4,- p.p.
48
in Boppard va. slechts €
ddAll-In Busreis Val kenburg Zui
Ê 5 dg. All9,- p.p.
Limburg va. slechts € 349,All-In Busreis Gaasterland
5 dg. All9,- p.p.
Friesland va. slechts € 349,-

ald
All-In Busreis Teutoburgerw
Ê 5 dg. Allp.p.
9,9,
Duitsland va. slechts € 35
rf - Tirol
Ê 7 dg. Busreis Westendo
8,8,- p.p.
Oostenrijk va. slechts € 44

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

Ê
All Inclusive Hotels
speciale Voordeel Midweken
5 dagen nu al vanaf € 203,-

Dag en nacht bereikbaar

derhof
Ê 5 dg. All Inclusive Hotel Hei
3,3,- p.p.
Westerwald va. slechts € 20
sterland
Ê 5 dg. All Inclusive Hotel Gaa
9,- p.p.
Friesland va. slechts € 229,-

en,
Voor laatste aanbieding
ringen
brochures en reserve

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

tie
Riviercruise met vertrekgaran

Ê

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

070 345 48 10

Ê

Ê

MOLENS

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

Ê kantie Voordeel TIPS
Va

7 dagen van 5 t/m 11 juni 2017

Doe méér voor

molenfonds.nl

 055 - 5059500 Ê

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Van € 610,610,- nu al vanaf € 549,n
n
n
n

www.BTRreizen.nl

 055 5059500  WWW.BTRREIZEN.NL

Welkom bij
Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de buurt of in onze woonzorgcentra.
Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence hebt u advies én ondersteuning altijd dichtbij.

HANDIG

ONDERSTEUNING

ZORG

• Langer zelfstandig met de FlorencePas Extra

• Onze huisverpleegkundige denkt

• Zorg thuis in uw eigen omgeving en in onze

• Dineren in onze woonzorgcentra
• Gezellige activiteiten bij u in de buurt

met u mee
• Een veilig gevoel met een hals- of polsalarm

woonzorgcentra
• Specialistische zorg en behandeling voor
verschillende doelgroepen

Florence, T 070 - 41 31 000,
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Tragische babywissel na bombardement in 1940
Toen in mei 1940 enkele bommen zware schade toebrachten
aan de Bethlehemkliniek, zou later blijken dat de immateriële
schade nog groter was. Bij het bombardement kwam namelijk
een jongetje om. Grote vraag was: wie waren de ouders van
dat jongetje en van wie was het nog levende andere kindje?
Twee pas bevallen moeders met hun echtgenoten, die maanden dramatisch de strijd aangingen om hun kind toegewezen
te krijgen.
De rooms-katholieke kraamvrouwenkliniek Bethlehem, die in
handen was van het ziekenfonds St
Joannes de Deo, was aan het begin
van de oorlog zwaar getroffen. Op
de plaats waar anders altijd zoveel
plezier is vanwege de moeders met
hun pasgeboren baby’s, was nu veel
schade aan verschillende zalen door
twee bommen die op 10 mei 1940 het
gebouw troffen. Aan de kant van de
Prinsessegracht was weinig van de
schade te zien, maar erachter was het
een complete ruïne.
Alsof de materiële schade van de bominslag op zich niet ernstig genoeg
was, bleek de bomaanval nog een
ander drama tot gevolg te hebben.
De familie Steinmetz was hun baby
Keesje kwijt! Bij de aanval had mevrouw Steinmetz haar op 1 mei geboren kindje door het raam aan één van
de redders gegeven en vervolgens
moest ze naar de schuilkelder van de

Eerste Nederlandsche Levensverzekeringsmaatschappij op de hoek van
het Voorhout. Zij lag in zaal 8 die geheel intact was gebleven. Eenmaal uit
de schuilkelder liep mevrouw Van der
Winden met het kind van mevrouw
Steinmetz, dat zij voor het hare hield.
Maar mevrouw Van der Winden lag
in zaal 9, die geheel vernietigd was,
dus ze kon onmogelijk dat kind als
het hare beschouwen.
Rechter
Uiteindelijk kwamen de kibbelende
ouders bij de rechter. Steinmetz
beschouwde het kind als het hare en
eiste het terug. Maar dat was geen
simpele zaak, want een DNA-test
zoals heden bestond er nog niet en
probeer als rechter maar een pasgeboren baby aan de rechtmatige, biologische moeder toe te wijzen. In de
rechtszaal ging het er emotioneel aan
toe. Vooral toen Van der Winden met
het kindje halfdragend op haar arm

Bethlehemkliniek Prinsessegracht (1963).

de zaal betrad. Moeder Steinmetz kon
het allemaal niet aanzien, toen het
kindje ook nog wat huilde. De rechter
hield het zakelijk, maar kon niet tot
een besluit komen. Reden hiervoor
was dat de kleintjes destijds uniform
waren gekleed en in dezelfde dekentjes waren gewikkeld van de kliniek.
Mevrouw Van de Winden hield vol
haar kind geen moment uit het oog te
hebben verloren. Op het moment van
de bominslag, lagen er twintig baby’s
in de kliniek en uiteindelijk waren er

twee dodelijk getroffen.
Getuigen
De zaak duurde lang. En rechter
Rueb kwam uiteindelijk met een
vonnis, waarin hij Keesje toewees
aan moeder Steinmetz, maar tegen
dit vonnis ging Van der Winden in
beroep. En zo bleef het drama de
gemoederen lange tijd beheersen.
Aangezien de rechterlijke macht de
ernst van de zaak inzag, werden de
hogere beroepen uitzonderlijk snel

behandeld. Ondertussen werd een
bloedtest gedaan, doch die leverde
dusdanig resultaat op dat het kind van
beide echtparen kon zijn. Familieleden en verwanten van beide partijen
kwamen gelijkenissen vaststellen
pleitende voor hun familie. Het verplegend personeel gaf de doorslag.
Vooral zuster Herenia herkende in
Keesje het kindje Steinmetz. Eind
september kwam het definitieve
vonnis waarbij Keesje aan de familie
Steinmetz werd toegekend.

Strafwerk na Nederland-Duitsland (2-1)
14 maart 1956, drie uur in de middag. Voor een etalage verdringen zich tientallen mannen en jongens van mijn leeftijd (14). Wat is daar te zien? Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zal
het Nederlands voetbalelftal uitkomen tegen Duitsland, de wereldkampioen van 1954 en dat nog
wel in het hol van de leeuw. Een hele happening dus - al was dat woord toen nog niet uitgevonden.
Maar er is nog iets bijzonders: de
wedstrijd is te zien op tv. Een unicum,
want in 1956 had de kijkbuis nog
nauwelijks zijn intrede gedaan in de
Nederlandse huiskamers. Sport in
Beeld, de voorloper van Studio Sport,
bestond nog niet en er was zelfs nog
maar één Nederlandse zender. Dus dan
maar op naar een elektronicazaak die
graag reclame maakte voor het nieuwe
medium.
Het was een buitenkansje en echt heel
bijzonder, om een voetbalwedstrijd
rechtstreeks mee te maken. Ik ben
opgegroeid in de tijd van radioverslagen en eventueel een samenvatting
van maximaal twee minuten tijdens
het nieuws in de bioscoop.
2e VCL
Maar dan komt de afweging: hoe gaan
we dat met school oplossen? Ik zou
deze wedstrijd alleen kunnen zien
door de laatste twee uur van school

weg te blijven...

over nog dagen werd nagepraat.

Het risico op ontmaskering leek mij en
enkele andere echte voetballiefhebbers
niet al te groot, het waren de laatste
uren van de dag en bovendien een
aaneengesloten gymnastiekles. Zou
onze afwezigheid worden opgemerkt
door Frits Mulder, de sympathieke
gymleraar van het 2e VCL? En zo ja,
zou dat gevolgen hebben?

De heer Mulder kon echter toch niet
meegaan in onze overtuiging goed
gehandeld te hebben en deelde - heel
bijzonder voor een gymleraar - strafwerk uit, namelijk het maken van een
opstel over de wedstrijd.

Verantwoording
Ja, dus. Want bij de eerstvolgende les
werden wij wel degelijk ter verantwoording geroepen... Nog geheel en
al overtuigd van de juistheid van onze
beslissing om voorrang te geven aan
de wedstrijd, kostte het mij en mijn
sportieve makkers weinig moeite om
eerlijk de reden van onze afwezigheid op te biechten, wij waren immers
getuige geweest van een emotionele
wedstrijd met een zwaar bevochten
2-1 overwinning van Nederland, waar-

Mick Clavan
Welnu, dat was niet bijster moeilijk,
want de match, met legendarische
spelers als Abe Lenstra, Cor van der
Hart, Roel Wiersma, Kees Kuijt en de
Hagenaars Theo Timmermans en Mick
Clavan (om maar enkelen te noemen)
en de zwaar bevochten overwinning
in aanhoudende (voornamelijk natte)
sneeuwval, had grote indruk op ons
gemaakt.
Toen wij een kleine week later een
keurig verslag inleverden, dachten wij
dat daarmee de kous af was, maar tot
onze grote verrassing kwam de heer

De Nederlandse selectie voor de interland voetbal wedstrijd tegen Duitsland. V.l.n.r. Tinus
Bosselaar,~Jan Notermans,Theo Timmermans, Coy Koopal, Abe Lenstra, Roel Wiersma, Kees Kuys,
Cor van der Hart, Bram Appel, Frans de Munck en Jan Klaassens.

Mulder op deze kwestie een week
later nog terug: hij overhandigde ons
de verslagen weer, maar nu voorzien
van een handtekening van één van de
spelers van het Nederlands elftal, te
weten Kees Kuijs (linksback met 43
interlands op zijn naam).
Frits Mulder kende hem uit zijn
praktijk als fysiotherapeut en had hem
onze epistels laten lezen en gevraagd
om ze te voorzien van een handtekening! Kun je je voorstellen hoe
verguld wij daarmee waren?

Nu, 61 jaar later, is het voetbal op tv
niet zo bijzonder meer, zacht uitgedrukt. In 1956 was het echter een klein
wonder en stonden wij in vervoering
met onze neuzen gedrukt tegen de
etalageruit.
Het begrip en de wijze waarop Frits
Mulder dit heeft opgepakt heb ik als
erg sportief ervaren. En de medewerking van Kees Kuijt (inmiddels 85).
Frits Meijer
meijer41@gmail.com

pagina 6

Dinsdag 4 april 2017

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

Ontdek de
Robin Hood in uzelf!
SuperDebby
Elke werkdag op Radio West
Vanaf maandag 3 april is de nieuwe
programmering te horen op 89.3 Radio
West. Een van de nieuwe programma’s
is SuperDebby, waarin presentatrice
Debby Roukens vragen en problemen
oplost van de luisteraars. Dat doet zij
niet alleen, maar met hulp van de andere
luisteraars.
Dus is de kat weggelopen? Zoek je een
oude studievriend of gewoon iemand die
de dakgoot schoon kan helpen maken?
SuperDebby helpt je graag!
Heb je een vraag of probleem waar Debby mee kan helpen? Stuur een mailtje
naar superdebby@omroepwest.nl.

Elke werkdag tussen 12-14 uur
op 89.3 Radio West

Altijd al willen schieten met pijl en boog? Dan kunt
u nu uw kans grijpen. Florence Actief en het Haags
Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaen bieden u een
cursus handboogschieten aan! U werkt toe naar een
spannende finale tijdens de Haagse Stadspelen op 1 juli.
Actieve 60-plussers zijn van harte welkom om mee te
doen. In tien lessen leert u de basistechnieken van het
handboogschieten. U leert om op een afstand van twaalf
meter een pijl in de roos schieten. Het is niet alleen leuk om
te doen, maar ook heel ontspannend.
Afsluiting tijdens Haagse Stadsspelen
De Florence Handboogschieten Club wordt afgesloten
met een wedstrijd tijdens de Haagse Stadsspelen van de
Gemeente Den Haag op 1 juli. Florence Actief wil met de
cursus 60-plussers een aantrekkelijk beweegprogramma
aanbieden. Een doelstelling die door de Gemeente Den Haag
en de Haagse Stadsspelen wordt omarmd.

Schiet u mee?
De Florence Handboogschieten Club begint op
24 april en vindt daarna
elke donderdagavond
(19.30 tot 21.30 uur) en
zondagochtend (10.00 tot
12.00 uur) plaats aan de
Groenendaal 10 in Wassenaar. Deelname: 25 euro
voor de volledige cursus.
U krijgt 50% korting met
de Ooievaarspas.
Aanmelden:
liever-actief@florence.nl
of 070 - 41 31 000.

Kijk voor meer informatie op:

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

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

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

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

WWW.DEVOLHARDING.NL/DEPOSITOFONDS
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Boven de 50 jaar en
blijven hockeyen...
Hartje winter, als de meeste hockeyers de zaal opzoeken, gaat
een viertal Haagse elftallen in de categorie Heren Veteranen L
buiten spelen. Die L staat voor 50 plus. Het is inmiddels traditie dat Klein Zwitserland, Haagsche Delftsche Mix, Houd Uw
Doel In ‘T Oog en Houdt Dapper Stand een viertal zondagen de
winterkou trotseren. Drie zondagen spelen de teams een wedstrijd tegen elk van de drie tegenstanders, de vierde zondag een
minivierluik. Het gastheerschap wordt keurig over de vier clubs
verdeeld.
De heren spelen ook mee in de reguliere competitie. Vanaf september tot
december, dan de winterstop en weer
van maart tot ongeveer juni. Het gaat
iets minder snel, maar de wedstrijden
zijn niet minder spannend. Elk elftal
wil het seizoen als kampioen afsluiten.
Lukt dat niet, dan wordt er niet te lang
getreurd. Immers, de hockeyers op
leeftijd hebben alles meegemaakt, van
juichende kampioensfeesten tot en met
de beschamende afgang.
Het is wel tekenend dat veel jonge
scheidsrechters er tegen op zien de
oudere veteranen te fluiten. In het veld
openbaren ze zich als fanatieke en
opstandige spelers. De senior doorziet
de spelregels vele malen beter dan de
jeugdige fluitisten, zo vindt hij zelf.
Een bedeesde jeugdspeler in de rol van
arbiter wil nog wel eens met trillende
knietjes het kunstgras betreden om een
wedstrijd van die ouwe rotten tot een
goed einde te brengen. Gelukkig heeft
de leeftijd een dikke laag zelfbeheersing aangebracht. Een opvliegend
karakter van boven de vijftig weet zijn
ontluchtingsventiel bijtijds te openen.
Kortom, de strijd van de mannen is
hevig, maar uiteindelijk overwint de
vriendelijkheid van de heren.
Grappenmakerij
In een korte wintercompetitie op
Madestein, Klein Zwitserland,
Groenendaal en vlakbij de TU in Delft
staat De Schaatsstok op het spel. Een
tussendoortje voor de vier Vet Lteams, bedoeld om de spieren soepel
te houden. De heren zijn zich bewust
van het belang van hockey op leeftijd:
wie stopt loopt vast, zowel fysiek als
sociaal. Dus speelt iedereen gewoon
door. Vaardig met de stick, kloek met
het bier.

De winterse wisseltrofee is een antieke
schaatsstok, beslagen met de clubschildjes van de historische winnaars.
Geen grappen alstublieft, het is geen
extra steun voor heren op leeftijd om
het evenwicht te bewaren. Voor de
goede orde: een schaatsstok wordt bij
het paarrijden door het tweetal schaatsers gebruikt om tijdens hun kuur
samen sierlijk over het ijs te zwieren.
U kent dat van die oude zwart wit
beelden uit het Friesland van vroeger.
Zo staat De Schaatsstok voor ‘samen’,
een woord dat het hockey in verenigingsverband treffend symboliseert.
Allemaal kampioenen
Er is nog iets dat om een verklaring
vraagt. De winnaar van deze competitie organiseert het jaar daarop het laatste weekeinde met het minivierluik en
zet voor die gelegenheid een maaltijd
op tafel. Die plicht wordt evenredig
verdeeld en daarom staat de winnaar
van De Schaatsstok bij voorbaat vast.
In 2016 aten de heren op KZ, het jaar
daarvoor was er de rijsttafel van HDS.
In 2017 kookte HDM en de winnaar
van de competitie van dit jaar was al
bekend, want in 2018 is de beurt aan
Hudito om voor de maaltijd te zorgen.
Kortom, nog voor de afslag is de
kampioen bekend. Rare jongens, die
Veteranen L.
Desondanks wordt er driftig gestreden,
waar overigens geen hond naar komt
kijken. Te koud, de rest van de vereniging hockeyt in de warme zaal en de
vier clubcomplexen liggen er in januari en februari verlaten en ongezellig
bij. Toch zijn er nauwelijks afvallers
vanwege griep of een vastgelopen
spier. Ook een moderne waarschuwingscode rood, geel of oranje van
het KNMI verontrust niemand. De

06.00

Mogge Michiel

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

09.00

Aan de Bak

Met Patrick van Houten start je altijd vrolijk en actief je werkdag.

winterwedstrijden om De Schaatsstok
worden zo goed als altijd onder prima
weersomstandigheden gespeeld. Dat
van die strenge winters dateert van
voor de opwarming van de aarde.
12.00

Blijven spelen
Wel neemt het warmlopen iets meer
tijd, soms de hele wedstrijd. Maar dan
is er serieus gebikkeld, veel gelachen
zoals alleen de generatie van Van
Kooten & De Bie dat kan en zijn de
scheidsrechters vrolijk bekritiseerd.
Na het laatste fluitsignaal wacht het
warme clubhuis en is iedereen snel
van het veld. Het bier gaat rond en de
bitterbal maakt het energieverlies weer
goed. Ouderwets gezellig, want de
verzamelde Veteranen L kennen elkaar
langer dan vandaag.
De winterwedstrijden om De
Schaatsstok huldigen de traditionele
hockeysfeer. Bikkelen op het veld en
ontspannen in het clubhuis, onder het
aanhoren van liefst zo veel mogelijk
toespraken op het scherpst van de snede. Het initiatief van de vier Haagse
teams vormt een vlammend betoog
voor doorlopende hockeyactiviteit.
Blijven spelen, zo lang en gezellig
mogelijk. In december beginnen een
paar personen te mailen en midden
januari slaan ze af. Er komt geen bond
aan te pas, er wordt geen wedstrijdformulier ingevuld en de teams hebben
maling aan de uitslagen. Als na afloop
het bier en de warmte van het clubhuis
de gemoederen verhitten is er nog alle
tijd om de verliezer die paar doelpuntjes verschil vrolijk in te wrijven.

SuperDebby

Debby Roukens gaat aan de slag om luisteraars te helpen, zoekt antwoorden op vragen en lost problemen op. Dát en natuurlijk heerlijke muziek.

14.00

Jouw Middagshow

Verzoekplaten en oproepjes van luisteraars. Doe mee en bel 070 307 88 66.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij.

19.00

Rudo (di t/m vrij)

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.
Maandagavond vanaf 19.00 uur WestBusiness Radio met zakelijke gasten
en veel zakennieuws en op vrijdag vanaf 20.00 uur Parkroad Café met
heel veel live muziek voor de veertigplusser.
Alle programma’s van 89.3 Radio West zitten bomvol heerlijke muziek!

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

maandag t/m vrijdag
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

Al met al is zo’n competitie als om De
Schaatsstok een regelrechte uitdaging
voor ex-hockeyers om weer Veteranen
L te gaan spelen. Je moet er een halve
eeuw op hebben zitten en de clubs
weten te vinden. Zo goed als alle verenigingen brengen een elftal Veteranen
L in de competitie en met name de
velden van HDS, KZ, HDM en Hudito
zijn voor de hockeyveteranen geen
onbekend terrein.
Frits Hendrik Emmerik
fhe@communicatiekunsten.nl

de wereld van het afvalscheiden.

17.30

TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.

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

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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Den Haag op aardewerk (deel 2)
In 1918, nu bijna 100 jaar geleden, liet de Haagse Stichting Kinabu in Maastricht
een aandoenlijk kop en schoteltje maken. Kinabu staat voor ‘Kinderen naar buiten’ en was de naam van een stichting, die zich ten doel stelde ‘ondervoede en/of
zieke stadskinderen bij pleegouders in landelijke gebieden onder te brengen’.
Het kop en schoteltje was een bedankje aan de
pleegouders, die een Haags bleekneusje hadden
opgevangen.
De ene kant van het kopje laat twee kleine
armoedzaaiers zien voor een achtergrond van
kazernewoningen, de andere kant hetzelfde stel
na de uitzending: keurig gekleed en gezond met
een achtergrond van ruimte en zonneschijn!
Daartussen de tekst: ‘van uw dankbaar pleegkind’
en het jaartal ‘1918’.
Op het schoteltje staat voluit: ‘Centrale Commissie Uitzending van Nederlandsche Kinderen naar
Buiten - 1918’.

Overigens blijkt op Google dat de stichting in
1918 ook buitenlandse kinderen naar Nederlandse
pleegouders haalde. En ook die laatsten kregen
als aandenken de kop en schotel.
Een heerlijk setje uit onze verzameling Maastrichts aardewerk!
Zelf ben ik (Willem) in (vermoedelijk) 1942 ook
‘uitgezonden’, net als mijn zus. Een en andere
werd geregeld door ene mevrouw Philippo. Was
dit namens Kinabu?
We gingen met een grote groep kinderen per trein
naar Zutphen. Daar aangekomen werden we per

paard en wagen onder boerenfamilies in de dorpen Vierakker en Wichmond verspreid. In 1943
(10 jaar) ben ik op dringend advies van huisarts
dokter N. de Voogd ‘voorgoed’ naar Vierakker
vertrokken en ging daar naar school. Het werden
gelukkige jaren op de boerderij waar ik met liefde

aan terug denk. Na de oorlog heb ik de familie tot
aan hun overlijden jaarlijks bezocht.
Willem en Anke Meershoek
w.meershoek@hetnet.nl
0348-472857

In januari jongstleden hebben wij een boek uitgegeven met de naam Vaderlandse Geschiedenis op
Maastrichts Aardewerk. Het gaat over aardewerk, waarop een jaartal staat vermeld. Aardewerk, dat
vertelt over Vaderland en Koningshuis, over oorlog en vrede, over jubilea van bedrijven en personen. Ontworpen en gemaakt om vreugde, verdriet of trots tot uiting te brengen. In het boek staat 462
foto’s op 128 bladzijden. Prijs van het boek 20 euro, verzendkosten 4,50 euro. Rekening NL17 INGB
0000 424186 t.n.v. W. Meershoek te Montfoort. Ophalen en tevens bezichtigen van onze verzameling
Maastrichts aardewerk in overleg: zie telefoonnummer.
Sinds enkele jaren geven wij gratis een powerpoint-voorstelling over Maastrichts aardewerk voor
Stichtingen, Vrouwenverenigingen, Bejaardenclubs, Probus, Rotary, Lions, Historische Verenigingen
en dergelijke. Leden daarvan mogen Maastrichts aardewerk ter beoordeling en taxatie meenemen.
Aanvragen: zie mailadres.

Naar 3 kilometer
in 12 weken!

Lijkt u dat wel wat: een paar kilometer achterelkaar kunnen
hardlopen? U kunt dat nu onder professionele begeleiding
leren! Florence Actief en Haag Atletiek bieden u een hardloopcursus aan. U werkt in 12 weken toe naar 3 kilometer hardlopen.
Actieve 60-plussers zijn van harte welkom om mee te doen.
In twaalf lessen leert u de basistechnieken, verbetert u uw
conditie en bouwt u het hardlopen langzaam op. Hardlopen
is goed voor uw gezondheid én heel gezellig. Samen met
andere hardlopers gaat u wekelijks lekker sportief aan de slag.
U loopt heerlijk door de duinen!
Afsluiting tijdens Haagse Stadsspelen
De Florence Hardloop Club wordt afgesloten met een
3 kilometer-hardloopwedstrijd tijdens de Haagse Stadsspelen
van de Gemeente Den Haag op 1 juli. Florence Actief wil met
de cursus 60-plussers een aantrekkelijk beweegprogramma
aanbieden. Een doelstelling die door de Gemeente Den Haag
en de Haagse Stadsspelen wordt omarmd.

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht,
geliked en gedeeld?

Loopt u mee?
De Florence Hardloop
Club begint op maandag
10 april en vindt daarna
wekelijks plaats bij Haag
Atletiek aan de Laan van
Poot 353A in Den Haag.
Deelname: 30 euro voor
de volledige cursus. U
krijgt 50% korting met de
Ooievaarspas.
Aanmelden:
liever-actief@florence.nl
of 070 - 41 31 000.

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer
te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en
vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door
veranderd is. De Oud-Hagenaar is
ook heel actief op social media,
een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.

Dinsdag 4 april 2017

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

pagina 9

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

Scapino Ballet viert 25-jarig jubileum artistiek directeur
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Twee topstukken van Ed Wubbe
in één voorstelling: Holland & Le
Chat Noir. Hiermee start Scapino
Ballet Rotterdam de viering van
het 25-jarig jubileum van zijn
artistiek directeur, dat in december wordt afgesloten met een
nieuwe productie, de opvolger
van Pearl. Ed Wubbe creëert in
zijn avontuurlijke dansstukken
een eigen wereld, waarachter
vaak een rauwe werkelijkheid
schuilgaat. In een grootse
enscenering weet hij met kleine,
menselijke emoties altijd het publiek te raken. Zo ook in Holland
& Le Chat Noir.

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk
gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen
over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt
de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot
verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Gilde Den Haag viert 100 jaar De Stijl met architectuurwandeling

Alleen al het toneelbeeld van Holland is adembenemend, met een oer-Hollandse wolkenlucht in
de stijl van Ruysdael, dansers in theatrale kostuums en een zwevende tulpenbol. Holland gaat
terug naar de gouden eeuw, naar de kiem van de Hollandse identiteit. Met strakke groepsstukken, doorkruist met opzwepende, vrije solo’s, laat de choreografie op magistrale wijze ons
dubbele gezicht zien. Nederland als de natie van de vrije koopman en de strenge dominee.
In Le Chat Noir komt het gelijknamige - en roemruchte - Parijse theatercafé rond 1900 opnieuw
tot leven in een bruisende mix van muziek, dans, en variété. Achter de flamboyante artiesten en
de glans van het theaterleven schuilt ook eenzaamheid en vergane glorie. Bruisende operateske
muziek en een nieuwe versie van de cancan worden afgewisseld met hartverscheurende solo’s
op muziek van Brel en Piaf.
Te zien in diverse theaters van 18 maart tot en met 11 mei 2017.

Succesvol diner naar Scheveningen

Het Gilde biedt in het kader van het feestjaar Mondriaan to Dutch Design een bijzondere wandeling met
gids. De rondleiding begint bij het De Stijl-monument, het Papaverhof van architect Jan Wils. Deze
volgde hierbij de principes van De Stijl en paste de kleuren, rood, blauw en geel toe.
De invloeden van De Stijl, Berlage en Frank Lloyd Wright tot aan de Nieuwe Haagse School passeren
de revue tijdens deze wandeling. Een prachtige wijk, vol verhalen en verrassingen!

In Loosduinen is het al een hit, de Culinaire Rondreis door Nederland voor senioren. Daarom
haalt initiatiefnemer Henk Tramper samen met SVV Scheveningen nu ook het succesvolle
maandelijks diner naar Scheveningen.

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Deze beweging kent
grote namen als Theo van Doesburg (oprichter) Mondriaan, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld.
Mondriaan, een prominent lid van deze stroming inspireerde vele kunstenaars en architecten.

“Culinaire rondreis op doorreis zeg maar”, grapt Tramper, grondlegger van De Culinaire Rondreis door Nederland, een diner voor (alleenstaande) 65-plussers. “We hebben elke maand al
een diner bij H.S.V. DUNO in Loosduinen en ditzelfde initiatief gaan we nu ook in Scheveningen
realiseren, een mooie aanvulling op het bestaande, wekelijkse Lunchcafé.”

Meer informatie: www.gildedenhaag.nl

Hij hangt elke maand een provincie aan het diner en serveert dan een menu met bijpassende
streekgerechten. Op het Limburgs Kerstdiner afgelopen december genoten zo 74 Haagse
senioren van Veluwse wildgerechten. En ook op het Twents stampottenbuffet kwamen veel
liefhebbers af.
Op woensdag 12 april is de primeur. Alle senioren uit Den Haag zijn welkom om gezellig aan te
schuiven. Kosten zijn 11,50 euro p.p en Ooievaarspashouders (65+) krijgen 2,20 euro korting.
Wel dient men zich van te voren op te geven, dit kan tot uiterlijk 9 april via bestel@demaaltijdexpress.nl. “Dan hebben we een Gronings diner met heerlijke voorjaarsgroenten en beenham’,
verklapt hij, “dus kunnen we mooi van de lente genieten, zowel in Loosduinen als Scheveningen!”
Zie voor meer informatie ook www.demaaltijdexpress.nl.

Haags Kabaal GOUD

WZH Waterhof in teken van eten en drinken tijdens ‘Waterhof Culinair’
Het Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentrum van WZH Waterhof houdt in de derde week van april ‘Waterhof Culinair’. In deze speciale week vol activiteiten die iets te maken hebben met eten en drinken,
zijn geïnteresseerden van harte welkom om kennis te maken met het Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentrum.

Programma
Geniet mee van lekkernijen bij de Indische high tea, de Griekse maaltijd of de proeverij van fruit en
chocolade. Woon de voorlichting ‘Goed voor weinig’ bij of kijk gezellig mee naar de film ‘The hundred
foot-journey’. Bezoekers zijn van harte welkom om van dinsdag 17 tot en met vrijdag 21 april tussen
10.00 en 15.00 uur aan een of meerdere activiteiten naar keuze deel te nemen. Bekijk het volledige
programma van ‘Waterhof Culinair’ op www.wzh.nl/waterhofculinair.

‘Vragen staat vrij’
Voor specifieke vragen en informatie over het Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentrum, WZH Thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg binnen WZH Waterhof, kunt u op donderdagochtend 20
april tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij medewerkers van WZH Waterhof tijdens ‘Vragen staat vrij’.

Op 7 en 8 april kunnen de cursisten van Haags Theaterhuis stralen op het podium tijdens Haags
Kabaal GOUD. Op vrijdag 7 april begint het tweedaagse festival Haags Kabaal, waarin cursisten
hun eindpresentaties laten zien. In januari 2017 zijn de toneelcursussen van start gegaan en
volgend weekend worden deze afgesloten in zaal 3.

Aanmelden

Haags Kabaal begint op vrijdag 7 april en eindigt op zaterdag 8 april. Het programma zit vol met
mooie presentaties van o.a. cabaret- , fysiek acteren- en regiecursisten. Zij laten zien wat ze de
afgelopen maanden tijdens de lessen geleerd hebben.

Strippenkaart

De Haags Theaterhuis productie ‘Something about Romeo en Juliet’ met regisseur Serge
Bosman wordt twee keer gespeeld, op vrijdag- en zaterdagavond om 20.30 uur. Vier spelers
hebben zich in het proces ondergedompeld om te ervaren hoe het is om in een productie mee
te spelen en wat daar allemaal bij komt kijken.
Op zaterdagmiddag is er een high tea voor en door cursisten en docenten. De basiscursisten verzorgen deze zelf door iets lekkers te maken en door dat op een theatrale manier uit te
serveren. Dit is altijd weer een succes, vanwege de gezellige, ongedwongen sfeer onderling en
uiteraard het lekkers!
Het thema van deze Haags Kabaal is GOUD. De docenten en cursisten hebben de uitdaging
gekregen om in welke vorm dan ook, dit te verwerken in hun presentaties.
Wil je dit met eigen ogen komen bekijken? Trek iets gouds aan en reserveer een kaartje bij
Theater aan het Spui. Wil je meer informatie over het programma, kijk dan op
www.haagstheaterhuis.nl/meer/festivals/haags-kabaal.
Kaartverkoop via www.theateraanhetspui.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentrum van WZH
Waterhof. Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met de medewerkers van het Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentrum via 070-7561500 of waterhof@wzh.nl.

Wilt u aan meerdere activiteiten deelnemen? Voor uw gemak bieden wij een strippenkaart aan voor €
27,50. Bezoekers kunnen dan aan alle activiteiten (m.u.v. de paasbrunch) deelnemen. De strippenkaart
is tegen contante betaling te koop bij het Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentrum op dinsdag 11 april
en donderdag 13 april tussen 16.00 en 17.00 uur.

Over WZH
Met twaalf woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra is WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden.
WZH is gespecialiseerd in het bieden van (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen
met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH).
In de sfeervolle woonzorgcentra van WZH ontvangen cliënten dagelijks persoonlijke zorg in een veilige
en bezielende omgeving. De eigen leefstijl, de betrokkenheid van familie, mantelzorgers, vrienden en
vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Samen zorgen we dat men zich thuis voelt bij WZH.
Voor meer informatie over WZH kunt u terecht op www.wzh.nl of bellen met de WZH Klantenservice
via 070 - 756 1600. Volg WZH ook op Twitter @WZHonline en Facebook WoonZorgcentra Haaglanden.
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Waar is De Tijd gebleven...
Nee, ik heb het niet over de tijd van uw polshorloge. Ik heb het over De Tijd als kledingszaak. Uit
de Brandstraat komende, daar waar ik geboren ben, steek ik de Paul Krugerlaan over.
Op de hoek zat een grote boekhandel.
Daarnaast nog een paar winkels. En
dan kledingzaak De Tijd. Maar, zo
vraag ik mij af na ruim 55 jaar, hoe
heetten die mensen toch ook alweer?
Van Alkema(de)? Díe naam staat mij
nog enigszins voor de geest. Maar het
kan ook zijn dat de eigenaar van de
boekhandel, daar op de hoek bij het
Paul Krugerplein, van Alkema(de)
heette.
De heer en mevrouw van Alkema(de),
om ze tóch maar zo even te noemen,
stonden in de winkel. Later ook hun
zoon. Hij heette Boukje. Boven de
winkel woonden ze. En hun interieur
werd onderhouden door mijn moeder.
In de Van Geenstraat zit ook een
kledingzaak. Die heet ook De Tijd.
Dezelfde van de Paul Krugerlaan? Ik
heb het ze niet gevraagd.
RIO
Naast De Tijd zat RIO. Een zaak
waar ik nog wel eens naar toe werd
gestuurd. Om gerepareerde nylons
van m’m moeder, of van m’n zussen,
op te halen. Met hier en daar een
pikante poster. Ach, zo’n schattige
winkel was dat.
Wat een heerlijk interieur hadden zij.
Zoiets zie je tegenwoordig alleen nog
in een museum.
Een soortgelijke winkel was er ook

op de hoek van de Vaalrivierstraat en
de Kempstraat.
Naast RIO was er een parfumeriezaak. Als verkopend stel de heer en
mevrouw Van Sas. Je moest eerst een
soort halletje in, alvorens de winkeldeur te kunnen openen. Áls m’n
moeder er naar toe ging, ging ik graag
mee. Het rook er altijd zo heerlijk.
Een beetje te vergelijken met de firma
Douglas, tegenwoordig. Naast RIO
waren nog enkele andere winkels.
Schalkburgerstraat
Dan steek ik de Engelenburgstraat
over. En kom ik in de bocht van de

laan terecht. Vrijwel recht tegenover
de Schalkburgerstraat zat een speelgoedwinkel. Een heerlijke zaak om
te snuffelen. En, zo eind december,
kwam ik er ook. Om rotjes te kopen.
Ik steek over en wandel terug. Op
de hoek van de Schalkburgerstraat
zat een melkzaak. Firma Van Roos.
De (oudste) dochter (Lia?) zat op de
Gereformeerde Jongerenvereniging
Perspectief. Als je de Schalkburgerstraat in liep, was er nog een straat.
De Fronemanstraat. Dáár op de hoek
was een winkel die kolen verkocht.
En ik was de ‘gelukkige’ die ernaartoe werd gestuurd om er een paar
zakjes te kopen. Een stukje verder
lopende, de laan op, kwam ik Aad Vis
tegen. De slagerij.
Hertzogstraat
Dan de Hertzogstraat oversteken. Ín
de Hertzogstraat, op nummer 47, zat
een juwelier. Deze is op een gegeven
moment verhuisd naar de Paul Krugerlaan. Bijna op het hoekje van de
Kritzingerstraat.
Maar goed, ik ‘loop’ nog even verder
de laan op. En ik passeer een winkel
vol met luxe banket en gebak. Exquis
heette het. Voor het weekend kocht
mijn moeder hier luxe koekjes. Als
je de zaak binnen kwam, kreeg je
gelijk ‘honger’. En naast deze lekkere
winkel, op de hoek van de Kritzingerstraat, was er een andere kledingzaak.
Firma Meijer. Je had De Tijd - zeg
maar - voor de werkman. En je had
firma Meijer. Voor de nette kleding.
Tja, daar heb ik weleens wat gekocht.
Goede service. Mooie kleding.
In de Kritzingerstraat, naast firma
Meijer, was er een stal. Manege zou
je tegenwoordig zeggen. Met échte
paarden. Lekker ‘luchie’ hing er
altijd...
Daarnaast een kapperszaak. Met

enige regelmaat kwam ik daar ook.
Eén van die kappers heette Fred. En
woonde in de Brandstraat. In het
tweede portiek.
Als je een net pakkie aanhad van
meneer Meijer én een lekker geknipt
koppie, kon je weekend niet meer
stuk.
Tegenover firma Meijer zat ook een
slager. Daarnaast de juwelier. Die van
de Hertzogstraat. Waar ik nog een
goede herinnering aan heb. Dankzij
mijn moeder heb ik een zegelring met
een robijn. Imitatie, maar dan toch.
Alweer 48 jaar.
En dan een groenteman. Naast de
groenteman zat een kleine speelgoedzaak. Onder andere verkocht men
daar M rklin-treinen. Een filiaal van
de boekhandel van de overkant. Dan,
daarnaast op twee hoog, een dameskapper. Met een steile trap.
Op de hoek bij de Brandstraat een
andere melkzaak. Jos Boer was
de eigenaar. In de Brandstraat een
garagebox. Voor de melkwagen. En
op nummer 8, in de Brandstraat, op
de tweede etage het woonhuis van
Jos Boer, met zijn gezin. Hun dochter

heette Cora.
De straat overstekende, kom ik
wederom een slager tegen. Een
paardenslager. Achter de winkelruit
hingen ze. Bloedend en wel. In stukjes natuurlijk. Een griezelig, maar ook
imponerend gezicht.
Verder het plein op lopende, zat er
dáárnaast een servieswinkel. Twee
panden. Familie Zendijk was de beheerder daarvan. Dan had je wederom
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een slager. Firma Benraad. En een
drogisterij.
En, bijna op de hoek, sigarenhandelaar
firma Loos. In de deur hadden ze een
klein vierkant kantelraampje. Kon je
als je groot geld had, dit wisselen. Om
zodoende uit de automaat een pakje
sigaretten te trekken. Op de zondag.
Even aanbellen en mevrouw kwam er
aan. Luikje open, luikje dicht. Of een
tramkaartje kopen. De strippenkaart
bestond toen nog niet, dacht ik.

Ik meen zelfs te weten dat je ook losse
sigaretten kon kopen. En, in de winkel, op de toonbank stond een brandende aansteker. Een klein vuurtje.
Op het hoekje van de Beijerstraat nóg
een groenteman. Firma Van Reijsbergen. Deze heeft ook voor een bepaalde
periode een tweede zaak gehad. Op
de Dierenselaan. Daar waar nu de
Zeeman zit.
Op het Paul Krugerplein stond een
houten bank. Aan beide zijden kon
je zitten. Handig als je een visje
had gekocht. Want die stond er. Een
houten kiosk. Overstekende, richting
de Loosduinseweg, kwam je een
servieszaak tegen. Hoe die heette, ben
ik vergeten. Eén herinnering heb ik
er nog aan over: een gekleurde asbak.
Een dubbele etalage had men er.
En dan op de hoek van de Reitzstraat
zat Jamin. Tja, een zaak met lekkere
herinneringen. Schuin tegenover
Jamin, in de Reitzstraat was er een
andere kolenboer. Daar kocht ik, in
opdracht van mijn moeder, een stuk of
wat zakjes kolen. Dragend naar huis.
Pfff...
Verder de laan oplopende, op de hoek
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van de Christaan de Wettstraat, was
een bakker gevestigd. Firma Pluijm.
Daar kochten wij ons brood, voortaan.
Schuin daarboven was op de eerste en
de tweede etage een padvindergroep.
Op de eerste zaten de welpen. En op
de tweede de verkenners.
Akela Zwennes
Ik ben geïnstalleerd door Akela Zwennes. Zij woonde aan de Gedempte
Sloot. Een smal straatje nabij de
bierbrouwerij: de ZHB. Helaas is hij
weg. Alles is gesloopt. Jammer! Op
de tweede etage zaten de verkenners.
Die hopman woonde aan het Hobbemaplein.
Aan het einde van de Paul Krugerlaan
zat en zit nog steeds een winkel. Een
grote winkel. Wat er n zit is Wierab.
Maar vraag mij niet wat er voorheen
zat.
Ik wandel terug, aan de overkant. En
ik zie nog steeds het beeld voor mij
van de schoenenzaak. Daar op de hoek
van de Smitstraat. Firma Krul.
Even verderop de Kockstraat. De
volgende straat heet de Reitzstraat.
Tussen die twee straten stond een
kerk. De Nieuwe Zuiderkerk. Is in de
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fik gegaan. Oorzaak? Geen idee. Oh,
wanneer in de fik? Zomer 1974.
Die Saamtrek
Op de Paul Krugerlaan, tussen die
twee straten was er een ander soort
winkel. Een clubgebouw: ‘Die Saamtrek’. Een evangelisatiewinkel. Leuke
anekdotes kan ik u er over vertellen.
Maar dat laat ik voor n maar even
achterwege.
Alvorens het Paul Krugerplein weer

op te gaan, passeer ik eerst nog glashandel Marcel, daar op de hoek van
de Reitzstraat. De beheerder was, net
als ik, leerling geweest van de LTS,
Veluweplein.
Tja, De Tijd. Daar begon ik mee.
G k, h . Dat zo’n winkel mij is bij
blijven staan. Andere dingen ‘vergeet’
ik. Maar De Tijd? Tja, waar is de tijd
gebleven...
Vervolg op pagina 12-13.
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Vervolg van ‘Waar is De Tijd gebleven?’
Maar om toch nog even in díe tijd te blijven, kan ik u nog wel wat vertellen over de omliggende
straten. Of over de bewoners van de Brandstraat? Eén persoon wil ik tóch graag even in het voetlicht laten treden. De pinda-meneer. Ach, wie kent hem niet?! Hij stond er bijna altijd. Op de hoek
van de Waag en de Grote Markt. Nabij de Prinsengracht. Die pinda-meneer was een bewoner van de
Brandstraat nummer 32. Op de tweede etage. Op de eerste etage woonde de familie Van Laar.
(Vervolg van pagina 10-11)
En de andere bewoners, waar ik nog
wat van weet? Een volgende keer...
De buurt. Als voorbeeld: als je de
Engelenburgstraat uitliep, richting de
Loosduinseweg, zag je Groenstein
al staan. Een voormalig klooster.
Ik vond het een schitterend mooi
architectonisch gebouw. Het leek op de
Ridderzaal.
Maar wat zich daar binnen heeft afgespeeld, is moeizaam bekend.
Alle zijstraten aan je rechterhand, vanaf de Steinlaan richting Groenestein,
waren doodlopende straten. Afgesloten
met een hoge muur. Daar achter lagen
kolen. Heel veel diverse kolen.
De Steinlaan liep ook dood, in de
Herman Costerstraat. Je kon niet
doorrijden zoals nu, naar bouwmarkt
Karwei. Achter de muur dus kolen. En
spoorrails.
Tramlijn 11 reed er. En er reed, op
bepaalde dagen, een locomotief met
wagons. Vol huisafval. Want die had
je nog. Daar waar nu het park De
Verademing is, was de stortplaats voor
huisvuil.
Langs de blindenmuur, Steinlaan en
Herman Costerstraat, stonden op een
gegeven moment caravans. Woonwagens met zigeuners. Zo plots als ze
kwamen, zo waren ze ineens pleitte.
Hoe lang ze er hebben gestaan? Geen
idee.
Scheeperstraat
Een paar straten verderop is er de
Scheeperstraat. Aan het begin bij

de Schalkburgerstraat stond er een
gebouw voor de ziekenzorg. M’n opa
heeft er nog gelegen. Het gebouw staat
er nu nog. Alleen nu in gebruik door de
bewoners die thans de Transvaalwijk
bevolken.

voor m’n moeder gaan halen.

Een stukje verder lopende kwam je de
snoepwinkel tegen. Voor weinig geld
kon je een hoop kopen. Hierbij moet
ik toch even een jeugdzonde bekennen. De jonge mevrouw, achter de
toonbank, was een strenge mevrouw.
Die lette goed op wat je kocht en voor
hoeveel. Maar af en toe stond er ook
haar moeder. En die zag niet zo scherp
meer. Dus was het uitproberen of je
met speelgoed geld, een dubbeltje van
karton, ook snoep kon kopen. Joepie,
dat lukte. En nu hard weg rennen. Een
heerlijke snoepwinkel. Dat je het naderhand moest bezuren bij de tandarts,
door al dat gesnoep aan suikerwerk,
ach, daar dacht je gewoon niet even
aan.

Bakker HUS
De derde hoek werd bezet door een
kapperszaak. Een stukje verderop,
in de straat, zat bakker HUS. Ja, ik
weet het nog: een half witje gesneden.
Kostte 25 cent.

Op de hoek van de Kritzingerstraat had
je ook nog een supermarktje. Firma
Lammerink. Om de hoek een halletje.
Daar moest ik weleens warm water

Richting De la Reyweg waren er een
paar autogarages. Voor onderhoud.
Ook een kolenhandelaar. En glashandel Van Es. Zit nu ergens in Rijswijk.

Op allebei de hoeken, van de Brandstraat, tegenover elkaar had je een
drank gelegenheid. De één was een
caf . En de ander was een koffiehuis.

HUS was ineens weg. Waarom weet ik
niet. Vandaar dat we op een gegeven
moment naar firma Pluijm gingen. Op
de Paul Krugerlaan.
Schuin tegenover HUS was er een
groentezaak. De man heette Niek.
Dol op oude kranten was-tie. Als je
wat kocht, werd dat verpakt in oude
kranten. Kreeg je je eigen krant weer
terug. Grappig, hè.

Op de hoek van de Heibronstraat was
er een fietsenzaak. Tevens stonden er
twee schoolgebouwen. Eéntje staat er
nog. De ander is verbouwd tot moskee.
En dan op een pleintje: de technische
school. Een openbare. Op het Veluweplein was er ook één. Een christelijke.
Tja...
Als laatste de Brandstraat. Richting de
Kempstraat. De rooms-katholieke kerk
natuurlijk. Daartegenover een gebouw:

Custodia. Heel wat Sinterklaasfeestjes
gevierd, daar. Je had in dat gedeelte
van de straat ook een supermarktje:
Végé. En er was ook pindabranderij.
Al had je net gegeten en je ging naar
school, de Comeniusschool, die lucht?
Hmmm, heerlijk.
Daarnaast een portiek. En een woonhuis. In dat woonhuis werden boorden
gesteven. Boorden van overhemden.
Manchetten. Ik moest er wel eens naar
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toe, voor m’n vader. Dan op de hoek
van de Vaalrivierstraat een soortgelijke winkel als RIO, net als op de
Paul Krugerlaan.
Beijerstraat
Teruglopende door de Beijerstraat,
zag ik een speeltuin met een grote
grasweide.
Daarnaast bebouwing van de
gemeente. Oudere mensen, die het

overkwam, weten het misschien nog
wel. Een gebouw waar je wat geld
kon krijgen als je in de steun liep.
Werkloos was. Of een stempeltje
moest halen. Werkverschaffing? Tja,
zó is het Zuiderpark ontstaan. Wat er
nu staat, is een woonzorgcentrum.
Mondiale Paul Krugerlaan
Ach, mijn ouwe buurtje... Ik kan er
nog wel meer over vertellen. Maar
voor nu: beste lezers en lezeressen,
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bedankt dat u de tijd heeft willen
nemen dit artikeltje te willen lezen.
Beschikt u over vrije tijd? Wandel
dan eens over de mondiale Paul
Krugerlaan.
Ik hoop bijtijds te zijn geweest door
te schrijven over De Tijd.
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl
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Bel en bestel 070-22 10 581

THUISZORGWINKEL
Boodschappentrolley Go-Two
Trendy en sportief model in limoen/citron.

Vergrootglas, opvouwbaar
Met ledverlichting. Vergroot 2 keer
Voor leden

Voor leden

22,35

79,95

Onz
e prijs € 27,95

Onz
e prijs vanaf € 99,95

De lente hangt in de lucht !

Elleboogkrukken
Lichtgewicht en in hoogte instelbaar.
Voor leden

12,75
Onz
e prijs € 15,95 per stuk
Tuingereedschap extra lang
Ideaal bij problemen met bukken. Kies
uit vork, schoﬀel, schep of hark. 80cm

Tuinhulp,
knie/zitbankje
Handig tijdens het iz ttend of
knielend werken in de tuin.

Voor leden

NOG GEEN LID?

59,15

Onz
e prijs € 73,95 per stuk

Nederlands sprekende klok
Spraak instelbaar: Elk heel uur of na het
drukken van de grote rode knop.

Voor leden

Onz
e prijs € 47,95

37,95

Voetenveger
Voor leden

Voor grondige reiniging van uw schoenen.

Bel
070-221 05 81

22,35
Onz
e prijs € 27,95

en wordt nu
gratis lid !
Voor leden

Onz
e prijs € 12,95

10,40

Verzendkosten per bestelling 6,95 euro. Uw bestelling wordt geleverd met PostNL, betaling achteraf.
Bij bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.
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Rien van Anrooij: ‘Het was een mooie rit’
Op 15 april 1928 wordt Marinus ‘Rien’ van Anrooij geboren. Het
is de tweede zoon voor vader Jozef van Anrooij en moeder van
Anrooij-Wittenberg. Een ouder broertje Joop, geboren in 1925,
zal slechts 11 jaar oud worden nadat hij overlijdt aan de gevolgen van een acute blindedarmontsteking.
Vader van Anrooij heeft in die tijd een
goedlopende dameskapsalon op het
hoekje van de Tramstraat te Loosduinen.
Rien ziet het kappersvak echter niet
zo zitten. Ook school is niet altijd favoriet. Liever is hij ‘s-winters aan het
kunstschaatsen op de bevroren sloten
en plassen bij Ockenburgh of, nóg leuker, aan het sleutelen aan brommertjes
en motoren. Als er maar wielen onder
zitten gaat zijn hart sneller kloppen.
Tijdens de oorlogsjaren lukt het hem
om een motor op zolder verborgen
te houden, terwijl in die tijd alle
soorten tweewielers in beslag worden
genomen door de bezetters. De rustige
en wat verlegen Rien is echter niet
bang uitgevallen en als pa en ma aan
het werk zijn rijd hij er gewoon op,
binnenshuis, van de ene slaapkamer
naar de andere!
Techniek, auto’s, motoren daar draait
het allemaal om en Rien leert het
vak in de praktijk bij Henk Vink in
Maasland en bij de befaamde Eysink
Fabriek te Amersfoort; het eerste
Nederlandse automerk dat alles volledig zelf maakt, inclusief motoren, en
waar in 1897 de eerste Nederlandse
auto is gebouwd. Het ondernemersbloed zit er vroeg in en al snel is Rien
‘voor zichzelf’ bezig met het sleutelen
aan brommers en motoren in een oud
schuurtje vlakbij zijn vaders kapsalon
in de Tramstraat.
In Loosduinen leert hij ook Toosje
Pols kennen en de vonken slaan over.
Toos gaat met hem mee, achterop
de motor. Door weer en wind, zelfs
hagelstenen in haar nieuwe laarsjes
kunnen de liefde niet doen afkoelen!
Samen gaan ze naar de TT in Assen
waar Rien al eerder eens aan de start
verscheen zonder dat zijn ouders het
wisten. Tot het moment dat pa en ma
een keer nietsvermoedend gingen kijken bij zo’n motorrace en ze daar plotseling zijn naam door de speakers over
het hele circuit hoorden galmen omdat
hun zoon uit de bocht was gevlogen en

in de strobalen was beland.
Samen brengen Toos en Rien heel wat
tijd door en hoewel Rien het steeds
drukker krijgt met zijn gemotoriseerde
tweewielers kan hij niet zonder zijn
Toosje. Het gelukkige stel trouwt op
18 maart 1953.
Hoewel de zaken steeds beter gaan is
het voor veel gezinnen in die jaren niet
allemaal even rooskleurig. Ook Rien

en Toos hebben het niet makkelijk.
Er zijn dagen dat Rien tot zijn enkels
in het regenwater tot laat in de avond
staat te sleutelen. Toos zorgt echter
dat er een lekker warm prakkie op
hem staat te wachten. Echte liefde!
En al snel is er dan ook sprake van
gezinsuitbreiding. Op 28 september
1954 wordt Joop geboren, vernoemd
naar Rien’s overleden broertje.

een Service-Benzine-Station aan de
Loosduinsekade 145 krijgt Rien steeds
meer ruimte tot zijn beschikking. Hij
is voortdurend aan het verbouwen en
uitbreiden. Het gezin is inmiddels ook
verder uitgebreid met een lief zusje
voor Joop. Naast moeder Toos maakt
kleine Toosje het geluk nu compleet.
Daar op ‘de Kade’ is het inmiddels
een drukte van belang. Dat zaken en
plezier hand in hand kunnen gaan be-

iedereen kent elkaar en deals gaan
vaak in goed vertrouwen: ‘Bij Rien
kun je ook op afbetaling een mooi
brommertje kopen!’ Rien komt zelfs
weleens thuis met een koelkast of een
grammofoonspeler als aanbetaling op
een brommer of scooter. Het schijnt
dat er zelfs een keer een bontjas is
ingeruild door iemand die graag een
motor wilde kopen maar daar was
diens vrouw toen minder blij mee!

Het schuurtje is dan inmiddels te klein
geworden voor Rien. Op de Loosduinsekade in Den Haag vindt hij wat hij

zoekt; een pand met voldoende ruimte
om zich te specialiseren in de handel
en reparatie van motorvoertuigen.
Zijn droom komt uit en de firma Van
Anrooy & Zn. is een feit!
Het zijn goede jaren en het loopt
allemaal gesmeerd. Rien en Toos
zitten niet stil en naast de opening van

wijst het gezin dag in dag uit. Rien is
ondernemend en zorgt samen met zijn
Toos goed voor zijn personeel. Boven
en naast de winkel staan regelmatig
huizen leeg die Rien vervolgens koopt
en opknapt zodat zijn medewerkers
met hun gezinnen daar eventueel kunnen gaan wonen.
Ook voor familie staat de deur altijd
open en die vinden op de Kade bij
Toos en Rien een luisterend oor en
wanneer dat nodig is soms ook nog
geschikte woonruimte. Dat het gezin
geliefd is, blijkt wel bij de heropening
op 30 september 1960 als de zaak
tijdens een feestelijke receptie wordt
omgetoverd in een waar bloemenparadijs waar honderden relaties blijk
geven van hun belangstelling en
bewondering.
De manier van werken blijft niet
onopgemerkt en wordt gewaardeerd
in de buurt. Het is begin jaren zestig,

Aan de overkant op de Loosduinsekade gaat Han van der Blij rond 1963
onder de naam HVB Racing Car

speciale HVB raceauto’s voor zijn
rekening nemen. De basis van deze
wagens is een naadloos buizenframe
met onafhankelijke wielophangingen
voorzien van KONI schokdempers. De
krachtbron is een BMW 700 cc motor
uit de coupé versie. De bedoeling is
om deze auto’s in serie te gaan maken
en als bouwpakket aan te bieden. De
bekende autocoureur Toine Hezemans,
die een paar jaar later o.a. de 24 uur
van Le Mans op zijn naam zet, wint
met deze HVB auto bij zijn debuut op
vaderlandse bodem.
Een ander hoogtepunt is Koninginnedag 1965. Er rijden dan op Soestdijk
drie HVB wagens mee in het defil
voor koningin Juliana en haar familie.
En één van de wagens wordt die dag
bestuurd door… moeder Toos! Een
moment van landelijke bekendheid.
In totaal zijn er uiteindelijk zeven
van deze auto’s geproduceerd en voor
zover bekend is er op dit moment één
gelokaliseerd. Mocht iemand meer informatie hebben over deze bijzondere
wagens, horen we dit uiteraard graag
via onderstaand mailadres.
Dat harde werken kent echter ook een
keerzijde. Rien tobt met zijn gezondheid. Hij lag al eens een tijd in het
ziekenhuis voor zijn nieren en ook
zijn bloeddruk en hart hebben nu te
lijden onder de hoge eisen die hij aan
zichzelf stelt.
Verder op deoud-hagenaar.nl.

Productions van start met de productie
van raceklasse auto’s Formule Libre/
Specials.
Inmiddels is Van Anrooy & Zn. omgedoopt in ‘Het Haags Motorpaleis’ en
de naam Van Anrooy mag dan wel van
de gevel verdwenen zijn maar staat
nog altijd goed bekend. Rien denkt
samen met monteur Bertus De Jong
mee over de technische uitvoering
maar zal vooral de verkoop van deze

Benny van Anrooy
ben1967@caiway.nl
Aanvullingen: Joop en Toos van Anrooy

Dinsdag 4 april 2017

pagina 16

N

UITGAA

in de jaren

60,70
en 80!

Speciaal voor De OudHagenaar schrijf ik de
komende maanden
een aantal artikelen
over het uitgaansleven
in Den Haag in de
jaren 60, 70 en 80! Met
een aantal bekende en
minder Hagenezen en
Hagenaars ga ik struinen door Den Haag om
herinneringen uit die
tijd op te halen. Jouw
verhalen zijn uiteraard
van harte welkom!
Was jij een notoire
stapper in het Haagse
uitgaansleven van de
jaren 60, 70 en 80 en
kun je hier wat leuke
verhalen over vertellen,
dan hoor ik het graag
van je! Mail naar: frans.
limbertie@yahoo.com.
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‘Waar jazz werd gespeeld, was ik te vinden!’
Als jong ventje maakte Theo van der Wacht de Tweede Wereldoorlog mee en dat maakte enorm veel indruk op hem. Hoewel zijn
wieg in Delft stond, groeide hij voor een groot deel op in Den Haag.
Het werd zijn stad, die hij in de oorlog (1942) noodgedwongen door
evacuatie moest verlaten. Den Haag verdween echter nooit uit zijn
hart, hij keerde er altijd weer terug. Het inspireerde hem vooral tot
het schrijven van mooie verhalen en gedichten.
Ik ontmoet Theo voor dit interview in
Bodega De Posthoorn. Voor de deur is
het nog steeds een aardige bouwval.
Het is te hopen dat de herinrichting van
het Tournooiveld/Korte Voorhout snel
opschiet, want zo langzamerhand begint
het toch wel storend te worden voor de
brave burger. Theo kwam vroeger vaak
in dit café, zo vertelt hij mij. Tegenwoordig wat minder. Hij wijst op een
schilderij dat bij de ingang hangt. “Veel
van die gasten die daarop staan ken ik
persoonlijk. Schilder en klarinettist Bert
Bruin, dichter Johan van Nieuwenhuizen, en natuurlijk Paul van Solingen.
Leuke en artistieke figuren. Die kwamen
hier allemaal vroeger, net als ik. Het was
toen min of meer een buurtkroeg. Heel
gezellig tot in de late uurtjes. Het was
hier evenals café Sport en de sociëteit
van de Haagse Kunstkring, beide aan de
overkant, overwegend een kunstenaars
bodega. Maar laten we ook Pulchri even
niet vergeten. De sociëteit daar was toen
nog een soort van bruin café, waar de
Haagse kak nog goddank aan ontbrak, en
waar ik bijv. als hetero door een dronken
grapjas voor homo werd uitgemaakt. Hij
riep: ‘Theo (Theo Horstman, hij was de
onvolprezen uitbater) gooi die flikker
de deur uit, hij is geen lid hier.’ Het was
tevens een plek waar vrouwelijke leden
elkaar soms de tent uitvochten, zo niet
de ogen uitkrabden. Jaja, het was daar in
Pulchri toen hoogst gezellig verblijven,
tot in de niet al te late uurtjes... Het bier,
de borrels en de bitterballen, die moest
je natuurlijk wel zelf betalen, maar het
slappe geouwehoer kreeg je er helemaal
gratis en voor niets bij. Let wel, ik heb
het nu over de jaren zeventig en tachtig,
en toen bestond er nog een zogenaamde
BKR, een Beeldende Kunstenaars
Regeling, en die verschafte zelfs de
slechts verkopende kunstenaar nog een

aanvaardbaar natje en droogje.”
Hij kampt nog wat met de naweeën van
een vervelende kaakoperatie. “Ik had
een kaakontsteking. Bijzonder naar. Ze
hebben me even flink te grazen genomen, maar het gaat nu gelukkig steeds
beter,” zegt hij enigszins opgelucht.
We bestellen beiden een cappuccino en
praten verder. Langzaam aan druppelen
er steeds meer mensen het café binnen.
Het is immers borreltijd.
De liefde voor de jazzmuziek
Theo groeide op in het Den Haag van na
de oorlog. Net als zijn vader, die helaas
in de oorlog zou sneuvelen, ging hij naar
zee. “Ik eindigde als tweede stuurman op
de grote handelsvaart. Werd afgekeurd
door een oogafwijking,” zegt Theo.
Terug naar het Den Haag van vroeger.
Ik vraag hem waar hij toentertijd veel
kwam. “Weet je, ik was geen danser,
dus bezocht ik meer de uitgaansplekken
waar muziek werd gemaakt. Muziek
die mij letterlijk en figuurlijk bij de
lurven greep. En dat betrof vooral de
modernere jazzmuziek. Een oudere
vriend draaide die sound op zijn pickup
als we zaten te pokeren om een paar
grijpstuivers. Zoals Stan Kenton en Lee
Konitz (een blijvende held voor mij!)
van de West Coast Jazz; Charlie Parker
en Miles Davis van de andere kant, de
East Coast Jazz. Op Scheveningen had
je in die tijd Jazz at the Philharmonic,
die werd uitgebracht in de concertzaal
van het Kurhaus. Voor weinig geld, ik
meen vanaf twee kwartjes, kon je in
de Kurhauszaal grootheden als Milt
Jackson, Lester Young en Sarah Vaughan
bewonderen. Lou van Rees, de impresario, vroeg ons bij het eerste optreden
van dat gezelschap allemaal naar voren

Theo van der Wacht.

te komen, om zo de eerste twee rijen te
bezetten. En legde ons maar meteen uit
dat het verlies dat hij die avond leed, wel
weer werd goed gemaakt door vooral de
Houtrustconcerten waar met name Louis
Armstrong en Lionel Hampton het publiek, waaronder ik, op de stoelen wist te
krijgen. Dat waren nog eens tijden in die
zogenaamde saaie jaren vijftig. En dan
natuurlijk onze eigen Pia Beck op Scheveningen. Die frequenteerde ik ook wel
eens met mijn verloofde, ene Coby, die
mijn smaak op jazzgebied niet helemaal
deelde. Daarnaast zat, als heel andere
koek, Gregor Serban met zijn Hongaren.
Ook best aardig voor de afwisseling.
Soms verdwaalde ik in de Haagse jazz
Club, die zat toen nog in de Nobelstraat.
Ja, jazz werd in die dagen almaar populairder, waar naast een radiozender als
de Voice of America ook onze Michiel
(de Ruyter) en Pete (Felleman ) op radio
Hilversum veel aan bijdroegen, ‘Oh,
lady be good....’. Het was met recht een
schitterende tijd.”
Begin jaren negentig leert Theo,
aangespoord door zijn goede vriend,
kunstenaar en tangodanser (de inmiddels
overleden) Peter Polderman, de Argen-

tijnse tango dansen. Plaats van handeling
was een tent genaamd ‘t Syndicaat, in
de Nieuwe Molstraat. “Dat was best wel
spannend, want ik kon helemaal niet
dansen, joh. Was nota bene als puber
van de dansschool gestuurd omdat ik
me toen ook al niet altijd aan de regels
hield. Maar terug naar de tango, eentje
met vallen en opstaan, vraag verder maar
niet hoe. Informeer dat maar beter bij
één van de dames die mij vriendelijk
maar beslist weigerde, als ik haar ten
tango vroeg. Maar hoe dan ook, het is
een heerlijke dans, mij vaak in extase
opvoerend (let op, op de website van
het literaire tijdschrift Extaze staat naast
een foto van een dansend tangopaar een
tangogedicht van Theo afgedukt).”
Tenslotte, het is duidelijk: met zijn krap
eenentachtig jaar is Theo bijna nog een
jonge hond, zij het dan tegenwoordig
vooral wat het schrijven van verhalen en
gedichten betreft. Het is dan ook niet uit
te sluiten dat we in de toekomst nog wel
wat enige schrijfsels van hem kunnen
verwachten.
Frans Limbertie
frans.limbertie@yahoo.com
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Naar de ﬁlm in Theater Dakota in Escamp
Euro Cinema is definitief gesloopt. Maar er is tegenwoordig tóch
heel veel film in Escamp. In Theater Dakota zit een volwaardige
bioscoop. Met dagelijks minimaal twee filmvoorstellingen (behalve maandag). Met hele goede films. Met speciale kindervoorstellingen. Allemaal te zien vanaf de 60 zeer luxe stoelen met
enorm veel beenruimte.
In De Oud-Hagenaar van 21 maart
2017 beklaagt Richard de Mos ons
stadsdeel Escamp omdat er na de sluiting van Euro Cinema geen volwaardige bioscoop meer te vinden zou zijn.
Dat klopt niet! In de Zuidlarenstraat
bevindt zich sinds drie jaar een heuse
dépendance van het Haags Filmhuis.
Met 60 zeer ruime en comfortabele
stoelen. Met de modernste projectieapparatuur voor een prachtig beeld
op het filmdoek. Elke dag, behalve
op maandag, worden er minimaal
twee films vertoond. Eentje om 4
uur ‘s middags en eentje om 8 uur ‘s
avonds. Op vrijdag zijn er zelfs vier
voorstellingen en op zaterdag drie. Op
de woensdagmiddag en op zaterdagmiddag zijn er speciale kinderfilms
geprogrammeerd. Alle films zijn
van topkwaliteit! Alle films die in de
Oscar-prijzen vielen de afgelopen
jaren zijn in de Zuidlarenstraat te zien
geweest. Geen wonder dat steeds meer
mensen uit Moerwijk, Morgenstond,
Bouwlust, Vrederust, Leyenburg en de
rest van de wereld de weg naar Theater Dakota hebben weten te vinden.
Kwaliteit
Als dépendance van het Haags

Filmhuis vertoont Dakota meestal iets
andere films dan bijvoorbeeld Path .
Echte grote ‘blockbusters’ zitten er
niet bij. Kwaliteit staat voorop. Maar
dat betekent niet dat er geen films voor
een groter publiek worden vertoond.
Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld
te zien geweest: Publieke Werken,
Knielen op een Bed Violen, Tonio,
Absolutely Fabulous, Once Upon A
Time In The West, Moonlight en Het
Doet Zo Zeer. Een film als Star Wars
VII kun je er niet verwachten, maar de
schitterende ‘ruimtefilm’ Gravity met
George Clooney en Sandra Bullock
wél.
Het programma verandert elke week,
net als in elke andere bioscoop. Welke
films er draaien wordt aangekondigd
in de filmladder in Den Haag Centraal,
tevens op pagina 3 van de Zuidwester
Krant en natuurlijk op de website
www.theaterdakota.nl.
Gratis koffie
Theater Dakota heeft nog twee bijzonderheden in huis. De eerste is de
“Ouderwetse Gezellige Filmochtend”.
Op vrijdagmorgen om 11 uur, twee
maal per maand. Speciaal voor de wat

Theater Dakota.

oudere buurtbewoners. Met een gratis
kopje koffie en bonbonnetje en met
een (plas) pauze. Heel leuk!
De tweede bijzonderheid is het project
“Naar De Film Met Rob”. Twee keer
per maand op dinsdagavond houdt
Rob Lubbersen (ondergetekende!) een
inleiding bij de film die dan draait.
Van half acht tot acht uur als de film
begint. Met een toelichting op de
makers, de spelers, de achtergronden en Het Thema van de film. Heel
boeiend (al zeg ik het zelf)! En ook
bij Rob wordt u getrakteerd op een
gratis kopje koffie en is er gelegenheid
om na de film nog wat gezellig na te

praten in de foyer. Doen!
Ook ik heb in mijn jeugd regelmatig
Euro Cinema aan de Leyweg bezocht.
Ik woonde aan de Wezelrade met
mijn ouders, broer en zusters. Dus de
bioscoop was vlakbij. Ik herinner me
vooral dat de Sound of Music ontzettend lang te zien was, maar ook dat
ik er Lawrence of Arabia zag en een
film met Cliff Richard, ik meen ‘On
the Beach’. Vooral herinner ik me dat
ik als puber met een stel vrienden naar
een nachtvoorstelling ging waarvan
wij dachten dat het een se film was.
Die had als titel ‘Everything you
always wanted to know about sex,

but were afraid to ask’. Dat leek ons
heel spannend! Helaas, het bleek een
nogal literaire film van Woody Allen,
die we pas later zijn gaan waarderen.
De meest erotische scene in de film
was een shot waarin Woody verkleed
als spermacel verdwaalde in een
gigantische stoffen vagina van zeker
twee meter hoog. Daar kwamen we
niet voor! Enfin, Euro Cinema is niet
meer. Zelfs de resten zijn nu gesloopt.
Maar voor films kan iedereen nu dus
prima terecht in de Zuidlarenstraat. In
Theater Dakota!
Rob Lubbersen
roblubbersen@ziggo.nl

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’.

Consumentenzaken
VvE is vaak juridisch
wespennest
Het gaat over onze VvE: een appartement bestaande uit een benedenhuis
met twee bovenhuizen. Allemaal
hebben we een eigen voordeur. Toen ik
mijn bovenhuis kocht, heeft de vorige
eigenaar zijn gedeelte uit de VvE bankrekening gehaald. Dat heeft ook de
eigenaar van het benedenhuis gedaan.
De andere (buitenlandse) eigenaar was
destijds achterstallig met zijn betalingen. Thans ben ik de administrateur.
Er zit nu een redelijk bedrag in de VvE
maar ik vind nog steeds deze situatie
onrechtvaardig. Heeft u raad?
Om te gaan ‘praten’ is niet zinvol. Een
van de eigenaren van het bovenhuis is
een zeer agressief persoon.
De VvE is vaak een juridisch
wespennest. Daarom raden wij aan
om het allemaal goed te regelen. Wij
kennen uw situatie niet. Maar aan te
bevelen valt om lid te worden van
Stichting VvE Belang (of een van

de andere landelijke organisaties
die dat regelen, zoals bijvoorbeeld
Vereniging Eigen Huis). U kunt per
module lid worden. Als u alleen
maar gerichte informatie wil, is dat
niet duur.

zijn vaak disputen. Vandaar ook
onze oproep om het goed te regelen.
U bent wel afhankelijk van de andere eigenaren en van de algemene
vergadering van eigenaren.

AOW en pensioen
Alle appartementseigenaren behoren
lid te zijn van de VvE die op uw
appartementencomplex slaat. Indien
u op de hoogte wil stellen, raden wij
u aan internet te raadplegen. Daarop
kunt u ook met talloze trefwoorden
uw vragen terugvinden. De VvE is
vooral van belang voor het gezamenlijk onderhoud aan het pand waarbij
ieder verantwoordelijk is voor reserves en gezamenlijke zaken.
Of u met uw oudere leeftijd nog in
dit vaak juridisch ‘wespennest’ moet
steken, weten we niet. Als u een van
de belangenorganisaties inschakelt
dan kan dat misschien want dan geven zij een voorzitter of administrateur alle (vaak betaalde!) hulp. Als u
lid bent, krijgt u wél alle informatie
gratis. Erg belangrijk worden de
statuten van de vereniging. Daarover

Lat-relatie: fiscus
en gevolgen AOW
Ik lees in De Oud-Hagenaar iets over
een lat-relatie en het samen kopen
van een auto. Voor zover mij bekend
is gezamenlijk eigendom bij ‘living
apart together’ een indicatie voor
de Belastingdienst dat er sprake is
van samenwoning (met korting op de
AOW). Zo las ik een tijdje geleden dat
door het rijden in de auto van je relatie
er volgens de Belastingdienst al sprake
is van samenwonen (net zoals een paar
keer per jaar een paar weken samen
op vakantie gaan). Is dat zo?
De Belastingdienst gaat er anders
mee om dan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerder van
de AOW. De SVB kent inderdaad
voor de AOW het begrip de vorming

van één huishouden. Dat betekent
dat met één huishouden de AOW’ers
in 2017 per maand bruto 794,59 euro
per persoon krijgen. Als alleenstaande is dat 1153,35 euro bruto.
Hoger dus per persoon! Volgens de
SVB is er inderdaad sprake van een
gezamenlijk huishouden als men
regelmatig op vakantie gaat of een
gezamenlijke auto gebruikt.
Bij de Belastingdienst kun je gebruik
maken van een fiscaal partnerschap.
Dat kan soms voordeliger uitpakken.
De verschillende hoogtes van de
AOW voor een gezamenlijk huishouden en voor alleenstaanden is
gebaseerd op de koste van levensonderhoud. Kijk op www.svb.nl voor
de gevolgen als u regelmatig met uw
partner deelt.
Sjoemelen met één
huishouden in AOW
Er is nog steeds veel te doen als twee
AOW’ers samen één huishouden
vormen of apart van elkaar leven. Dat
scheelt in de AOW voor ieder ruim
350 euro per maand. Hoe kijkt u daar

tegenaan?
U doelt op het sjoemelen tussen de
alleenstaande AOW’er en zij die
partners zijn. Er is daarover een grijs
gebied. Twijfelt u, leg dan de vraag
voor aan de SVB die regelmatig
controleert op partners en alleenstaanden.
In het kort gezegd: als partners een
paar dagen per week één huishouden
vormen en samen op vakantie gaan
dan beschouwt de SVB dat al gauw
als een gezamenlijk huishouden.
Duidelijk is dat als twee AOW’ers
een samenlevingscontract aangaan
sprake is van een gezamenlijk
huishouden. Dat scheelt een enorme
slok op de borrel in de AOW. Voor
de verschillende brutobedragen van
gezamenlijke partners in de AOW en
alleenstaanden zie de vraag hierboven. Overigens is een gezamenlijk
huishouden véél goedkoper. Zeker
op het gebied van een huurwoning,
het boodschappen doen en andere
gezamenlijke uitgaven.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Links en rechts is ook al niet meer wat het was
met Julius Pasgeld

Van alle pasgeboren baby’s is 75
procent rechtshandig. Van de overige
25 procent blijkt tijdens hun eerste
drie levensjaren of ze rechts- dan wel
linkshandig zullen zijn. Uiteindelijk
is 85 procent rechts- en 15 procent
linkshandig.
Als je links was kreeg je het vroeger
behoorlijk voor je kiezen. Want dan
was er iets mis je je. Dan werd je door
de meester of de juf gedwongen om
toch met je rechterhand te schrijven.
Ongelooflijk! Wat een dictatuur! Pas
rond 1950 mocht iedereen schrijven
met de hand die hij zelf wilde.

Tijdens de afgelopen verkiezingen werd duidelijk dat de politieke begrippen links en rechts behoorlijk aan het vervagen zijn. Maar ook op ander terrein verliest links en rechts aan betekenis.
man diende je je te allen tijde aan de
kant van het verkeer te begeven om de
dame te beschermen tegen opspattend
water.
Maar regel 2 schreef iets anders
voor: De dame in kwestie moest in
winkelstraten altijd aan de kant van
de etalages te lopen opdat ze die goed
kon bekijken.

Het wandelen met een dame op een
trottoir was wat dat betreft trouwens
ook aan regels gebonden. En die spraken elkaar nogal eens tegen.

Alsof het niet ingewikkeld genoeg
was wierp regel 3 nieuw licht op de
kwestie. Want de manier waarop de
kleding zich sloot bleek ook nog eens
richtinggevend te zijn voor de plaats
waar de man moest lopen. Kleding
sluit bij mannen namelijk van links
naar rechts. En bij vrouwen van rechts
naar links. En als mannen links van
een dame lopen is de kans niet denkbeeldig, dat de blik van de man per
abuis wel eens afdwaalt naar rechts
en derhalve wellicht stuit op een niet
geheel correct gesloten blouse, vest
of jas. Met als gevolg een al dan niet
bedoeld zicht op onderkleding of zelfs
dááronder. En zulks moest natuurlijk
te allen tijde worden voorkomen. Vandaar dat mannen zich rechts van de
dame dienden te bevinden. Ongeacht
het opspattende water van het langsrijdend verkeer dus.

Zo luidde regel 1 bijvoorbeeld: Als

Regel 4 maakte er helemaal een rom-

In de etiquette speelden links en rechts
nog niet zo heel lang geleden ook een
belangrijke rol. Zo luisterde het vrij
nauw of je links of rechts van een
dame moest lopen. Van mijn dansles
bij meneer en mevrouw Poptie aan
het eind van de jaren vijftig staat me
nog goed bij dat ik na het dansen het
meisje aan mijn rechterzijde naar haar
plaats moest begeleiden. En dat deed
ik dan natuurlijk.

Een is er links...

meltje van: De deskundige op dit gebied bij uitstek -Mevrouw Groskamp
te Have- zegt in haar boek ‘Hoe hoort
het eigenlijk?’: Een vrouw behoort
rechts van de man te lopen. Tenzij ze
met die man is getrouwd. Dat moet ze
juist links van hem zijn.
Ja, hallo. Links. Rechts. Links. Rechts.
Het wordt zo wel heel erg ingewikkeld. Wat een wonder dat tegenwoordig niemand meer weet hoe het moet.
Mannen bij mannen
De ellende begon al vroeg. Een zekere
Cyril van Jeruzalem schreef in vierde
eeuw na Christus: ‘Laat er scheiding
in de kerk zijn. Mannen bij mannen
en vrouwen bij vrouwen. En zelfs als
er plaatsen in de buurt van elkaar gereserveerd zijn, laat dan de passie aan de
kant worden gezet. Laat dus groepen
jonge vrouwen in de kerk bijeen
zitten. Zachtjes zingende of lezende.
Zodat alleen hun lippen bewegen maar
een ander geen geluid opvangt. Want
ik verdraag het niet dat een vrouw in
de kerk spreekt. En laten getrouwde
vrouwen dit voorbeeld vooral navolgen’. Kijk. Met mannen als die Cyril
is de ellende dus begonnen.

Terwijl links ‘onrein’ was. Ook in de
filosofie gold eeuwenlang dat rechts
‘goed’ was en links ‘slecht’. Misschien
hebben we daar de oorzaak wel te pakken van het feit, dat kinderen vroeger
rechts moesten schrijven, ook al waren
ze links.

In de kerk zaten de vrouwen dus
vooral links. Want links stond (staat)
ook het beeld van de heilige maagd.
Rechts in de kerk stond meestal
een afbeelding van een mannelijke
patroonheilige.

In het lichaam stroomt het bloed van
de linkerhartkamer naar de rechterhartkamer. Dat was indertijd een reden
voor de ontwerpers van Vrije Scholen
om twee buitendeuren in de schoolgebouwen te maken: eentje links,
daar moesten de leerlingen door naar
binnen. En eentje rechts, daar moesten
ze weer door naar buiten. Want
volgens de Oostenrijkse esotericus
Rudolf Steiner, de grondlegger van
de antroposofische Vrije Scholen had
alles met alles te maken en kon er niet
genoeg de nadruk worden gelegd op
de samenhang der dingen.

Als we elkaar een hand geven, doen
we dat altijd met de rechterhand. Het
is namelijk niet smakelijk om iemand
een hand te geven waarmee we zojuist
de billen hebben afgeveegd. Onsmakelijke taken, zoals billen afvegen of het
afschermen van geproest en gehoest
zijn namelijk gereserveerd voor onze
linkerhand.

Assemblée nationale
In 1789 zat in de Franse Assemblée
nationale de adel links van de koning
en de geestelijkheid rechts. Zou het
‘progressieve links en het ‘behoudende’ rechts daar soms vandaan komen?
De gewone burgerij zat trouwens toen
ook al gewoon door elkaar heen links
en rechts achter in de zaal.

De rechterhand gold daarom als ‘rein’.

Samen naar links of samen naar rechts

schijnt trouwens nog steeds niet te
lukken. Vraag maar aan Jesse Klaver.
Het begon al toen Abraham en Lot
over het land liepen. Links bevonden
zich de vruchtbare vlakten van de
Jordaan en rechts de kale, schrale bergen. ‘Lot’, sprak Abraham, ‘is niet het
ganse land voor uw aangezicht? Kies
jij maar eerst. Ga jij naar links dan ga
ik naar rechts. En als jij zegt: ‘ik ga
naar rechts, dan ga ìk naar links’. En
zo gingen ze uiteen: Lot naar rechts en
Abraham naar links. Waarom eigenlijk
niet allebei naar rechts? Of naar links?
En zo heb ik ook nog steeds geen
bevredigend antwoord op mijn vraag
in de vorige aflevering van de Kleine
Nostalgie, waarom sommige kinderen
de scheiding in hun haar vroeger links
hebben en anderen rechts. Het zou,
volgens een reactie van de ene lezer
met de plaats van de kruin te maken
hebben. Een ander mailt weer, dat alle
linkshandigen een scheiding rechts
hebben en alle rechtshandigen een
scheiding links.
Links of rechts. Het is òf de ene kant
òf de andere. Een gulden middenweg
blijkt zelden mogelijk.
Of weet u een weg naar het juiste
midden? Mail het naar julius.pasgeld@
deoud-hagenaar.email.

“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 uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o.
Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

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

John Vroom in de Vauxhall Viva
Ook een auto die nooit zo bekend is geworden in Nederland.
Even voor het betere begrip: General Motors had in Europa het
merk Opel en in Engeland het merk Vauxhall met van elkaar
verschillende modellen. In Nederland waren beide merken
leverbaar.
Momenteel hebben beide merken dezelfde modellen en is Vauxhall, een
Opel dus met een Vauxhall-badge,
alleen nog leverbaar in de UK. Maar
destijds was Vauxhall een Brits merk
met een eigen modellijn en in 1965
introduceerde zij de nieuwe Viva.
Een topper daar en met een beperkt
succes in Nederland. Een leuk en
apart model. Een echte ‘vertegenwoordigersauto’ met een opvallend
design met een oplopend knikje
onder de achterruit. Veel chroom in
die tijd op de wat luxere uitvoeringen
en verkrijgbaar in een aantal versies
zoals de standaarduitvoering, een
beetje kaal met alle basics van toen,
maar ook de Viva de Luxe, de Viva
SL met nog meer chroom, een andere grille, mooiere stoelen, houten
dashboardinleg, armsteun achterin,
geen achterbank, maar twee luxe
gevormde stoelen, een afsluitbaar
dashboardkastje en meer van dit

soort luxe zaken voor die tijd.
Ik kan hem mij nog goed herinneren,
omdat ik tijdens een zomervakantie
eind jaren zestig bij mijn oom en
tante in Harrow in Engeland logeerde
en vriendje werd van het buurmeisje.
Ze heette Linda en ik weet nog dat
zij regelmatig het plaatje Everlasting
Love van Love Affair draaide en ik
hoopte dat dit voor mij bestemd was.
Haar vader was verzekeringsagent
en kreeg een nieuwe zakenauto. Ja, u
raadt het al, een donkergroene Vauxhall Viva, waarbij hij mij uitnodigde
voor een proefritje. Waarschijnlijk
wilde hij meer weten wie er met zijn
dochter hand in hand liep, maar dat
terzijde. De Viva was natuurlijk een
beetje Opel-niveau, maar de meest
luxe SL-versie sprak mij wel aan.
Het rijden was niet spectaculair. Ik
kan mij nog herinneren dat net als bij

Vauxhall Viva.

Vauxhall Viva was gewoon een hele
leuke auto voor die tijd met voor mij
wat extra sweet memories.

wat binnenstadachtige plek zat in
Den Haag aan een gracht. Ben daar
met mijn vader wel eens een keer
geweest, want de directeur was een
kennis van hem. Er staat mij iets
bij van de Schedeldoekhaven. De

de Opel Kadett het stuur wat scheef
in het interieur stond. De linkerkant
was wat lager dan de rechterkant,
zodat je er niet echt lekker achter zat.
Wat ik mij ook nog kan herinneren
is dat de Vauxhall-dealer op een

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 21 maart vond u ook
weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
2-5-5-6.

4 5 8
3

7

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit
(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de volgende inzenders:
• I. Bajramovic, te Rijswijk
• Lucienne van Zijl, te ‘s-Gravenzande
• F. Martens, 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

6

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 7
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

8
4

9

6 4 8

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op: vrijdag 14 april.

2

6

9
7 3
3
2 1 9
9

8 7 5

8
4
2

6

7
4
5
8 1
3

7
4 8

5
1
2
6

5

6 7

2
7

7
4
1 8
5

6
4

6
6
9

5 6

8
4

3

3 8
4 2
7 9
1
9

3
9 7
7 8

4 2
8
5

4
7

8
3

9
3 5 6

6

2 1 9

8

6
3
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Welzijn in de wijk
meetellen en meedoen!
Als Haagse welzijnsorganisatie ondersteunen we bewoners van
jong tot oud. Onze voorzieningen en diensten voor 50-plussers zijn
divers. Zo bieden we o.a.:
Begeleiden en Rijden
Kunt u vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik maken van
het openbaar vervoer? Vrijwilligers van ‘Begeleiden en Rijden’ brengen u met hun
eigen auto naar uw afspraak, een familiebezoek of waar u heen wilt. Indien nodig
begeleiden ze u.

en auto en vindt
en
Heeft u een eig
-plussers te rijd
u het leuk om 60
Meld u aan!
en te begeleiden?

uw
ts doen voor
ie
l
e
te
n
e
!
id
c
in
okBurenhulpcentrale
Vanaf 1 juli 2016 zalOde
? Meld u aan
buurtbewoners
DENHAAGdoetBurenhulp.nl gaan heten!

Bent u een mantelzorger?
In onze Wijkcentra kunt u als mantelzorger terecht voor Mantelzorgondersteuning.
U kunt u bij ons terecht voor vragen, hulp bij het regelen van praktische zaken of als
u de zorg af en toe aan iemand anders over wilt dragen.
Het Servicepunt XL, informatie op gebied van
wonen, financiën, welzijn en zorg
In al onze Wijkcentra is een Servicepunt XL gevestigd.

De klusjes- en servicedienst van de Burenhulp
De Burenhulp is een eigentijdse manier om mensen in de wijk op eenvoudige
wijze van dienst te zijn.
Het betreft kleine klusjes die snel uitgevoerd kunnen worden. De dienst is er
voor iedereen die door omstandigheden een klus niet zelf kan uitvoeren.
Kijk op www.denhaagdoet.nl/burenhulp

Heeft u een computer, laptop of tablet?
Haagseouderen.nl is een informatieve site vol met interessante nieuwtjes en
activiteiten voor 55-plussers op het gebied van lifestyle, wonen, zorg, geldzaken
en vervoer.

- veranderingen in de zorg
- aanvraag voorzieningen op maat
- wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- administratieve hulp en hulp bij geldzorgen
- ontspanning en sociale contacten

Wilt u hierover meer weten?
Neem contact op met één van onze Wijkcentra.
Bel 070 205 33 33 en vraag naar het dichtstbijzijnde
Wijkcentrum bij u in de buurt of kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

www.stichtingmooi.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van
Xtra, www.xtra.nl

GRATIS HUISONTRUIMING!
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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

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

• Kleine verhuizingen

06 - 482 040 60
maandag - vrijdag 09.00-18.00 uur

• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding

070 - 389 57 24
www.stichtingzorgkringloop.nl
www.schroeder.nl
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maandag - vrijdag 08.00-17.00 uur

