Oplage: 75.000 ex.

Dinsdag 18 april 2017 - Jrg. 9, nr. 8

Al 40 jaar ‘selamat makan’ in Bezuidenhout
Een drietal heren stapt binnen
en wordt vriendelijk ontvangen door het personeel.
Terwijl de heren voorbij de vitrine schuifelen, waar lekkernijen hun aantrekkingskracht
uitoefenen, bestelt een jonge
bezoekster een maaltijd om
mee te nemen. Indonesisch
restaurant Sarinandé op de
Adelheidstraat viert dit jaar
haar 40-jarige jubileum. Een
bijzondere mijlpaal die bereikt
is zonder ooit in te boeten op
de culinaire kwaliteit van de
keuken. Deze unieke plek in
Bezuidenhout trekt al decennialang met haar midden-Javaanse keuken en sympathieke service veel klanten uit de
buurt en ver daarbuiten aan.
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Al sinds de jaren zestig van de
twintigste eeuw zijn Indonesische
gerechten niet meer weg te denken uit
de Nederlandse keuken. Restaurant
Sarinandé gaat een eind mee terug in
die historie.

in de stad, die sterk verweven is met
de bijzondere Aziatische archipel.

Een oude menukaart uit 1977 van het
restaurant toont een veelzijdig aanbod
met gerechten als gado-gado, babi kecap en spekkoek, die nu nog altijd op
de kaart te vinden zijn. Het restaurant
is inmiddels een echt begrip geworden

In 1977 begon de familie Sih een
eethuis met een toko, dat al snel bekendheid kreeg in de stad. De familie,
afkomstig uit midden-Java, startte met
Sarinandé - een Indonesische meisjesnaam - met gerechten die typisch zijn

voor hun streek. Deze keuken is mild,
rijk van smaak en perfect afgestemd
op de gevarieerde smaak van de Hagenaars. De oeroude recepten zijn van
generatie op generatie overgedragen
en worden tot op de dag van vandaag
op de traditionele manier klaargemaakt.
Culinaire passie
Vanaf de jaren tachtig was restaurant
Sarinandé al befaamd in de wijde
omtrek vanwege haar Indonesische
specialiteiten, die ook voor vegetariers zeer geschikt waren en nog altijd
zijn. Mensen die werkzaam zijn op de
ministeries, maar ook studenten van
scholen in de omgeving weten het
aangename restaurant te vinden. Sarinandé bouwde de diensten uit en levert tegenwoordig voor cateringgigant
Albron catering aan enkele ministeries,
zoals de ministeries van Buitenlandse
Zaken en Economische Zaken. Maar
de passie is zo groot, dat Sarinandé
ook aanwezig is op grootschalige evenementen, zoals het Kwaku-festival,
de huishoudbeurs, de Tong Tong Fair
en vele andere culturele vieringen. Op

de Tong Tong Fair is de Indonesische
culinaire specialist een bekend gezicht. Al 25 jaar lopen vele bezoekers
bij de opening van het festival linea
recta naar de stand van de jubilaris,
om te ontbijten met sublieme satés.
Op de bruisende evenementen worden
de gerechten van Sarinandé als zeer
smaakvol ervaren.
Authentiek
De pure midden-Javaanse keuken,
bemand met zeer bekwame koks, bestaat uit gerechten die vanaf de basis
op authentieke wijze worden bereid.
Hierbij wordt het gerecht vanaf de
basis opgebouwd. Het is arbeidsintensief om noten te vermalen om er saus
van te maken, maar deze inzet is dan
weer te proeven in het eindresultaat.
De menukaart levert veel keuzemogelijkheden uit de rijke keuken.
Pittige vissoepen, complete rijsttafels,
smaakvolle snacks, vleesgerechten,
krokante tahu en gesmoorde groenten;
klassieke gerechten worden afgewisseld met originele toevoegingen. Ook
is het mogelijk een eigen menu samen
te stellen.

KEES TALEN
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

06-53621962 / 070-3238260

WWW.KEESTALEN.NL
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“Nou, dat is dan heel toepasselijk”,
zegt de bezoeker op vrolijke toon.
Indonesisch restaurant Sarinandé heeft
vanaf de zomer aantrekkelijke acties.
De Indonesische culinair specialist
bevindt zich op de Adelheidstraat 53
in Den Haag en is van maandag tot en
met zaterdag geopend.
Ferdy Karto
info@ferdykarto.nl

Een passend afscheid,
een dierbare
herinnering

WONINGONTRUIMING

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

Speciale viering
In de vroege avond is het restaurant
bevolkt met mensen van diverse
pluimage. Enkele gasten wagen
zich op het sfeervolle terras aan de
achterzijde, dat uitkijkt op een heldere
hemel. Een enkeling is zelfs sinds de
lunch blijven zitten aan zijn tafeltje,
onder het genot van een goed boek.
Binnen vullen de geurige kruiden de
ruimte en doen de gasten watertanden.
Hier is het gezegde van de Indonesiër
voelbaar: dat eten de meest prominente plek in het dagelijks leven inneemt.
Aan een tafel wordt gele rijst besteld.
“Weet u; gele rijst is om iets speciaals
te vieren”, merkt de serveerster op.

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag
Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag

24/7 bereikbaar:

070 - 346 95 71

www.cuvo.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!

‘Het Keteltje’, een kant huishoudelijke artikelen en de andere kant luxe
artikelen zoals kopjes, serviezen en
glazen. Mijn vader heeft er jarenlang
op zaterdag geholpen.
De bakkerij op de hoek van de Christiaan de Wettstraat heette eerst Frohwein en is later overgenomen door
de firma V.d. Pluim. Daarnaast zat de
snackbar ‘De Piquer’. De schoenenzaak op de hoek van de Smitstraat was
van de firma Krol. Ik heb daar jarenlang (tot 1972) tegenover gewoond.

Den Haag op aardewerk
Omdat ik wat meer wou weten over dit bord en ik het al tientallen jaren
op zolder heb liggen, vond ik dit artikel op de website, wat leuk om er nu
informatie over te hebben. Als oud-Hagenaar ben ik ook zeer verrast door de
vele leuke items en foto’s, waarvan vele zeer herkenbaar! Ik blijf het volgen
uiteraard!
Marja Van Eeden-Bogaardt

Met rode sokken...
Wat herkenbaar; uw artikel over
kleding-van-toen. Minder prettige
herinneringen heb ik aan die, richting
enkel wat smal toelopende, zwarte
Terlenka lange broek voor meisjes met
aangeknipt bandje (elastiek erin?) voor
onder de voet door. Pas twee of drie
jaar later mocht ik een spijkerbroek
gaan dragen. Betere herinneringen heb
ik aan de geruite Schotse plooirok met
bovenmaatse sierspeld erop, en aan de
pennyshoes, liefst met echte munt in
de uitsparing boven op de wreef.

gechargeerd. Een befaamde uitspraak,
die ik nooit vergeet was altijd, tegen
de jongens: “Neem je poppetje in je
arm”, gevolgd door de dansinstructies.
Wie heeft er nog herinneringen aan
deze dansschool? Ja, dansles was een
must in de puberleeftijd vroeger. De
hedendaagse zeventig- en tachtigplussers kunnen merendeels nog heel goed
(stijl)dansen. De jeugd van tegenwoordig mist veel op dat gebied, vind ik.

Marie
cmdnl@hotmail.nl

Kledingzaak De Tijd
Kledingzaak ‘De Tijd’ bestaat nog
steeds en heet nu vakkleding ‘De
Tijd’. Hij zit in het nieuwbouwpand
op de hoek van de Loosduinseweg en
de Monstersestraat (aan de zijkant).
De boekhandel op het Paul Krugerplein heette Zwarts en is naderhand
verhuisd naar de Dierenselaan.

Colofon

Ruby Dorany
In De Oud-Hagenaar van 21 maart
staat een artikel over dansschool
Ruby Dorany. Ook Wim Lier wordt
vermeld. Ik mis de dansschool van
Rocco Dubois, ook zeer vermaard,
voor de betere kringen, zgn. Deze zat,
geloof ik, in het Statenkwartier. Maar
ik weet dat niet meer helemaal zeker.
Ik ging daarheen, samen met mijn
oudere broer. Het was nog midden in
de oorlog, of vlak na de oorlog. Rocco
Dubois was een charmante Fransman
die het Nederlands uitsprak met een
zwaar Frans accent. Wellicht ook wat
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Lenie Nunes
lenie.nunes@casema.nl

Er zaten inderdaad meerdere slagerijen op de Paul Krugerlaan, ook in het
gedeelte naar de Loosduinsekade.
Tegenover de firma Reijsbergen op de
hoek van de Beijersstraat zat de IFA
(een melk/kruidenierszaak). De servieszaak met de dubbele etalage heette

Verder had je er nog diverse drogisterijen waaronder ‘Het Molentje’ op de
hoek van de Christiaan de Wettstraat
en niet te vergeten Éau Louvre, een
dubbele winkel t.o. Het Keteltje waar
je o.a. lingerie kon kopen. Om de hoek
op het Paul Krugerplein had je nog
ijssalon Turco en de feestartikelenzaak
van de firma Kanitz. Aan het eind van
de Steijnlaan had je de feestzaal van
de firma Krooiman (?) waar menig
familiefeestje werd gevierd.
De Paul Krugerlaan was toen een
gezellige winkelstraat.
Vera van den Bos
vera.vandenbos@gmail.com

rikskazerne en rukten daarna uit naar
autobedrijf Mazda in de Binckhorst.
De chauffeur van onze drietonner
bleek onze drogist te zijn. Dat had
ik nou nooit achter die man gezocht.
Hijzelf trouwens ook niet, gezien
zijn wat stoterige rijstijl. Bij Mazda
aangekomen waren de gewonden
al present. Dat bleken leden van de
vrijwillige BB te zijn die in de loop
van de dag in het commandocentrum
in het bos Overvoorde op fraaie wijze
waren toegetakeld met een heel scala
aan nepverwondingen. Al met al een
afschuwelijk tafereel en om het helemaat echt te laten lijken werd er lustig
op los gekreund en gekermd. Maar
erg mobiel was het gezelschap niet.
Voorzover men niet in gips zat verpakt
of door drukverband in het gareel
werd gehouden lag men vastgesnoerd
op brancards.
Maar op het moment dat de
noodwachtplichtige uitpakploeg een
begin wilde maken met het losmaken van de pseudopatiënten ging de
telefoon over. Er was ons een prins geboren, zo werd gezegd, en de oefening
werd op slag beéindigd. Dat begrepen
wij noodwachtplichtigen maar al te
goed. Terwijl het erbarmelijk gekerm

27 april 1967
Op 27 april 1967 was ik als BBnoodwachtplichtige opgeroepen
om deel te nemen aan een grootse
oefening van die illustere Bescherming Bevolking. Ik begreep dat ik als
wachter 1e klas (een hoge rang, vergelijkbaar met die van korporaal) ingezet
zou worden bij de eerste selectie van
een massa zwaargewonden. Dat was
voorwaar een kolfje naar mijn hand:
deze patiënt maar niets meer aan doen,
die simulant maar weer aan het werk
zetten en voor zijn buurman moest
toch maar even de dokter geroepen
worden. Heer over leven en dood.

plaats maakte voor boze woorden en
zelfs godlasterende taal haastten wij
ons naar de trucks voor de mogelijk
nog woestere terugrit.
We hebben eigenlijk nooit meer iets
vernomen van het lot van die achtergelaten vastgesnoerde vrijwilligers.
Ze zullen uiterlijk de volgende dag
wel bevrijd zijn door het verbaasde
Mazda-personeel. Maar wel mocht ik,
bij mijn derde optreden als dienstplichtig BB’er, mijn overall en helmmet-neklap weer inleveren. Beloning
of straf, wie zal het zeggen?
Jetse Bos
jetsebos@ziggo.nl
Links
Ze gaf bij het weggaan haar linkerhandje
En kreeg daarvoor van haar moe een
standje
Maar oma zei, ze had de vermaning
gezien
Haar linker zit dichter bij haar hartje
misschien.
Koos Wessels
kodiwessels@casema.nl

Nu had ik in dit medische handwerk
niet veel ervaring. Sterker nog, het
was pas de tweede keer dat ik mocht
aantreden en de eerste keer had ik
alleen mijn uniform in ontvangst
genomen.

Sleutelhanger
Mijn militaire dienstplicht heb ik doorgebracht als grenadier. Ik zat in
lichting 66-5 opleiding in de Tapijnkazerne in Maastricht, daarna gelegerd
in de Saxen Weimarkazerne in Arnhem. Ik zat bij de pantserinfanterie Garde
Grenadiers in de Koningscompagnie. Dat betekende vele erewachten, Paleis
op de Dam, Nieuwjaarsreceptie (ijskoud), op station Hollands Spoor voor
de koning van Nepal en de Hertog van Luxemburg. En op Prinsjesdag in de
optocht bij de Gouden Koets, waar met name de muziek van de KMK mij
boeide. Ook bij de geboorte van de huidige koning op paleis Huis ten Bosch
gestaan en als aandenken aan dit gebeuren kregen we een sleutelhanger.

Op de grote dag verzamelden de
noodwachters zich in de oude Frede-

Ruud Roeleveld
roeleveld079@ziggo.nl

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

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

Hoofdredacteur

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

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

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

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

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Sacré-Coeur aan de Beeklaan
Ze was een zus van mijn Duitse oma. Ik kende alleen haar voornaam ‘Paula’. Ze was in mijn ogen piepklein, hooguit 150 centimeter hoog, en droeg een brilletje met kleine ronde glazen in
een nauwelijks waarneembaar bruin montuur. Paula liep, liever
gezegd dribbelde, altijd in lange zwarte gewaden, die ook haar
hoofd bedekten. Alleen haar gezicht was zichtbaar tussen een
witte rand die er omheen liep en de scheiding vormde tot haar
zwarte kleren.

Paula was een non van het SacréCoeur - het Heilig Hart van Jezus
- aan de Beeklaan en Newtonstraat.
Eens in de zoveel maanden gingen
wij, mijn vader, moeder en ik, daar op
bezoek. Vanuit het Bezuidenhout met
het openbaar vervoer op en neer. We
schrijven ergens tussen 1960 en 1965.
Ik vond het als jongen van zeven of
acht jaar een crime.
We moesten altijd in de Newtonstraat
naar binnen. Een voor mij, het
Bezuidenhout gewend, nogal ‘enge’
straat. Hek door, granieten trap op.
Vervolgens stond daar onder een soort
afdakje voor twee enorme bruine
houten deuren. Je moest een trekbel
gebruiken die je dan binnen hoorde
rinkelen.
Na eindeloos wachten werd je dan
open gedaan door een non die mijn
ouders in het Frans aansprak. Binnen
moest je glazen klapdeuren door om
vervolgens enkele treden omhoog te
moeten stappen tot je in een brede
gang terecht kwam met een marmeren
vloer. Het plafond was vele meters
boven je. Het was er in mijn beleving
altijd koud en kil. Aan de muren
beelden, her en der een kruisbeeld, een
schilderij en een kast.
Fluisterend
Paula moest altijd ‘gehaald’ worden
uit een voor normale stervelingen
afgesloten gedeelte. Vanachter houten
deuren waarin het glas was afgedekt
door vitrages. Ondertussen werden
wij in een zijkamer, eigenlijk een
zaal van zo’n vijftien bij zeven meter,
neergezet. Als Paula er eenmaal was,
ging zij in gesprek met mijn ouders.
Fluisterend. Voor mij was er geen
donder te doen. Hardop praten was
verboden, laat staan lachen, spelen,
rennen. Je kreeg alleen een kopje thee
en één oud - dat proefde je - koekje.

Dat was het.
Vaak moesten we ook wachten tot de
vespers; het avondgebed. Daarvoor
moesten we naar de kapel, waar tevens
alle nonnen samenkwamen. Als mijn
ouders révérende mère - moeder
overste - tegenkwamen leek het wel
alsof ze de koningin voor zich hadden.
Beiden gingen door de knieën en
kusten haar ring.
Ik heb één keer de kerk, de Sint Agnes, van binnen mogen aanschouwen.
En ik ben ooit, toen het echt warm
was, in de tuin geweest tussen het
hoofdgebouw en het schoolgebouw
aan de Newtonstraat waar de nonnen
les gaven. Veel meer dan een snelle
rondgang was dat overigens niet en
dan nog inclusief een klaslokaal.
Boek
Onlangs kreeg ik een boek in handen.
Een wereld apart. Geschiedenis van het
Sacré-Coeur in Nederland. Daarin las
ik voor het eerst over ene Madeleine
Louise Sophia Barat, geboren op 12
december 1779 in het Franse Joigny.
Zij was de grondlegster van het SacréCoeur op 21 november 1780.
Zij werd daartoe gebracht door haar
broer Louis, zelf priester. Die nam
haar mee naar Parijs waar ze in een
kleine leefgemeenschap van vrouwen
voorbereid werd op het kloosterleven.
Daar viel haar vorming en scholing
op, reden om die te gaan inzetten voor
de opvoeding van andere meisjes.
Als non ontwikkelde ze een eigen
schoolsysteem gericht op meisjes
van alle sociale klassen. Inclusief een
pensionaat.
Kinderen in het pensionaat hadden
een nummer. Dat werd ook gebruikt
bij alles wat zij hadden. Het kwam op
hun kleren te staan, maar ook op het

De Sint Agneskerk Beeklaan.

bestek dat ze gebruikten bij het eten.
Er moest altijd stilte heersen. Spreken
mocht alleen als daartoe een teken was
gegeven. De voertaal was Frans.
In 1848 kreeg het Sacré-Coeur de
eerste vestiging in Nederland: buitengoed Bloemendal in Vaals. Geloof me
of niet, ik ben er ooit geweest. Ook
weer meegesleept, dit maal door mijn
moeder. In 1904 deed het Sacré Coeur
zijn intrede in Den Haag. De Sint Ag-

Er kwamen een bewaar- ook wel
fröbelschool genoemd, en na de

Newtonstraat naast de kerk.

neskerk lag toen in een dichtbevolkte
nieuwbouwwijk van Den Haag en daar
was behoefte aan een door nonnen geleide school, zo vond de bisschop van
Haarlem. Dus vroeg hij de nonnen van
het Sacré-Coeur dat te gaan doen.
De grond achter de kerk werd
aangekocht voor de bouw van een
school. Beeklaan 175 werd gehuurd
om daar vast wat nonnen onder te
brengen zodat die konden ‘wennen’
aan hun nieuwe omgeving en taak. Op
15 september 1905 startte de school
provisorisch. De belangstelling was
gigantisch: 150 leerlingen wilden
er op. De offici le opening was
oktober 1905.

De bejaardenwoningen Newtonstraat.

derdelen: een A-school voor kinderen
uit gezinnen met weinig geld en een
B-school voor kinderen van ouders uit
hogere kringen. In 1912 werd besloten
een nieuwe vleugel aan de school te
bouwen. Die was in 1914 klaar. Er
was inmiddels ook een klooster aan
de Newtonstraat verschenen waar de
nonnen zelf huisden.

In 1907 kreeg de school al twee on-

Eerste Wereldoorlog een MULO. Het
katholicisme vierde hoogtij in de jaren
twintig en dertig. Dus ook het Sacréoeur. Rond 9 0 kwamen er elke dag
zo’n duizend kinderen de schoolpoorten binnen. De bewaarschool was
inmiddels een kleuterschool, en er
werden aan privé lessen gegeven. In
9 kwam er een peuterschool bij.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
draaide de school gewoon door. Inmiddels ook met broeders en jongens.
Alleen hadden ze allemaal eigen lesroosters en ook ingangen zodat ze de
nonnen en meisjes niet tegen kwamen.
In 1951 werd gestart met een MMS:
een middelbare meisjesschool. Dat
leidde tot ruimtegebrek. In 1955 kwam

er een houten noodschool in de tuin
van kerk en klooster. In 1959 zelfs een
tweede. Het bleek echter allemaal te
veel te worden voor de nonnen, wier
aantal steeds verder terugliep. In 1961
deed het Sacré-Coeur de MMS over
aan de Sint Willibrordusstichting. Zelf
trok men zich eruit terug.
In 1969 betrokken zes nonnen een huis
aan de Van Beverningkstraat in Den
Haag. Vier jaar later gingen de andere
vestigingen van het Sacré-Coeur in
Nederland dicht. In 9 werden
klooster en tuin aan de Newtonstraat
verkocht aan Franciscaner monniken.
Later werden het klooster en de school
afgebroken om plaats te maken voor
bejaardenwoningen. Het pand aan de
Van Beverningkstraat werd ingeruild
voor een onderkomen aan de Laan van
Eik en Duinen.
Inmiddels is het allemaal vergane
glorie. Het Sacré-Coeur is verdwenen.
De Beeklaan ligt nu midden in Den
Haag. Ik ben er onlangs gaan kijken.
Vrij troosteloze omgeving. De kerk is
er nog, net als de kapel. Achter de kerk
zit nu een kinderopvang, verder zijn
de bejaardenwoningen nu in handen
van Florence. De rest van de ruimte
achter de gebouwen is een tuin of park
geworden.
Aan de Beeklaan zelf, op nummer
184, zit in het schoolgebouw van ‘Heilig Hart’ nu een kindcentrum. Cartesiusstraat , die evenwijdig loopt met
de Newtonstraat alleen iets meer naar
het oosten, is nu een bedrijfspand. De
zandstenen reliëfs in de buitenwand
herinneren aan de tijden dat meisjes
hier leerden om een goede huisvrouw
te worden, inclusief naaimachine.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500 Ê

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Ê ÊRijn, Moezel en Neckar cruise
Ê

MS Lale Andersen ****

Ê kantie Voordeel TIPS
Va
Ê

tie
Riviercruise met vertrekgaran

7 dagen van 5 t/m 11 juni 2017

10% Korting
Van € 610,610,- nu al vanaf € 549,-

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

LALE ANDERSEN

Ê

All Inclusive busreizen

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

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

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,Ê

“Wij zijn er
voor u”

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

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

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

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

 055 5059500  WWW.BTRREIZEN.NL
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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.

Voor de klas op ‘Paepse’ scholen rond 1700
Na de Beeldenstorm (1566) leek het vrijwel gedaan met het
rooms-katholicisme in Den Haag. De kerken werden door de
hervormers geannexeerd en voortaan stond een moderne priester, die dominee werd genoemd, het Woord uit te leggen. Op de
eenvoudige scholen werd alleen de nieuwe religie onderwezen.
Maar toch leek de behoefte aan katholiek onderricht wederom
sterk door te breken rond 1700.
Wat moeten we voorstellen van Den
Haag anno 1700, waarvan de bevolking binnen de singels leefden? Het
was een simpele plaats met 30.000
inwoners. In één ding weken ze af van
alle overige plaatsen in Holland en dat
was de bevolkingssamenstelling.
Den Haag kende een grote groep
ambtenaren, die werkzaam was aan
het Hof. Niet zo zeer het prinselijke
hof, maar het Hof van Holland dat de
administratie verzorgde van de Republiek. Hun opleiding was meestal de
Franse of Latijnse school en in enkele
gevallen aangevuld met een universitaire studie.
Onderwijs
De meeste gezinnen behoorden tot
de onderklasse van de samenleving.
Daarboven kwam de niet armlastige
middenstand en nog hoger kwam de
elite van welgestelden. Wie het beste
kon betalen, kreeg ook het beste. Dat
gold niet alleen voor allerlei etens-

waar, maar ook voor goede scholen.
We leefden in een tijd, waarin het
onderwijs niet verplicht was, maar
alleen werd gegeven aan de kinderen
die thuis gemist konden worden.
De meeste leerlingen waren van het
mannelijke geslacht omdat zij als
toekomstige kostwinnaar een gezin
moesten kunnen onderhouden. Hun
opleiding was dan ook bepalend voor
de toekomst.
Stadsschool
De opgroeiende jeugd die naar de
stadsscholen ging, kreeg enig onderricht in schrijven en rekenen. Vooral
het laatste was van belang om geld
te tellen, verdienen, sparen en uit te
geven. De stadsscholen werden geleid
door protestanten. Alle bestuursfuncties, van bode tot burgemeester waren
voor katholieken verboden. Zelfs
in 1700 - dus dan zijn we bijna 150
jaar na de Beeldenstorm -werd nog
moeilijk gedaan over het geven van

simpele lessen op kleine katholieke
scholen. Alles wat met katholiciteit
van doen had, was in het tolerante
Holland verboden of werd in het gunstigste geval oogluikend toegestaan.
Het stadsbestuur vond het wenselijk
om uit te zoeken op hoeveel plaatsen
katholiek onderwijs werd gegeven.
Naailessen
Na indringend speurwerk kwamen
de ambtenaren aan een schamele lijst
van slechts zestien juffrouwen en
meesters. Het katholieke ‘bolwerk’
lag rond de Oude Molstraat en de
Juffrouw Idastraat, waar Aaltje en

Marietje van der Haas voor de klas
stonden. Ook Wilhelmina de Hoog
gaf daar les en zij mocht dat van de
stadsinspectie blijven doen op voorwaarde dat ze geen onderricht zou
geven aan gereformeerde kinderen.
Ook het schooltje van Commertje
van der Burg in de Nieuw Molstraat
werd gecontroleerd en moest dicht
voor elke vorm van onderwijs. Alleen
werd toestemming gegeven voor
naailessen, waarbij uitdrukkelijk
werd vermeld dat het alleen gegeven
mocht worden aan ‘naeykinderen van
papistenouders’. Francoise Snauwert,
weduwe van Willem Sarteer, mocht

doorgaan met het geven van naailessen in haar huis aan de Kalvermarkt
aan vier of vijf meisjes. Maar Cornelis Corsse, die helemaal voorbij de
Uilebomen woonde, werd verboden
om catechisatie te geven.
Uiteindelijk mochten van de zestien
katholieke onderwijskrachten, negen
meestal juffrouwen, doorgaan met
hun - voornamelijk - naailessen. Arie
Jansz Bredenhoek aan het Westeinde
was één van de weinige mannen, die
les mocht blijven geven. In feite was
het tolerante Den Haag allesbehalve
dat.

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

Erf- en schenkingsrecht
Erfenis voor zus
in de bijstand
Mijn vader is overleden. Mijn zus zit
in de bijstand. Van de erfenis die zij
zou ontvangen moet zij een aanzienlijk
deel gebruiken om in eigen onderhoud
te voorzien. Daarna mag ze opnieuw
een uitkering aanvragen. Onze ouders
hebben hard moeten werken om deze in
verhouding kleine nalatenschap op te
bouwen. Mijn zus wil nu afstand doen
van haar erfdeel. Kan dit en hoe moet
ze dit aanpakken om problemen met
de sociale dienst en/of belastingen te
voorkomen?
Uw zuster ontkomt er niet aan dat
haar erfenis door de sociale dienst
wordt gezien als vermogen. Dat
betekent dat zij daarop boven het vrij
te laten bedrag van €5940 (voor een
alleenstaande in 2017) moet interen
voordat zij weer voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. De
nalatenschap van uw vader betekent
namelijk voor haar een opeisbaar
erfdeel in de bijstand.

Daarvan kan ze geen afstand meer
doen omdat zij dan problemen
krijgt met de sociale dienst in haar
gemeente. Voor de Belastingdienst
maakt het niks uit: die is aan haar
eigen erfrechtwet gebonden. Zij kan
het ook allemaal niet verzwijgen
want zij heeft een inlichtingenplicht
naar de sociale dienst.
Ze heeft overigens wel één voordeeltje. Ze mag maandelijks anderhalf
keer zoveel uitgeven dan zij met de
bijstandsuitkering kan doen. Als zij
daarna weer onder het vrij te laten
vermogen zakt van € 5325, dan
kan zij weer een nieuwe aanvraag
indienen.
De verrekening van de erfenis geldt
vanaf het moment van overlijden
van haar vader. Het kan vaak nog
maanden duren eer dat de erfenis
wordt uitbetaald. In die tijd krijgt zij
de bijstandsuitkering als voorschot
en die moet uiteraard dan weer worden verrekend met het uitbetaalde
erfdeel.

Uw vader had beter bij leven zijn
dochter al kunnen helpen door af en
toe een klein douceurtje in natura
te geven. Officieel had hij jaren
aan zijn dochter in de bijstand een
financi le schenking kunnen geven
waarmee zij net onder het vrij te
laten vermogen bleef. Daarmee had
hij uw zus méér geholpen dan te
wachten met de verdeling van zijn
vermogen na zijn dood. Als het om
heel grote nalatenschappen gaat, dan
is het stopzetten van de bijstandsuitkering ook niet zo erg meer.

Sociale voorzieningen
Spaargeld telt mee
in eigen bijdrage
Mijn vader verblijft al enige jaren in
een verpleeghuis. Voor de vaststelling
van zijn eigen bijdrage heeft het zorgkantoor een inkomenstoets gedaan.
Daaruit is komen vast te staan wat hij
maandelijks mag overhouden van zijn
AOW en pensioen (circa € 250 per
maand aan zakgeld). Daarnaast heeft
hij zo’n €50.000 aan spaargeld. Ook

dat is in het verleden opgegeven voor
de inkomenstoets. Indien mijn vader
overlijdt, kan dan het zorgkantoor of
de overheid het spaargeld opeisen?
Om met het laatste te beginnen, nee
dus. Het zijn de erfgenamen die
het saldo krijgen. Het rendement
op het spaargeld, gebruikelijk is
nog procent na het heffingsvrije
vermogen, telt wel mee. Het gaat
hierbij om box 3 van de belastingaangifte. Voor 2017 rekent het
CAK (de uitvoeringsinstantie) een
heffingsvrij vermogen voor 0 5
€21.330 per persoon. Het bedrag
dat u dan overhoudt, is de grondslag
sparen en beleggen waarop mede
uw verzamelinkomen is gebaseerd.
Extra kortingen zijn er nog wel voor
mensen die nog géén AOW hebben.

Familierecht
Tweede huwelijk
en stiefkinderen
Ik ben een gescheiden man en heb
twee kinderen. Inmiddels ben ik weer
gehuwd met een weduwe die drie

kinderen heeft van haar eerste man.
Nu is mijn vraag, als een van ons komt
te overlijden, hoe gaat het dan met het
erven. Eerst gaat toch alles gewoon
naar de langstlevende zodat de kinderen en stiefkinderen niets erven? Ons
gezamenlijk vermogen is thans niet
veel hoger dan €10.000 aan spaargeld.
Heeft het zin een testament te laten
opmaken?
Inderdaad, als er geen testament is
dat anders bepaalt, geldt het wettelijk erfrecht. Dus de langstlevende
krijgt de gehele nalatenschap van de
overledene in beheer. Dat betekent
dus niet dat de eigen kinderen niet
erven. Zij krijgen voor wat betreft
hun erfdeel een vordering op de
langstlevende die pas tot uitbetaling
komt als de langstlevende is overleden of als de langstlevende besluit
eerder het erfdeel uit te betalen.
Gekscherend wordt ook wel gezegd
dat de langstlevende zoveel mogelijk
zelf moet opmaken.
In een testament kan natuurlijk iets
anders worden bepaald.
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Componisten in Den Haag

Vrijdag 12 mei – 20.00 uur
Zondag 14 mei – 14.15 uur
Zuiderstrandtheater
Componisten in Den Haag
Residentie Orkest
Jan Willem de Vriend, dirigent
Katrien Baerts, sopraan

Op 12 en 14 mei dirigeert Jan Willem de Vriend, vaste dirigent
van het Residentie Orkest, een programma met componisten die
een connectie hebben met Den Haag: van zomervakantie aan het
Scheveningse strand tot een concert voor stadhouder Willem V
in de Ridderzaal.

Al eeuwenlang weet Den Haag als Oranjestad
aan de Noordzee componisten aan te trekken. Zo
moet in 1691 Henry Purcell door Den Haag zijn
gelopen als ‘musician composer’ van Willem III,
stadhouder maar ook koning van Engeland. Diens
latere opvolger stadhouder Willem V schudde de
hand van de negenjarige Mozart en ontving in
1783 de jonge Beethoven. Mendelssohn genoot
van strand, zee en duinen en kreeg muziek van
de jonge Johannes Verhulst onder ogen, die hem
prompt een ‘stage’ in Leipzig aanbood. Ook
Robert Schumann en zijn vrouw Clara kuurden in
Scheveningen en gaven concerten in Den Haag,
al liep hun ontmoeting met prins Frederik op een
fiasco uit…

de volgende tournee, in
1796, ging naar Praag.
Daar schreef hij de concertaria ‘Ah! Perfido’ die
eind dat jaar in Leipzig in
première ging. We horen
een radeloze vrouw,
verlaten door haar held
Achilles, op weg naar een
roemrijke dood bij Troje. De pakkende teksten
van Metastasio en Beethovens dramatische noten
weten de razernij en verdriet uitstekend weer te
geven.
Toen Felix Mendelssohn zijn zomervakantie
van 1836 in Den Haag doorbracht, kreeg hij een
ouverture van ene Johannes Verhulst onder
ogen. Mendelssohn herkende in de partituur een
groot talent en nam de twintigjarige componist
als leerling aan. Verhulst verhuisde hiervoor naar
Leipzig en leerde daar o.a. Robert Schumann
kennen en diens echtgenote en beroemd pianiste
Clara. Terug in Nederland volgde allerlei benoemingen bij o.a. Diligentia in Den Haag en Toonkunst, orkestvereniging Caecilia en Felix Meritis
in Amsterdam waardoor hij een enorme invloed
op het Nederlandse muziekleven kreeg.
De Concertaria voor sopraan en orkest schreef
Verhulst vermoedelijk in 1848, het laatste jaar
waarin hij directeur was van de koninklijke
hofkapel van koning Willem II. Verhulst koos

Ludwig van Beethoven was, in tegenstelling tot zijn Weense collega Mozart, geen man
van buitenlandse reizen of tournees. Een enkele
keer werden de koffers gepakt om buiten zijn
geboorteplaats Bonn of zijn latere woonplaats
Wenen concerten te geven. De eerste keer was in
november 1783 toen Beethoven samen met zijn
moeder per boot van Bonn naar Rotterdam voer
om vervolgens een optreden te verzorgen aan
het hof van stadhouder Willem V in Den Haag.
Hoewel de jonge pianist vorstelijk werd beloond,
zou hij na afloop hebben gezegd: “Die Hollanders
zijn echte duitendieven, ze hebben daar alleen
maar oog voor geld. Mij zien ze daar niet meer terug!” Beethoven deed die uitspraak gestand want

Weber Ouverture ‘Euryanthe’
Beethoven Ah! Perﬁdo
Verhulst Concertaria voor sopraan
Schumann Symfonie nr. 4

fotograaf: Maarten Fleskens

voor een tekst uit de bundel Liederen en zangen
(1841) van Jan Pieter Heije: ‘Bedwelmend is de
geur der nachtviolen’. Het stuk, dat in 1848 werd
uitgegeven maar waarvan de partituur en partijen
pas enkele jaren geleden door het Nederlands
Muziek Instituut konden worden aangeschaft, is
waarschijnlijk sinds 1854 niet meer uitgevoerd.
Tot slot de belevenissen van Robert en Clara
Schumann, die in 1853 in Nederland waren
voor een uitgebreide concertreis. In Den Haag

werden ze allerhartelijkst ontvangen door Johannes Verhulst. Een concert in Diligentia, waarbij
Schumann zijn Tweede symfonie dirigeerde,
werd met een daverende ovatie beloond. Minder
voortvarend verliep een optreden aan het hof van
prins Frederik, de broer van Willem II. Terwijl
Clara optrad, informeerde de Nederlandse prins
bij Schumann of hij óók muzikaal begaafd was.
Schumann, gegeneerd, schijnt toen beleefd te
hebben geknikt, waarop prins Frederik zich met
een tweede vraag belachelijk maakte: ‘Welk
instrument bespeelt u?’ Schumann scheef later
in zijn dagboek: ‘Een soiree bij prins Frederik.
Onvriendelijke en teleurstellende ontvangst. Die
vragen van prins Frederik, we stonden er allemaal
versteld van.’

Lezersaanbieding Oud Hagenaar
Kom genieten van ‘Componisten in Den Haag’ van het Residentie Orkest
op vrijdag 12 of zondag 14 mei. Bestel nu kaarten met 50% korting
op residentieorkest.nl of via 070-8800333

Promotiecode: OUDHAGENAAR

APRIL DOET WAT HIJ WIL!
• Lichtste vouwscootmobiel
ter wereld
• In drie stappen
opvouwbaar
• Ideaal voor op reis

te vouwsco
ch
mobiel
ot

Luggie

Best verko

VOLOP SCOOTMOBIELVOORDEEL BIJ MANG

in d e U S A

6
18
km/u

km

van € 2.350,voor

Bobby DeLuxe
•
•
•
•

Comfortabele luchtbanden
Verhoogde zitting
Heldere LED-verlichting
Past achterin
iedere auto

MEESTVERKOCHTE
VOUWSCOOTMOBIEL VAN
NEDERLAND!

7 Panther 3S
en wendbaar
18 •• Compact
Kleine draaicirkel
km/u

13
40

km

km

voor

€ 600,VOORDEEL!

km/u

• Veel beenruimte
• Inclusief 1 jaar
pechhulp ism ANWB

van € 2.195,-

€ 1.749,-

O

van € 2.795,-

€ 1.895,-

voor

€ 345,VOORDEEL!

€ 1.795,-

€ 1.000,VOORDEEL!

GA VOOR ALLE AANBIEDINGEN NAAR WWW.MANGOMOBILITY.NL
OF BEL NAAR ONS GRATIS SERVICENUMMER 0800 2002
Tiger 4
• Comfortabele achtervering
• Verstelbare armleuningen,
stuurkolom en stoel
• Inclusief 1 jaar pechhulp
ism ANWB

van € 4.495,voor

€ 2.995,-

17
50
km/u

km

Lion 4
•
•
•
•

Rolls Royce onder scootmobielen
Uitstekende vering en comfort
Geschikt voor langere afstanden
Inclusief 1 jaar pechhulp
ism ANWB

van € 6.295,voor

€ 4.995,-

22
70
km/u

km

Maak een proefrit in onze showroom:
De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen
Openingstijden

€ 1.500,VOORDEEL!

€ 1.300,VOORDEEL!

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Acties geldig t/m 29 april en zolang de voorraad strekt.
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Pietje Hus uit de
Jacob Catsstraat

DEZE WEEK OP
Nieuw

e rad

Wij woonden eerst op nummer 174 en een paar jaar later
op nummer 172 tegenover de
Van Ostadestraat. Ons eerste
woonhuis werd omgebouwd
tot kantoorruimte en jaren
later moest 172 er ook aan
geloven.
Hus groeide met recht uit zijn jasje.
Tot slot kwamen wij, haast helemaal
verdreven, op nummer 186 terecht,
hoek Jacob Catsstraat - Hoefkade,
boven de Hus-winkel en pal tegenover
het caf van Jan oelee. nfin, over
het wel en wee rond Boelee hebben
wij het al gehad. Wat daarnaast op de
begane grond voor een winkel heeft
gezeten, ik weet het echt meer, maar...
van de boven gelegen etage des te
meer.
Bloot te kijk
Tegenover dit pand was een ingang
van de Hus-bakkerij waar de balen
meel en bloem werden afgeleverd
om stuk voor stuk door een balenlift
omhoog te worden gebracht naar de
meelzolder op de bovenste etage.
Links de zakken-uitklopmachine. Het
klopsel werd verkocht als veevoeder.
Rechts de fijne schudzeef om het meel
los te maken (geen kluitjes) en om te
voorkomen dat er ongerechtigheden
als bindtouwtjes (ook weleens een
muisje) in de een etage lager staande
deegmachine terecht zouden komen.
De meelwagens arriveerden altijd
omstreeks acht uur in de morgen. De
chauffeurs verzamelden zich voor de
deur voor een babbel en een sjekkie,
maar op een dag viel het ons op dat
ze wel erg vroeg paraat waren en in
gespannen afwachting naar de eerste
etage aan overkant stonden te kijken.
Zo gingen wij er ook maar eens voor
zitten, en ja, hoor. Het raam werd helemaal omhooggeschoven en daar kwam
zo maar ineens een geheel ontklede
dame in beeld die zich uitgebreid ging
wassen, staande voor zo’n ouderwetse
wastafel met een stenen kom en water
uit een Lampetkan.
Jullie kennen dit wel nfin, dit
tafereel is maar een paar weken te
aanschouwen geweest, het raam bleef
dicht en ons’ hoertje verschoonde zich
achter gesloten gordijnen.
Publieke huizen
Ach, zo’n publiek dametje was voor
ons in feite niks bijzonders. In de
Waterloostraat en op de Parallelweg
waren ze ook te vinden en in de Scheldestraat, Hunzestraat en Geleenstraat
zaten ze huis aan huis. En wat te
denken van de Tullinghstraat, daar
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Mogge Michiel

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

Meelzolder van Hus in Jacob Catsstraat.

werkten ze vanuit de souterrains onder
de huizen. Bij mooi weer met omhooggeschoven ramen en zo ben ik, en
vele jonge mannen met mij, heel wat
keren aan mijn broekspijpen getrokken met de verlokkende uitnodiging:
“Kom maar gauw, schatje.”
Vader Hus in actie
Ja, ja, bij Hus hebben ze Pieter Hus
ook een keer goed beetgenomen.
Achteraf om je rot te lachen! In mijn
jonge jaren was ik gek op beesten en
op beestjes zoals: honden, konijnen,
cavia’s, terrariumbeesten, alle soorten
vogeltjes, tropische vissen, en duiven.
Dit laatste was een doorn in het oog
van mijn vader Jacob, want ik bouwde
een echte duiventil op het dak en liet
de duiven uitvliegen en weer terug op
de til komen. Maar ja, ze kwamen niet
altijd allemaal terug en waren dan binnengelokt bij een tilhouder (duivenmelker) in de buurt. Zo kwam het ook
weleens voor dat een van mijn duiven
gecharmeerd was van een soortgenoot
uit de buurt en dan kwamen zij samen
bij mij binnenlopen.
Zoek de duif
Ik was weer een duif kwijt en toen
zei een van de bakkers tegen mij:
“Pietje, luister. Ik weet waar je de
duif terug kunt halen. Ga maar naar
de Parallelweg nummer 69 (soixanteneuf). Ik er heen, en ja hoor, deur op
een kier: “Kom maar binnen, ga maar
zitten. Wat kan ik voor je betekenen?”
Madam languit op de divan met...
grote inkijk!
Wat hebben ze later gelachen. Geen
wonder, want ik trapte er mooi in!
Kwaad? Welnee, zulke dingen kan je
verwachten, zeker als een Husje bij
Hus.
Voorlichting
Maar nu ga ik iets vertellen waarvan
jullie waarschijnlijk nog nooit van
hebben gehoord. In de Poeldijksestraat
was een adres waar een ‘kijk-en-wijs’-

madam (de naam verzin ik ter plekke)
aanschouwelijk ‘onder’-wijs gaf in de
anatomie van de vrouw, desgewenst
in verhouding tot de man. Daar kon
je gewoon naar binnen met een clubje
jongens van laat ik zeggen veertien,
vijftien of zestien jaar, om je wegwijs
te laten maken in de schone kunsten
van de lusten.

09.00
12.00

En het was toen in die jaren een
gat in de markt, waar ouders veelal
schroomden om hun kinderen bijtijds
en duidelijk voorlichting te geven over
wat er allemaal op en na hun puberleeftijd gaat spelen en welke gevaren
er op hen af komen.

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

Met vijf man elk een gulden betalen
en de blotelijfshow kon beginnen, met
een uitvoerige uitleg over alle heuvels
en dalen, en ravijnen, en hoe ze zonder
gevaar te betreden. Geen ‘piep’ maar
een ‘kijk-en-wijs’-show. Ja, je moet er
maar opkomen, een belegen prostitué,
met toch nog een geredelijk glad lijf,
geld verdienen zonder je moe te maken, zonder avond- en nachtdiensten.

Aan de Bak

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

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.
woensdag: Nog lang niet Versleten Fred Zuiderwijk
ontmoet kwieke ouderen.
donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte
lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.

Vergeet niet dat ik spreek over de tijd
dat de pil nog net niet werd verstrekt
en de condoom in het geniep van
onder de toonbank werd verkocht. Of
je moest daarvoor naar een vestiging
van het Groene Kruis en dit durfden
de jongeren toen nog niet.
Ja, ik ga mijzelf maar na, en spreek
uit eigen ervaring rond jaren dertig en
veertig. De verleidingen, de verleiders
en de verleidsters, zijn gebleven en
nooit uit het zicht verdwenen, alleen
nu weten de jongens en de meisjes op
jonge leeftijd al van wanten (ofwel
waar Abraham de mosterd haalt).
De moraal is: deze madam was zeer
bij de tijd en niet voor één gat te
vangen.
Pieter Hus
hustiptop@kpnmail.nl
0251-293276

vrijdag: Johan gaat Scheiden Johan Overdevest duikt in
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 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 met programmainformatie via Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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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

maandag - vrijdag 08.00-17.00 uur

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

“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.

mijndenhaag.com

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

Gevraagd:
kunst en antiek
Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om
uw waardevolle kunst en antiek te veilen.
Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van onze
gecertiﬁceerde taxateurs.
Annelies de Boer-van der Minne, expert zilver

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

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

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

Voorjaarsveiling 15 t/m 19 mei • Kijkdagen: 11 t/m 15 mei 2017
Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag • Telefoon 070 365 88 57 • www.venduehuis.com
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Yvon over haar werk bij het oude Staatsspoor
We gaan even een kleine halve eeuw terug in de tijd, wanneer Yvon Heijnen-Van Noort (1947) als
21-jarige haar plaats innam achter het sfeervolle loket van station Staatsspoor. Het was gedurende
de periode 1969 tot 1971. Een korte tijd, maar wel enkele jaren waar ze met plezier op terugkijkt!
Eigenlijk was de periode die ze er
werkte niet zo erg lang, maar toch
lang genoeg om het station bij wijze
van spreken uit te kunnen tekenen. Ja,
inderdaad, de koninklijke wachtkamer heeft ze ook gezien van binnen,
inclusief toilet dat met roze rozen
was bewerkt. Maar is dat koninklijke
domein later niet overgebracht naar
het Spoorwegmuseum?
Het was een indrukwekkend gebouw
en vanwege het laden en lossen van
goederenwagons was er altijd een
flinke bedrijvigheid zowel aan de
voor- als achterzijde. Bovendien
was het schitterend gelegen met aan
de voorzijde zicht op de prachtige
ophaalburg aan de Zwarteweg. En
ook nabij het Militair Hospitaal aan
de Muzenstraat, dat bij veel oudere
Hagenaars nog wel bekend is.
Pret
In de lunchpauze liep ze wel eens
een rondje en bij mooi weer, vond ze
het heerlijk om haar boterhammen te
nuttigen aan het einde van perron 1.
Diverse malen claxonneerde een ondeugende machinist van een binnenkomende trein naar de zonaanbiddende
jongedame, die haar dan behoorlijk
aan het schrikken kon maken. Dolle
pret, dat moge duidelijk zijn. Het was
allemaal heel plezierig.
In 1969 was het leven nog wat minder
gehaast en de oudere mensen die een
kaartje kochten, waren soms nog
zenuwachtig omdat ze “met het spoor”
meegingen. Ze zaten vaak tegen de
reis op en vooral overstappen was
vaak een opgave. Je zag die mensen
veel turen op de borden en vragen
stellen aan ieder van de NS die een pet
op had. En dan drie keer naar het loket
lopen of het toch wel de goede trein
zou zijn. Ongetwijfeld zijn er lezers
die nog ouderen hebben gekend die

blij waren als ze heelhuids op de juiste
plaats van bestemming aankwamen!
Het oude gietijzeren station ademde
een degelijkheid uit van de 19e eeuw.
De sfeer paste bij Den Haag. De nette
heren en verzorgde dames. De kruiers
die de koffers versjouwden. De taxi’s
die voor kwamen rijden om met veel
geduld de passagiers met hun bagage
uit te helpen stappen. Op zich was het
een genot om onder het werken door
naar het tafereel te kijken. Haar chef
was de heer Olthof; een wat oudere
aimabele heer, die over de nodige
humor beschikte. Dat was bepalend
voor de goede sfeer die er heerste.
Enkele collega’s die ze zich nog
goed kan herinneren zijn allereerst
de oudgediende dames die haar vol
enthousiasme het vak hebben geleerd:
Toos, Lonks van Es en Paula Romijn.
Ze zaten dan achter haar bij het loket
en in geval ze het niet wist, boden ze
de helpende hand of souffleerden ze
het te geven antwoord. De NS had
heel wat lokettisten in dienst voor de
vijf loketten, waarvan één buitenland.
Yvon herinnert zich nog de mannelijke
collega’s André van der Endt en Ton
Metz, die vermoedelijk nog geen 25
waren in die tijd. En daarnaast had je
nog vrouwelijke collega’s: Anneke
Fens, Bea Pijpers, Inez van Dullemen,
Joke, Hanneke, de zusjes De Groot. Ja
en ga zo maar door. Het is een mooie
tijd om aan terug te denken. Alles
komt weer naar boven.
Spoorboekje
Achter haar enorme kaartjesmachine
zat ze de hele tijd heen en weer te
schuiven om de juiste plaatsen in te
drukken voor de plaats van bestemming. Eerste en tweede klas hadden
aparte kaartjes met ieder zijn eigen
kleur. Daarnaast was er ook nog een
AEG-kassa waarop kaartjes werden
gemaakt. Het was niet moeilijk, maar

je moest wel even de handigheid in
je vingers hebben. En dan geen stress
hebben van de soms sterk groeiende
rij wachtende en mopperende reizigers
voor het loket. Topografische kennis
was een vereiste; soms kwamen er
mensen een kaartje vragen voor een
of andere afgelegen dorp dat helemaal
geen station bezat. In zo’n geval
moest je dan weten waar het dorp lag
en waar het dichtstbijzijnde station te
vinden was. Allemaal behendigheden
die je in de loop der tijd leerde met
het NS-spoorboekje als onmisbare
bijbel in de hand. Daarnaast waren
er ook trouwe klanten, die bijna niets
hoefde te zeggen, omdat je hen kende
en al wist waar de reis naar toeging.
De dames van plezier die bijvoorbeeld
naar Utrecht gingen om in de woonboten hun beroep uit te oefenen. Of de
gokkende heren die op zondagmiddag
naar de renbaan in Wolvega gingen.
Allemaal vaste klanten, waar je soms
een leuk praatje meemaakte. Het ging
er gemoedelijk aan toe en als je echt
om een praatje verlegen zat dan kon je
ook nog terecht bij de eeuwig breiende
toiletjuffrouw, die altijd wel weer wat
grappigs had meegemaakt.
Een andere groep bekenden vormden
de militairen, die maandagochtend
in alle vroegte op pad gingen om
voor het appèl in de kazerne te zijn.
Dienstplichtige jonge knullen en oudere beroepssoldaten die dan richting
de Veluwe gingen naar Wezep en ‘t
Harde of nog verder naar de kazerne
in Assen. Speciaal voor deze militairen
moest ze op maandagochtend al erg
vroeg uit bed om dan om half 5 te beginnen met het openen van het loket.
Op zich geen ramp, maar aangezien er
nog geen trams en bussen reden moest
ze op een andere manier op haar werk
zien te komen. De NS wist raad: Yvon
mocht dan per taxi naar haar werk, wat
ze altijd een schitterende belevenis

heeft gevonden. “Wat een luxe, hè!”
In het stationsrestaurant kwam ze niet
vaak. “Als je daaraan zou beginnen, vliegt binnen de kortste keren je
salaris erdoorheen”. Perronopzichter
Willem Verzijlbergen, schnabbelde
er wat bij door pannen en bestek te
slijten. Dat kon allemaal in die tijd.
Ze bekende dat ze zelf een fonduepan
bij hem heeft gekocht “om zo alvast
een stukje van je uitzet bij elkaar te
krijgen”.
Wanneer het circus naar het Malieveld
kwam, dan was het een dolle boel op
het station. De wilde beesten kwamen
vaak aan in treinwagons en gingen dan
in optocht vanaf het station naar het
Malieveld. Het spektakel trok altijd
veel bekijks. De beesten lieten flink
van zich horen en het was toch wel
zaak voor de toeschouwers om enig
afstand te houden.
Zwerver
Tussen de middag kwamen er wel
eens zwervers die een boterham
probeerden te bietsen uit het lunchpak-

ket en wat te drinken wilden hebben.
Het waren meestal bekenden. Op een
dag ontbrak zo’n trouwe bietser en
zowaar: hij werd gemist. Wellicht
was hij doodgevroren? De lokettisten
vreesden in ieder geval het ergste en
er werd hier en daar geïnformeerd,
echter, zonder resultaat.”Er zou toch
niets gebeurd zijn”. Opeens dook hij
weer op! Na twee of drie maanden
stond hij onherkenbaar voor de neuzen
van de dames. Hij bleek een ongeluk
gehad te hebben en na te zijn hersteld
in het ziekenhuis, was hij naar het
HTO gebracht waar ze hem onder handen hadden genomen. “Als herboren
kwam de man terug. Geschoren en van
nieuwe kleren voorzien. Een complete
metamorfose!”
Toen Yvon in 1971 trouwde, was het
niet zo handig meer om wisseldiensten
te draaien. Ze ging weg bij de NS en
ging elders aan de slag totdat ze kinderen kreeg en haar taak als huismoeder
begon.
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Lezersaanbieding: De eeuw van uw leven!
Reprise! Vanwege de meer
dan bomvolle zaal in maart,
organiseren we deze voorstelling opnieuw en wel op zaterdag 20 mei. Aanvang: 14.00
uur. We nemen u mee op een
tijdreis door de twintigste
eeuw in Den Haag, Nederland
en de wereld. Quizjes, zingen,
films en foto’s.
Als lezer van De Oud-Hagenaar houdt
u van geschiedenis en van (oud)
Den Haag. Wat wij u bieden is dat
allemaal, inclusief een leuke middag.

In samenwerking met de redactie van
De Oud-Hagenaar kunnen we u een
kaartje voor deze voorstelling aanbieden voor een gereduceerd tarief.
Tijdmachine
De meeste tijd heeft u doorgebracht in
de twintigste eeuw, we zetten u in een
tijdmachine: Houd uw stoel goed vast!
Op zaterdagmiddag 20 mei om 14.00
uur gaat u op tijdreis naar de twintigste
eeuw. Het jaar 1900 is het beginpunt.
De reis is afgelopen zodra de tijdklok
1999 slaat. U wordt ontvangen door
twee reisleiders en vervolgens stapt

u uit tijdens de crisisjaren 30, de
oorlogsjaren 40-45, de jaren 50 en de
jaren 60/70. U beleeft elke periode met
liedjes, uizjes, films en foto s. Met
unieke archiefbeelden uit het Haags
Gemeentearchief. Als klap op de
vuurpijl ontmoet u minister-president
Colijn en koningin Wilhelmina. Het
programma is cabaretesk en informatief. U beleeft de gehele twintigste
eeuw opnieuw.
Op zaterdagmiddag 20 mei 2017
wordt deze voorstelling opgevoerd in
het Theater de Steeg aan het Westeinde

165 aanvang 14.00 uur. Bent u slecht
ter been? Geen probleem, de wijkbus
rijdt voor u. De entree bedraagt 2
euro, inclusief een kop thee of koffie
in de pauze. Kaartjes zijn te reserveren door per persoon 2 euro over te
maken aan: Stichting 1 wereld
bankrekeningnummer NL54 INGB
0009516882 onder vermelding van:
De eeuw van uw leven 20 mei.
De kaartjes worden dan op uw naam
gereserveerd. Een mailtje sturen kan
ook: stichting1wereld@outlook.com.
Kaartjes aan de zaal kosten 4 euro.

Een productie van Theater in Feite en
Stichting 1 wereld, met medewerking
van het Haags Gemeentearchief, De
Oud-Hagenaar, Fonds Sluyterman van
Loo, Roomsch Catholiek Oude Armen
Kantoor en de Gemeente Den Haag.
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€ 36

Jouw Middagshow
Elke werkdag op Radio West
Iedere werkdag hoor je tussen 14.00-uur en 16.00 uur Jouw Middag show,
en de titel zegt het al: het woord is aan jou! Vraag jouw favoriete plaat
aan, voor jezelf of iemand anders. Het werkt heel eenvoudig: bel naar
070 307 88 66 en spreekt in wat jij wilt horen. Maar dat is niet alles!
Tussen al deze muziek door, is ook plek voor aankondigingen voor
een braderie, een open dag of de uitvoering van jouw toneelvereniging.
We horen je snel op Radio West met jouw eigen aankondiging.

Jouw Middagshow: elke werkdag tussen 14-16 uur
op 89.3 Radio West

Taxichauffeurs gezocht!
TAXIWERQ is in Den Haag per direct
opzoek naar chauffeurs dagbesteding.
Geen chauffeurskaart?
Wij verzorgen cursus en baan. Er dient
rekening gehouden te worden met
rolstoelvervoer.
Schrijf je in op www.taxiwerq.nl

Complete Duitse keukens
Iedereen
kan
incl. inbouw app.
voor €1500
Parkinson krijgen

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl
IBAN: NL10ABNA0504201530
Kijk voor meer informatie op:
MegaStores Den Haag, 1-ste etage
De der
grootste
financier
wetenschappelijk
Van
kunsstraat
131,van
2521
BR Den Haag
onderzoek
de ziekte van Parkinson.
085
- 303 65 98naar
• www.keuken-land.nl

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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Herinneringen aan het Zuiderparktheater
Een dag naar het theater
maakte vijftig jaar geleden
meer indruk dan nu, want de
amusementsindustrie was
nog lang niet zo uitgebreid.
Veel herinneringen van lezers
houden dan ook slechts zijdelings met een voorstelling
verband.
Jacques Limberg, die tussen 1966
en 1971 als geluidstechnicus bij het
openluchttheater werkte, herinnert
zich dat hij óók op de geluidswagen
werd ingezet. “Dan reden wij met een
wagen met een grote luidspreker erop
door de wijk en vroegen we aandacht
voor de voorstellingen: ‘Moeders
laat uw kinderen genieten van Dik
Trom!’ Het theater gebruikte nog geen
affiches, dus met zo n geluidswagen
maakte je reclame.”
De oude situatie: geen theatertribune, maar losse bankjes.

Geurt Bauw bezocht zo’n voorstelling van Dik Trom: “Als kind heb ik
dikwijls het openluchttheater bezocht,
meestal met een aantal vriendjes. Ook
die keer dat we met elkaar een pakje
sigaretten ‘Silky’ van 50 cent hadden gekocht. Tijdens de voorstelling
kregen wij vanaf het toneel een opmerking over ons rookgedrag, en dat
maakte diepe indruk. Volgens mij was
het Dik Trom zelf die ons toesprak.”
De weergoden en het theater
Bij een openluchttheater heb je te
maken met mooi en slecht weer. De
opening op 12 augustus 1940 - maar
dat zal niet iedere lezer zich meer
herinneren - moest zelfs wegens noodweer worden afgelast. Ook Barend Jan
Donker herinnert zich een regenbui:
“Het was in de zeventiger jaren tijdens
een stuk van Shakespeare. Het theater
was nodig aan een opknapbeurt toe
en de spijkers staken uit de verveloze
zitplanken. De voorstelling begon bij
mooi weer. Maar plotseling werden
we verrast door een ferme gietbui. De
spelers renden naar hun kleedruimte
en zaten er droog. Maar wij, toeschouwers, kropen bij elkaar onder de paar
bomen die achter de tribune poogden
het regenwater op te vangen. nfin,
de bui trok voorbij en de voorstelling
werd hervat voor de weinige dapperen
die gebleven waren. De banken waren

kletsnat en het spel was erg mat.”
In 2015 en 2016 waren er opvallend
weinig regenbuien. Slechts éénmaal,
tijdens de kindervoorstelling van
Dirk Scheele, stortregende het. Dirk
gooide meteen tig levensgrote blauwe
dolfijnen in het publiek, zette het lied
pringen als een dolfijn in, en de
hele tribune zong enthousiast mee.
Alsof de zon scheen.
Eine Nacht in Venedig
Het verhaal van Barend Jan Donker
maakt wel duidelijk dat renovatie
noodzakelijk was. De verbouwing was
in 2001 gereed. Er kwam een designoverkapping en de tribune werd een
kwartslag gedraaid.
Sinds 2001 is er dan ook geen sloot
meer tussen publiek en spelers. Daniel
Klein Breteler over die eerdere situatie: “Ik herinner mij een voorstelling
van ‘Eine Nacht in Venedig’ en de
regisseur van de voorstelling had het
lumineuze idee om de zangers op
het podium én via varende bootjes
hun kunstje te laten doen. Erg goed
gevonden.”
Repertoire
Het repertoire op het podium van het
openluchttheater is vanaf de eerste dag

De bijna nostalgische Bill Baker Big Band.

in 1941 opvallend veelzijdig.
Ballet, toneel,
koren, klassieke
muziek, popmuziek en big bands.
En menig Hagenaar heeft zijn
eigen herinneringen. Zoals de al
eerder genoemde
Jacques Limberg, geluidstechnicus tijdens
optredens van Dik
Trom, Pipo de Clown,
Peppie en Kokkie
en Swiebertje. Hij
verzorgde het geluid bij
een optreden van Joop
Doderer in zijn rol als
Swiebertje: “In de geluidscabine had ik twee
controle-luidsprekers
en ik vergeet nooit die
middag met Swiebertje
en Saartje. Swiebertje zat
met Saartje op een wip.
En toen hoorde ik Joop
Doderer ineens ondeugend
zeggen: ‘O Saartje, Saartje, wat wip
je lekker!’ Maar dat hoorde verder
niemand op de tribune. En een lol
dat ze dan beiden hadden daar op het
podium. Geweldig!”
Of zoals Daniel Klein Breteler, zelf
toentertijd trombone spelend in de
Sierkanharmonie, die in 1964 The
School Band of America en The
School Chorus of America in het
openluchttheater zag optreden: “Het
concert vond ik fantastisch: zo’n groot
orkest, zag er zo feestelijk en verzorgd
eruit. De muziekkeuze was geweldig
en werd ook nog gebracht op een
enorm hoog niveau. Ik was stikjaloers
op die leeftijdgenoten. Ik was helemaal in een roes en ik kwam bij zinnen na de pauze toen ik op het podium

De geluidstechnicus in het park
aan het werk in de jaren zestig
(geestig dat 45-toerenplaatje op
tafel).

de werken stond aan te kondigen.”
Ook Wim Zweekhorst van Bill Bakers
Big Band herinnert zich een optreden
uit de jaren zestig: “In 1966 speelde
The Dutch Swing College Band van
Peter Schilperoort in het openluchttheater. Hun openingsnummers Dippermouth Blues en Balling The Jack,
werkelijk een belevenis. Een helemaal
bijzonder was dat hun bassist, een
kunstenaar op de slapping bass, Bob
van Oven, uit Australië teruggekeerd,
meespeelde.
Festivals
Het openluchttheater in het Zuiderpark bood (en biedt!) ook altijd plaats
voor bijzondere festivals: het Korenfestival, het Zwingfestival, de Haagse
Toppers, musicalfestivals of het

Grauzone Festival. Op 3
september 2005 was het Big
Band Festival in het openluchttheater. Wim Zweekhorst van Bill Bakers Big
Band: “Zes groepen deden
mee aan dat festival waaronder de Let’s Swing Big
Band, de Swing Time Big
Band, de Residence Big
Band en de West Coast Big
Band. Een programma van
twaalf tot half zes. En de
sfeer tijdens zo’n optreden
is echt altijd geweldig: je
hoeft de beginnoten van
‘Moonlight Serenade’ of
van ‘In The Mood’ maar
in te zetten of je ziet
op de tribune die voetjes al meteen
omhoog gaan. En ja, wij spelen vooral
muziek van Glenn Miller. Geen jazzy
bewerkingen of improvisaties, nee
exact zoals het op de plaat staat.”
Bevrijdingsconcert
Vrijdagavond 5 mei om 20.15 uur
opent Bill Bakers Big Band het
seizoen van het Zuiderpark Theater
met een Bevrijdingsconcert! Wim
Zweekhorst: “Het gaat weer zo’n
mooi ouderwets concert worden zoals
dat in de dagen van na de oorlog werden gegeven.” De band van Bill Baker
is gespecialiseerd in de muziek van
de legendarische bandleider van The
Army Air Force Band, Glenn Miller!
Piet Vernimmen
piet@pietvernimmen.nl
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Damclub viert honderdjarig jubileum
Wie foto’s van dammers bekijkt uit lang vervlogen tijden ziet
meestal statige heren in keurig zwart pak die uiterst serieus hun
dampartij bestuderen. Altijd onder doodse stilte en meestal ook
nog onder het genot van een goede sigaar. Anno 2017 is er veel
veranderd. Afgelopen december speelden Roel Boomstra en Jan
Groenendijk, gesponsord door het hiphop-label TopNotch, hun
flitsende WK-match in Den Haag. En begin april stal de negentienjarige Martijn van IJzendoorn uit Wateringen de show op
het Nederlands kampioenschap. Steeds jonger bereiken jonge
damtalenten de top.
Damclub Den Haag vormt op deze
ontwikkeling geen uitzondering.
Dit jaar viert de Haagse damvereniging het honderdjarig jubileum. De
vereniging is het resultaat van diverse
fusies in de twintigste eeuw. Het was
in januari 1917 dat een aantal mannen bijeenkwam in café Eikelboom
aan de Schoolstraat om een damclub
op te richten. Op 17 januari was
de oprichting van Wie Zoekt, Die
Vindt of kortweg WZDV een feit.
De vereniging begon met slechts zes
leden, maar dit aantal werd al snel
groter door het organiseren van allerlei
evenementen. Zo werd de toen zeer
bekende Rotterdamse dampromotor
Henri J. van den Broek enkele malen
uitgenodigd voor het geven van een
simultaanwedstrijd. Onder toeziend
ook van talrijk publiek maakte deze
ervaren dammer meestal korte metten
met de vele tegenstanders.
Bruisend damleven
WZDV was niet de eerste damvereniging in Den Haag. Toen men zich
in 1918 aansloot bij de Nationale
Dambond telde deze pas zo’n 500
leden. Daarbij hoorden echter ook
de dammers van twee andere Haagse
verenigingen: Door Inspanning
Ontspanning, dat al in 1906 opgericht
werd, en Mutua Delectatio, Latijn
voor Wederzijdse Vreugde, uit 1913.
Die laatste vereniging verdween al
weer eind jaren dertig. Maar het was
in 1929 wel de eerste Haagse damclub
die de nationale damtitel veroverde.
Het lidmaatschap van de bond leidde
in 1919 direct tot succes. Het eerste
team van WZDV werd kampioen van
de 3e Klasse Zuid, waar het moest
uitkomen tegen verenigingen uit Den
Haag, Rotterdam en Roosendaal.
Vervolgens moest gespeeld worden
tegen de kampioen van de 3e Klasse

Noord om het algeheel 3e klasse
kampioenschap. De uitwedstrijd tegen
Haarlem ging met 12-8 verloren maar
twee weken later werd in Den Haag
met 14-6 gewonnen zodat WZDV zijn
eerste nationale titel kon bijschrijven.
In de jaren daarna nam het dammen
een grote vlucht en zeker in Den Haag
was het ongekend populair. Vrijwel
iedere wijk had zijn eigen damclub.
Maar er waren ook verenigingen voor
aanhangers van politieke of godsdienstige stromingen. Veel van deze
verenigingen was geen lang leven
beschoren en fusies kwamen met de
regelmaat van de klok voor. In 1932
sloot het Vereenigd Haagsch Damgenootschap zich aan bij WZDV. En dit
damgenootschap was in 1926 weer
ontstaan uit de Zuiderdamclub uit
Spoorwijk en damclub ‘t Centrum.

deze prestatie nog driemaal wist
te herhalen. In 1931 verhuisde hij
naar Scheveningen waar hij in 1940
overleed. Hoewel het een gezonde vereniging leek, besloot men in 1963 op
zoek te gaan naar een fusiepartner en
vond die in WZDV. Gezamenlijk ging
men onder de naam SWZDV verder.
In 2005 werd Damclub Scheveningen
opnieuw opgericht en is nog steeds
een bloeiende vereniging.

dage nog gespeeld wordt.
Nieuwe successen
In de negentiger jaren breekt een
bloeiperiode aan onder bezielende
leiding van voorzitter Jan Kok en
een aantal enthousiaste bestuurders.
Er wordt aan tal van evenementen
meegewerkt zoals het wereldkampioenschap dammen in 1994 in het oude
stadhuis aan de Javastraat. De vereniging zelf organiseert drie keer een

Scheveningen en HCDV
Twee verenigingen speelden echter
een zeer belangrijke rol in de historie
van Damclub Den Haag. Damclub
Scheveningen werd al in 1923 opgericht en bleek een constante factor
in de damwereld. Een prominent lid
van Scheveningen was internationaal
grootmeester Jack de Haas, die in
1908 de eerste landskampioen van
de Nederlandse Dambond werd en

In 1933 besloot een tiental dammers
een christelijke damvereniging op
te richten met de welluidende naam
Haagse Christelijke Damvereniging,
of kortweg HCDV. Een van de hoogtepunten was de organisatie van een
invitatietoernooi ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum. Voor het eerst
kwam er een Russische speler naar
het westen. Iser Kuperman won het
toernooi en veroverde later dat jaar
de wereldtitel in een match tegen de
Canadees Deslauriers.
Begin jaren zeventig ging het met
zowel SWZDV als HCDV wat minder.
De verenigingen die beiden in de
omgeving van Het Zuiderpark spelen,
besluiten tot een fusie en gaan onder
de naam Damclub Den Haag verder.
De samenwerking met wijkvereniging
Zuiderpark wordt voortgezet en men
verhuist samen van de Apeldoornselaan naar het voormalig badhuis aan de
Escamplaan, de locatie waar heden ten

uitputtende eendaagse dammarathon
die door de Rus Alexander Schwarzman gewonnen wordt. En later is de
vereniging zeer actief in Stichting The
Hague Open, die van 2000 tot en met
2010 een jaarlijks zomerdamtoernooi
organiseert. Dit evenement dat een
week duurt, trekt jaarlijks een groot
deel van de internationale damtop naar
Den Haag. Laatste wapenfeit is de
organisatie van het Haagse deel van de
match om de wereldtitel in december
2016. Er wordt gespeeld in de Eerste
Kamer en in een glazen huis op het
Plein. Het spektakel tussen Boomstra
en Groenendijk wordt afgesloten in
het Zuiderstrandtheater in de Scheveningse haven.
De grootste successen van de afgelopen decennia heeft DC Den Haag
te danken aan de jeugd. Halverwege
jaren negentig wordt een zeer succesvolle jeugdopleiding gestart. Een
grote groep dammertjes traint en

speelt wekelijks op de clubavonden op
dinsdagavond en neemt deel aan wedstrijden. Er volgen al snel nationale
titels en het hoogtepunt is de Europese
titel van Stefan Stapper in 2003.
De successen trekken ook veel nieuwe
leden, waardoor het eerste team ook
steeds sterker wordt. De vereniging
heeft er altijd voor gekozen om geen
spelers te betalen voor hun wedstrijden. Sterker nog: leden moeten zich
plaatsen voor het eerste team via de
onderlinge competitie op de clubavond. Hierdoor is de vereniging altijd
gezond gebleven met veel trouwe leden. Begin jaren negentig schommelde
Den Haag nog tussen Tweede en Eerste Klasse van de nationale dambond.
Maar in de nieuwe eeuw begint de
opmars omhoog. Met drie spelers uit
de eigen jeugdopleiding wordt in 2006
promotie naar de Ereklasse bereikt. In
dit damwalhalla missen de Hagenaars
echter de broodnodige ervaring tegen
de vaak internationale topspelers dus
het verblijf blijft beperkt tot één jaar.
De toekomst
Ook nu heeft de vereniging met Berke
Yiggiturk en Emre Hageman twee
ijzersterke jeugddammers in huis.
Berke is regerend kampioen in de
aspirantenklasse (13-16 jaar) en Emre
pakte in 2016 verrassend de titel bij de
pupillen (10-13 jaar). Beiden nemen
deel aan het jeugdopleidingsplan van
de nationale dambond. Samen met
andere jeugdspelers zorgen zij voor de
nodige verjonging van de damsport.
Er is uiteraard plek voor mensen die
mee willen bouwen aan de volgende
honderd jaar van de vereniging. Op
www.damclubdenhaag.nl kunnen ambitieuze thuisdammers de weg vinden
naar de club. Want de échte geheimen
van de edele damsport ontdek je bij
een club...
Gerard de Groot
gerard@grodim.nl
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Popkoor Prestige Den Haag - The Show 1st Edition
Op zaterdag 13 mei geeft Popkoor
Prestige Den Haag haar eerste show
in de Rijswijkse Schouwburg. Het
showkoor bestaat bijna twee jaar en telt
150 leden. Het is het vijfde koor van de
inmiddels twintig tellende koren die de
naam Popkoor Prestige dragen. Popkoor
Prestige Den Haag staat onder leiding
van dirigent Ton van Diepen en zij zingen de nieuwste hits uit de Top 40. Het repertoire varieert tussen de prachtige ballads van Rag’n Bone Man tot swingende nummers van Justin Timberlake.
Op zaterdag 13 mei worden twee shows gegeven met begeleiding van een live-band. De eerste show
start om 15.30 en de tweede om 20.00. Tickets zijn verkrijgbaar voor 23,50 euro per ticket. Dit is
inclusief garderobe, pauzedrankje, parkeerkosten én toiletkosten.
Wil je er écht een avondje uit van maken? Dan kun je kiezen voor VIP-tickets à 31,00 euro per ticket.
Laat je meenemen in de prachtige vijfstemmige arrangementen. Het belooft een spetterende en
swingende show te worden. Tickets zijn verkrijgbaar via de site van de Rijswijkse Schouwburg.

Koninklijk Mannenkoor ‘Die Haghe Sanghers’ 100 jaar
Het Koninklijk Mannenkoor Die Haghe
Sanghers (DHS) bestaat dit jaar honderd
jaar. Het koor gaat onder de bezielende
leiding van Martin van der Brugge er
een prachtig muzikaal jaar van maken.
Naast dat er dit jaar medewerking wordt
verleend aan festivals, kerkdiensten en
optredens in de zorgsector wordt er op
zondag 29 oktober een jubileumconcert
gegeven in het Theater aan het Spui.
Wij hebben de afgelopen honderd jaar
vele concerten gegeven en een breed
scala van muziek uitgevoerd. Het is steeds weer een feest voor ons en het publiek om de mannenkoorzang te laten horen.
Het programma van ons jubileumconcert omvat de beroemde Veldmis van Bohuslav Martinu, Russische werken bekend van ons koor en een selectie van Verdi’s werken uit zijn opera’s: Il travatore,
Nabucco en Rigoletto, wij sluiten af met een potpourri van Hollands/Haagse nummers uit het
repertoire van Paul van Vliet.
Wij zoeken voor met name ons jubileumconcert nog (project) zangers die dit bijzondere jaar met
ons samen willen vieren. Meldt u aan bij het secretariaat of via de website: 070-3063939, diehaghesanghers@hotmail.nl of www.diehaghesanghers.nl.

Meer dan 10 internationale contrabas acts in De Electriciteitsfabriek
Contrabaslegendes Gary Karr en John Patitucci komen naar de eerste editie van het Dutch Double Bass Festival. Het festival is een initiatief van contrabassist James Oesi en vindt van 19 tot en met 21 mei plaats (19
mei is een educatieve dag) in De Electriciteitsfabriek in Den Haag. De ticketverkoop start vanaf vandaag. Het
programma bestaat uit een uiteenlopend samenstelling van meer dan tien (inter)nationale acts met de contrabas in de hoofdrol. Zowel klassieke muziek, jazz als crossover is vertegenwoordigd in het programma.

Invloedrijkste contrabassisten
De Amerikaan Gary Karr wordt gezien als e´e´n van de beste en invloedrijkste contrabassisten van de
twintigste en eenentwintigste eeuw. Hij is de enige bassist met een internationale solocarrie’re, die begon in
1962 toen hij als solist speelde op tv met het New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein.
Sindsdien speelt Karr over de hele wereld als solist met de toonaangevende orkesten, voeren zijn platen
in grote delen van de wereld de klassieke charts aan en is hij veelvuldig in de media. Karr komt voor het
festival voor het eerst in jaren en exclusief naar Nederland en zal samen spelen met het Matangi Quartet.
Jazzbassist John Patitucci werd wereldberoemd als bassist van pianist Chick Corea, ook speelde hij in de
bands van onder andere Wayne Shorter en Herbie Hancock. Op dit moment tourt hij met zijn veelgeprezen
Children of the Light- en Electric Guitar Quartet. Voor het Dutch Double Bass Festival geeft hij een exclusief
solo optreden op contrabas.

Meer dan 10 (inter)nationale contrabasacts
Dutch Double Bass Festival biedt een breed aanbod: van klassiek tot jazz en crossover. Op vrijdag 19 mei
vindt er een educatief programma plaats, zaterdag 20 en zondag 21 mei het reguliere festival. Daar spelen
naast Karr en Patitucci een veelvoud aan bassisten. Met een aantal primeurs! Aanvoerder van de bassectie
van het Koninklijk Concertgebouw Orkest Dominic Seldis speelt op het Dutch Double Bass Festival voor het
eerst zijn West Side Story programma. De bassectie van het internationale gerenommeerde Rotterdams
Philharmonisch speelt voor het eerst met de Venezolaanse bassist Edicson Ruiz, de jongste bassist ooit
bij het Berlin Philharmonic, waar hij nog steeds speelt, en succesvol solobassist. Asko|Scho¨nberg-bassist
Quirijn van Regteren Altena presenteert in een concert na jaren van ontwikkeling zijn eigen bedachte Hybrid
bass: een mix tussen elektrisch en akoestische bas.
Daarnaast een aantal andere toonaangevende bassisten uit binnen en buitenland. Bekroond improvisator
(winnaar Boy Edgarprijs 2016) Wilbert de Joode geeft twee solo concerten en Nederlands bekendste
jazzbassist Ernst Glerum speelt met zijn nieuwe trio Glerum Omnibus met de jonge jazzsensaties Jamie Peet
(drums) en Timothy Banchet (toetsen). Festivaloprichter James Oesi speelt de muziek van Bach solo op
contrabas en de Amerikaan Cody Takacs laat je nieuwe werken op de bas horen. De Belgische bassist Joris
Vanvinckenroye (bekend van BASta) gebruikt electronica en loops in zijn aanstekelijke composities.
Eerder kondigde het Dutch Double Bass Festival al aan exclusief naar Nederland te halen de Israe¨lische
contrabassist Adam Ben Ezra, een ware youtube sensatie met zijn contrabascovers van bekende stukken en
eigen composities, en de Koreaanse Minje Sung, ster in eigen land.
De gerenommeerde basbouwers Harry Jansen en Rogier Dieges hebben de drie festivaldagen een atelier in
residence waar iedereen alle vragen over de bas kan stellen en instrumenten kan bekijken.
Op www.ddbf.nl een timetable van het festival. De programmering van het educatieve gedeelte op vrijdag
maken we later bekend.

Heerlijk cruisen over Rijn, Moezel en Neckar
Van 5 tot en met 11 juni kunt u mee met een zevendaagse riviercruise. Nu 10 procent korting: van
610,00 euro, nu vanaf slechts 549,00 euro p.p. Informatie zie: www.btrreizen.nl of bel 055-5059500.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
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.

Eerste contrabas festival
De contrabas heeft lang in de schaduw gestaan, maar de populariteit van het instrument is de afgelopen jaren toegenomen en de bas komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. Koninklijk Concertgebouworkest
bassist Dominic Seldis is door zijn jury-lidmaatschap bij Maestro inmiddels een bekende Nederlander, initiatiefnemer en artistiek leider van DDBF James Oesi werd e´e´n van de hoogtepunten van Festival Wonderfeel
genoemd en jazzster Esperanza Spalding speelt op de grote festivals en podia van de wereld.

Praktische informatie
Het Dutch Double Bass Festival vindt 19, 20 en 21 mei 2017 plaats in De Electriciteitsfabriek te Den Haag
(De Constant Rebecqueplein 20, 2518 RA Den Haag). 19 mei is er een educatief programma, 20 en 21 mei
het reguliere festival. Daarvoor is vandaag de kaartverkoop gestart. Een all-in kaart kost €65, voor de zaterdag betaal je €45,- en voor de zondag €35,-. Ook kunnen mensen het festival extra steunen door een Golden
Support Ticket voor €200,- te kopen.

Engelen in het Haagse bos Clingendael
Gelooft u dat engelen bestaan? Ik niet, maar eigenlijk toch wel.
Want ik ben er een tegengekomen. Niet in de zin van dat je opeens een kennis op je pad tegenkomt en zegt: “Hé, hallo, jij ook
hier? Hoe gaat het met je?” Nee, zo ging het niet. Ik zal u vertellen hoe wél.
Vele jaren geleden had ik opeens zin
om in Clingendael te gaan lopen. Het
was weliswaar in de (vroege) avond,
en bovendien was het echt winter,
maar ik deed mijn laarzen aan, een
warme jas, en daar ging ik. Het vroor,
er was een heldere vrieslucht, en het
had gesneeuwd dat was blijven liggen.
De maan scheen. Ik ging via de oprij-

laan het bos in. De maan bespikkelde
met zijn licht de witbestrooide bospaden en takken. Mooi. Geen mens, geen
hond te zien. Ik liep helemaal alleen,
er heerste alom stilte, en betoverd en
droomverloren door de maanlichtvlekken liep ik onder de roerloze bomen.
Op een gegeven ogenblik wist ik niet

meer waar ik was. Ik kende Clingendael goed, maar de omgeving was in
de duisternis van de avond en met alle
sneeuw en maanlicht toch anders dan
gewoon overdag. Ik raakte een beetje
in paniek. Allerlei beelden van kwaaie
boeven, overvallers en andere onverlaten schoten als in een flits door me
heen. Ik was bang! En nou komt het.
Opeens voelde ik een aanwezigheid.
Een kalmtegevende rustgevende aanwezigheid. Ik voelde een diepe vrede
van binnen in me opkomen. Rustig,
heel rustig, zag ik opeens de goede

richting, en ging lopen. Maar het
bijzondere was, ik liep niet alleen. De
aanwezigheid - ik noem die nabijheid
maar gewoon ‘engel’ - liep met me
mee. En die engel, toch een hoger wezen dan ik, zomaar een mensenvrouw,
de tempo van zijn stappen aan mijn
tempo hield. Met gelijke passen liep
hij mee, bleef dicht naast me. Ik was
een nogal ver afgedwaald in het bos
en het was een eind lopen. De engel
bleef naast me. Er werd niet gesproken, zelfs niet gedacht. Er was alleen
dat onuitsprekelijke gevoel dat ik niet
alleen was, dat deze mede-wandelaar

op mij paste, mij leidde naar waar ik
moest zijn. Er was een zwijgen tussen
ons dat geheel gevuld was met een
diepe kameraadschap, met eenheid.
Toen bereikte ik de bekende oprijlaan
van Clingendael. Ik was er. Mijn
beschermer maakte zich los van me,
week terug, en verdween.
Gelooft u dat engelen bestaan? Ik niet,
maar eigenlijk toch wel.
Renee van Alphen
r.j.a.alphen@gmail.com
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Martinus Nijhoff N.V. Opkomst en dramatische
Zo nu en dan verschijnen er in De Oud-Hagenaar aardige artikelen over bekende of minder bekende, bestaande of inmiddels opgeheven bedrijven uit Den Haag en de Haagse regio. Meestal
geschreven door oud-werknemers van die instellingen of door nauw daarbij betrokken personen.
uiteindelijk het pand aan het Lange
Voorhout 9 bouwen door de architect
Paul Limburg. Dit oorspronkelijk
marmeren ‘paleis’ (qua interieur) zou
de bakermat worden van de firma die
zou uitgroeien tot het beste van het
beste op boekengebied. Niet alleen
van Nederland, maar zeer zeker ook
in internationaal opzicht.

Al lang had ik me voorgenomen
ook toe te treden tot die kring van
‘klein-geschiedschrijvers’ over faits
divers uit de geschiedenis van onze
stad. Nu moet het er dan maar eens
van komen.
Ik wil de lezer het verhaal vertellen
van het mooiste boekenbedrijf dat ons
land ooit heeft gekend en waar ik de
eerste tien jaar van mijn werkzame
leven met het grootst mogelijke
genoegen heb gewerkt: Martinus
Nijhoff N.V., destijds gevestigd aan
het Lange Voorhout 9-11.
Ongeveer vanaf het midden van de
negentiende eeuw ging ‘t voor het
eerst sinds lange tijd economisch
weer een beetje beter in ons land.
Onderwijsvernieuwing, verbeterde educatie en opmerkelijk
technische verbeteringen in
de druktechniek stimuleerden
sterk de vraag naar - goedkope leerboeken en lectuur.

Lange Voorhout 9

van het bedrijf Martinus Nijhoff.
Met 8.000 gulden aan geleend geld
begon hij per 1 januari 1853 in een
paar kamers aan de Amsterdamse

Successievelijk wil ik bovengenoemde onderdelen nader
bespreken, waarbij ik zal trachten de collega’s te memoreren
die daar werkten in mijn tijd
(1960 - 1971), voorzover mijn
geheugen hun namen tenminste
wil prijsgeven!

Gevolg hiervan was het ontstaan
van steeds meer boekhandels
(vaak tevens uitgeverijen), waarvan sommige eigenaren zich
tegelijkertijd ook met het antiquarische boek bezig hielden.
Enkele voorbeelden van bedrijven die in deze eeuw ontstonden
waren/zijn Brill (Leiden), Thieme
(Zutphen), Meulenhoff (Amsterdam), Van Stockum (Den Haag)
en Sijthoff (Leiden).
Ook de Nijhoff’s behoorden
destijds bij die nieuwkomers. In
Arnhem waren dat Isaac Anne
Nijhoff (1795 - 1863 ) en zijn oudste
zoon Paulus (1821 - 1867) die in
5 de firma Is.An. Nijhoff en n.
oprichtten.
In datzelfde jaar vertrekt Isaac’s
tweede zoon Martinus (1826 - 1894)
naar Den Haag en wordt de stichter

Onder één dak bevonden zich nu een
wetenschappelijke uitgeverij met allure, een antiquariaat met wereldwijde
bekendheid, een academische boekhandel (moest intern per se met de
term sortiment worden aangeduid!) en
last but not least een afdeling export,
het meest belangrijke en winstgevende onderdeel van het bedrijf. Ook
kende de steeds maar groeiende firma
een grote tijdschriftenabonnementenservice, een huisdrukkerij en nog
tal van andere secties die werden
ondersteund door factureer-,
boekhoud- en correspondentieafdelingen.

Martinus Nijhoff

Veerkade. Hij had al snel meer ruimte
nodig en verhuisde in 1854 naar de
Raamstraat en vervolgens in 1876
naar de Nobelstraat.
Lange Voorhout 9
Zijn zoon Wouter (1866 - 1947), tot
de firma toegetreden in 9 , liet

Regeringsalmanak van Nederlandsch-Indië (1884)

Martinus
Martinus was een aimabel man
die al snel contacten legde,
vooral met mensen die in de
taalkundige en wetenschappelijke wereld van die tijd
belangrijk waren, want zijn
intentie was een uitgever te
worden van uitsluitend wetenschappelijke publicaties. Hij bouwde een
goed netwerk op, zouden wij zeggen.
Dat leidde bijvoorbeeld tot uitgaven
die nog steeds van groot en permanent belang zijn voor de kennis en het
gebruik van onze Nederlandse taal; ik
geef hiervan enkele voorbeelden.

Martinus Nijhoff’s beroemdste uitgave

Hij ging vriendschappelijk om met
collega-uitgevers zoals D.A. Thieme
uit Zutphen en A.W. Sijthoff uit Leiden; met hen legde hij de grondslag
voor de uitgave van het onvolprezen
Woordenboek der Nederlandsche Taal,
waaraan 134 jaar (!) is gewerkt, van
1864 tot 1998. Het verscheen in 686
afleveringen, later samengevoegd in
veertig banden!

In de loop der tijd verscheen hiervan
gemiddeld eens in de tien jaar een
nieuwe bijgewerkte druk: eerst in
afleveringen (zoals bij het W.N.T.)
bij de laatste aflevering werd dan een
inbindband geleverd.

Van Dale
Martinus was - via Thieme - ook in
contact gekomen met J.H. van Dale
(1828 - 1872), de naamgever van het
inmiddels beroemde woordenboek

In dit verband mag niet onvermeld
blijven de verdiensten van C.H.A.
Kruyskamp (1911 - 1990), de
beroemde Leidse lexicograaf, die de
zevende, achtste, negende en tiende

dat in 1874 voor het eerst bij Nijhoff
verscheen: de Grote van Dale.

druk bewerkte!
“Het is niet overdreven te zeggen dat
hij de Grote van Dale gemaakt heeft
tot wat het nu is”, aldus uit het voorwoord in twaalfde druk. De nieuwste
druk is de vijftiende uit 2015.
Middelnederlandsch
Een ander publicitair hoogstandje van
Martinus is zijn uitgave van een middelnederlands woordenboek, waarvan
het eerste deel in 1882 verscheen:
Verwijs en Verdam: Middelnederlandsch
Woordenboek. Eelco Verwijs (1830
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ondergang van een wereld-boekenimperium
het Koninkrijk de Nederlanden. Hierin
staan alle adressen van overheidsorganen en namen van belangrijke
ambtenaren. Regeeringsalmanak van
Nederlandsch-Indië waarvoor hij de
verkooprechten in Nederland verwierf. Bijdragen voor Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde, in die
tijd bekend onder de titel Nijhoff’s
Bijdragen.
Deze serie was oorspronkelijk gestart
door zijn vader in 1837 en later samen
met diens oudste zoon Paulus - enigszins onregelmatig - voortgezet. Maar
toen beiden waren overleden nam
Martinus de uitgave over die tot 1944
heeft gelopen!
Koninklijke Bibliotheek
Ik vermeldde al dat hij een man
was die snel vrienden maakte en dat
heeft hem geen windeieren gelegd.
Zo kwam hij o.a. in contact met
M.E.A.G. Campbell en J.W. Holtrop,
twee beroemde negentiende eeuwse
bibliothecarissen van de Koninklijke
Bibliotheek en hij kreeg hen zover
alle K -bestellingen aan de firma
Nijhoff toe te vertrouwen. Hierdoor
verzekerde hij zich opnieuw van een
vaste inkomstenbron!
Het Vaderland
Martinus had ook een grote politieke
en maatschappelijke belangstelling.
Hij was liberaal in hart en nieren en
miste een liberale krant in Den Haag.
Toen dan ook het ‘Dagbladzegel’
in 1869 werd afgeschaft (een sinds
1812 hoge belasting op kranten) werd
hij - opnieuw samen met Sijthoff en
Thieme - de oprichter van het dagblad
Het Vaderland, een progressief-liberale
krant waarvan het eerste nummer verscheen op 12 april 1869. Helaas ging
het blad tegen het eind van de vorige
eeuw ter ziele: op 14 augustus 1982
verscheen het laatste nummer.
Zijn hart zat overigens op de goede
plaats, getuige zijn uitgave van het
tijdschrift Maandblad tot Afschaffing
der Slavernij, in een tijd dat zo’n
standpunt nog lang
niet algemeen was.

- 1880) was ermee begonnen, door
Jacob Verdam (1845 - 1919) is het
voortgezet en door F. Stoett (1863 1936) voltooid. In 1941 verscheen
het elfde en daarmee laatste deel. Het
middelnederlands is de taal die in
Nederland en Vlaanderen werd gesproken zo ongeveer van de dertiende
tot de zestiende eeuw.
Drie pijlers
Drie andere pijlers waarop zijn uitgeverij zou gaan rusten en die vaste en
solide inkomsten garandeerden waren
de uitgave van: Staatsalmanak van

Redacteuren en assistenten van het W.N.T. (1998)

klasse. Zelf gaf hij eens te kennen:
“Ik heb er steeds naar gestreefd de
grootste zorg te besteden aan de
uiterlijke verzorging van de wetenschappelijke werken, qua papier, lettertypen, bladindeling, illustraties en
banden.” Binnen korte tijd groeide
de uitgeverij explosief. Professoren
en wetenschappers van grote - ook
nu nog bekende - naam en faam
vonden het een eer bij Nijhoff hun
werk uit te geven.
Boele van Hensbroek
Na enige tijd kon hij het werk alleen niet meer aan; in 1870 nam hij
een veelbelovende jonge man in
dienst, de 17-jarige P(ieter) A.M.
Boele van Hensbroek (1853 - 1912).
Een uitstekende keus die uit-mondde
in de benoeming van Pieter tot vennoot in 1879. Bovendien trouwde deze
met een dochter van Martinus en werd
aldus zijn schoonzoon.
Pieter had echter ook literaire aspiraties, hield voordrachten en schreef
enkele dichtbundels; in het bedrijf

Goed, in Nederland was Nijhoff inmiddels een bekende uitgever, maar
wereldberoemd werd hij met de
publicatie van het door J.W. Holtrop
geschreven en in 1868 uitgebrachte
Monuments Typographiques des
Pays-Bas au quinzième siècle (onder
t pografie wordt verstaan de kunst
van het vormgeven, zetten en drukken
van tekst).
Hierbij wil ik ‘t laten voor wat
betreft de betekenis van Martinus als
uitgever.

A.W. Sijthoff

hield hij zich bezig met de afdeling
antiquariaat en de boekveilingen.
Het aantal boeken, vervolgwerken
en tijdschriften dat Martinus tussen
1853 en 1894 het licht heeft doen zien
loopt in de honderden! De (laatste)
fondscatalogus die verscheen t.g.v.
het 00-jarig bestaan van de firma,
bestrijkt de jaren 1853 tot 1953 en telt
139 pagina’s!

Hij was echter ook een vakbekwaam
antiquaar; in die hoedanigheid zien we
hem straks nog terug in dat hoofdstuk.
We vervolgen ons verhaal met wat er
te vertellen valt over zijn zoon Wouter
en dat is nogal veel!
Meer in een volgende uitgave
van De Oud-Hagenaar.
Bob Jongschaap
btjongschaap@ziggo.nl

Ik sluit de bijdragen van de
grondlegger aan het fonds
van het bedrijf af met nog een
drietal belangrijke titels die hij
verwierf.

Hij begon nu ook
steeds meer tijdschriften te publiceren, sommige nam
hij over van andere
uitgeverijen. Op
deze manier leerde
hij langzamerhand
steeds meer auteurs
en redacteuren kennen. Omdat hij er
een eer instelde alles
wat hij publiceerde
tot in de puntjes te
verzorgen, kreeg hij
steeds meer naam als
een uitgever van grote

In 1866 werd hij uitgever van
de publicaties van het Kon. Inst.
van Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden.
‘De Fruin’
Sinds 1878 ging bij Nijhoff
verschijnen de beroemde
Nederlandsche Wetboeken
door R.A. Fruin, momenteel
nog steeds door advocaten en
rechtsgeleerden simpelweg
aangeduid met ‘de Fruin’.
D.A. Thieme

J.H. van Dale
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Valkenboskerk: een juweel van een kerk
De Valkenboskerk is in 1929 gebouwd en is het laatste originele,
markante gebouw in de wijk Rustenburg Oostbroek.
Wat betreft de locatie van de
kerk was al in 1908 bekend
dat op die plaats een openbaar
gebouw geplaatst zou worden.
Architect Berlage maakte in dat
jaar zijn ‘Plan tot Uitbreiding
‘s-Gravenhage’ bekend.
Drie jaar daarvóór, in 1905,
maakte stedenbouwkundig/civieltechnisch ingenieur Lindo
in zijn plan duidelijk dat de
Valkenboslaan met de Valkenboskade samen komen op de
Loosduinseweg/Loosduinsekade. Berlage heeft in aansluiting
daarop in 1908 dit punt gebruikt om in
het verlengde de Zuiderparklaan door
te trekken als een duidelijke as. Om
dit schakelpunt te markeren was er
aan het begin van de wijk Rustenburg
Oostbroek een markant openbaar
gebouw bedacht. Zie de kaart van het
uitbreidingsplan van Berlage 1908.
Hierop is te zien hoe er een openbaar
gebouw is gepland aan het begin van
de Zuiderparklaan, oorspronkelijk nog
aan de andere kant van de Zuiderparklaan.
Herinneringen
De locatie en de kerk zelf zijn van
grote waarde voor het verleden, maar
ook voor de toekomst van de stad Den
Haag en haar bewoners. In de Valkenboskerk zijn vele huwelijken gesloten
- waaronder die van de architect zelf
- en vele kinderen gedoopt. De kerk is
ook een sterk vertrouwd stadsbeeld,
heeft grote cultuurhistorische erfgoedwaarde en biedt een heel waardevolle
ontmoetingsplaats.
Hieronder vindt u het verslag van een
excursie op 27 maart 2004 langs de
werken van architect B. van Heijningen in en om Den Haag. Het verslag
is geschreven in oude stijl door mr.
L. van Heijningen (24 mei 1919 - 9
juni 2008), advocaat te Den Haag
en ingestuurd door de heer Nico van
Heijningen, zoon van de architect van
de kerk.
“Spoeden wij ons naar het voormalige Valkenbosch, een oud landgoed
- eens koninklijk bezit -, aan de rand

‘Plan tot Uitbreiding ‘s-Gravenhage’ van
Berlage anno 1908.

waarvan, over de Loosduinse Vaart
in 1929/1930 de Valkenboschkerk is
verrezen aan de hoek van de Zuiderparklaan.
Als bijeenkomst voor de Gereformeerde gelovigen in deze nieuw aan
te leggen stadswijk.
Toen de kerk werd gebouwd, lagen er
van af de De La Reyweg alleen nog
tuinderijen en boerderijen.
De bebouwing van de Zuiderparklaan
lag geheel verloren als een langgerekte wonde in de welige landerijen.
Eens reden wij, in de luid klingelende,
schommelende, van rook doortrokken stoomtram van af de Lijnbaan
het Westland in. De tram kroop al
schuddend langs de bouwplaats waar
het kerkgebouw moest verrijzen. Van
af een aangemeerde schuit werden
met kruiwagens bouwmaterialen over
een zacht zwiepende loopplank naar
de wal gekruid. Aan de wal stond een
man, met gleufhoed en lange regenjas,
driftig te gebaren, aanwijzend waarheen de materialen moesten worden
gedirigeerd. Het was de architect, vol
aandacht voor zijn wordende schepping.
Een hele opgave voor een nog jonge
architect. Hij schonk er al zijn aandacht en toewijding aan. Persoonlijk
reisde hij het land af om de fraaiste
steensoorten, de beste houtsoorten uit
te zoeken.

Bij de inwijding - op een zaterdagmiddag - wemelde het van de kerkelijke
en wereldlijke autoriteiten.
Het was ook een bijzondere gebeurtenis, een fraai kerkgebouw, zo geheel
afwijkend van de, maar al te vaak
smakeloze, sleur waarin Gereformeerde kerkgebouwen meestal werden
gebouwd. Zij ademden de geest uit:
vooral niet opvallen, vooral niets
ongewoons.

Nog groter voldoening was dat zijn
huwelijk met Nicolette Cornilie Mulder in 1934 in dit gebouw kon worden
ingezegend, in aanwezigheid zijner
hoog-bejaarde ouders en schoonouders
en zijn zuster die voor het eerst sedert
1904 van uit Zuid-Afrika, met haar
man Jan Lambooy, haar familieleden
thuis had bezocht.
Het exterieur toont de invloed van zijn
Delftse leermeester Granpré Molière,
met de architect Van Heijningen vol
liefde voor ambachtelijk werk en de
vroeg-Christelijke bouwstijl. Getemperd door Protestantse nuchterheid.
Hoe geheel anders was dit gebouw.
De geestdriftige architect besteeg
de kansel en gaf zijn toelichting. De
Romaans aandoende zuilengalerij
achter het liturgische verhoog, de
tegenstelling tussen het frisse rood
der vloerbedekking en de zuiver witte
zuilengalerij er achter. Het door bijzondere ramen gezeefde licht zweefde
door de hoge ruimte.
Hoog boven in de zoldering straalde
een veelkleurige nokbalk, beschilderd
door de bekwame huisschilder Van
der Veer.
Deze liep trost als een pauw, met
bijzondere kunstenaarsdas en frivole
kuif rond en vertelde hoe moeilijk de
uitvoering van de veeleisende instructies van de architect was geweest doch
het resultaat was prachtig.

Huwelijk in de Valkenboskerk (architect B. van Heijningen) van Bartholomeus van Heijningen
(1894-1983) en Nicolette Cornélie Mulder (1901-1995). Foto: Haagse Beeldbank

De kansel was zeer bijzonder, buitengewoon onhollands - bekleed met
mozaïekwerk. Daartoe waren speciaal
uit Italië bekwame mozaïekwerkers
ontboden om deze inlegkunde uit te
voeren. De architect mocht de voldoening smaken dit alles te vertellen.
Hij bereisde Italië, onwetend van de
vererende opdracht welke de kerkenraad, na rijp beraad, behaagd had hem
te verlenen.

Van af 1952 werd het kruis op de toren
des avonds verlicht, een heenwijzing
naar aards lijden en bovenaardse
heerlijkheid.
Nog steeds is het gebouw een sieraad
dat de omgeving opheft.”

Huidige status van het proces
Nadat op 15 december 2013 de
Valkenboskerk aan de eredienst werd
onttrokken, heeft de eigenaar, de
Protestante Gemeente ‘s-Gravenhage
(PGG), tevergeefs gezocht naar een alternatieve geloofsgemeenschap en herbestemmingspartij. Toen bleek dat dit
niet lukte, heeft de PGG in 2016 een
contract onder voorwaarden ondertekend met projectontwikkelaar Bébouw
Midreth voor het realiseren van een
appartementencomplex waarvoor de
kerk gesloopt dient te worden.
Dat de gemeente spreekt van een - nog
immer onbevestigde - termijn van
twee keer twee jaar, dus tot 15 december 2017, voor het vinden van een
alternatieve herbestemming, is door de
eigenaar niet in acht genomen.
Op 4 oktober 2016 vond een informatiebijeenkomst voor omwonenden
plaats waarin het appartementencomplex werd gepresenteerd door de
ontwikkelaar. Sinds die avond doet het
actiecomité Valkenbos Blijft met hulp
van allerlei organisaties en de stem
van andere omwonenden, verwoede
pogingen om de Valkenboskerk te
behouden.
Actiecomité Valkenbos Blijft
valkenbosblijft@gmail.com
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De Puch
Als oud-medewerker van R.S. Stokvis & Zonen N.V., werkzaam
geweest in het verkoopkantoor Den Haag in de periode 19591966, is de koppeling tussen Puch en Stokvis nog altijd aanwezig. Ik was verantwoordelijk voor de verkoop van gereedschappen voor mijn militaire diensttijd (1962-1964) en na mijn militaire
dienst voor de ‘midden industrie’ en ‘groot industrie’. De verkoop
van fietsen en brommers was mijn zaak niet; het werd allemaal
geregeld vanuit het hoofdkantoor Rotterdam.
Met een collega van het kantoor Den
Haag, bezochten wij het gebouw het
hoofdkantoor van R.S. Stokvis aan
het Heiman Dullaertplein/Westzeedijk
in Rotterdam. Daar werden de grote
commerciële beslissingen genomen,
ook voor de mobiliteitssector fietsen,
brommers, motoren, automobielen.
We waren op tijd; het gebouw wordt
gerenoveerd tot appartementen.
In de ‘wandelgangen’ hoor je en lees
je nog regelmatig wat over de twee
iconen; Solex en Puch. Overigens was
ik de eerste bezitter van een ander
soort fiets in Den aag ( 9 5) en wel
van een Moulton vouwbare fiets met
kleine wielen, voor- en achtervering,
een Stokvis-product. Je viel wel op in
het Haagse stadsverkeer met de lichtblauwe vouwfietsmodel. tokvis was
er meestal als eerste op de markt met
dit soort nieuwe ontwikkelingen.
Over de Puch zijn voor mij twee
bekende boeken op de markt verkrijgbaar; Puchfeest van de uitgeverij De
Nieuwe Haagsche en De Puch story
van Wim de Jong en Bas van Kleef.
Ik zou er niets aan kunnen toevoegen.
Schitterend om deze boeken te lezen
met veel plaatjes. Ik richt mijn verhaal
op andere aspecten over de Puch.
Buren van Karel Schols
Het trof mij, dat naar aanleiding van
mijn artikel over het Stokvis-bedrijf
van november 0 een reactie
kwam van een goede vriend van en
over de Stokvis-vertegenwoordiger
de heer Karel Schols. En dat is het
leuke van de krant De Oud-Hagenaar,
het lokt altijd interessante reacties uit.
Ik ontving een mailbericht van een
vroegere bovenbuur van Karel Schols
uit de Kootwijkstraat.

“Karel Schols was vertegenwoordiger
bij Stokvis en heeft onder andere mijn
eerste en (enige) bromfiets, uiteraard
een Puch geregeld. Later nog een Puch
Maxi voor mijn andere broer. Het was
iemand, die, zoals ze dat zeggen, z’n
bekkie wel bij zich had en was een
zeer goede verkoper. Ik denk dat Karel
Schols zijn hele werkzame leven tot
aan zijn (vroeg) pensioen, tweede
helft van de jaren tachtig, begin jaren
negentig bij Stokvis heeft gewerkt. Hij
is in eind 0 5 op 90-jarige leeftijd
overleden.”
Ik heb hem niet gekend in mijn
Stokvis-periode. Ik heb al een paar
maal gekeken naar de films op de dvd
Puch 50 jaar, de jongensdroom. Voor
mij interessant, vooral Karel Schols
te zien vertellen over zijn verkoopervaringen. Hij was bij de opnamen in
goed gezelschap van Wout Louwerens,
vertegenwoordiger van Stokvis in
Amsterdam en daarvoor werkzaam
geweest bij de Delftse Motorenhandel,
aan de Theresiastraat in Den Haag,
die de Puch importeerde vóór Stokvis
en bromfietshandelaar Leo van ijl,
die een goedlopende werkplaats had
in de Kikkerstraat voor de Puch- en
Tomos-bromfietsen. Wat moest dat
een speciale periode in Den Haag zijn
geweest, vooral in de jaren vijftig en
zestig.
Vanaf januari 95 was R. .
Stokvis de importeur geworden van
de fabrieken Steyr, Daimler, Puch
A raz (Oostenrijk) voor de alom
geprezen Puch-bromfiets. In 99
stichtte Johann Puch opnieuw de
fietsfabriek t ria. Na de oorlogsjaren
van 9 4- 9 , door de inflatie en
bizarre economische omstandigheden,

De zwarte Puch is van de jaren zestig en is van Aat de Wilde uit Loosduinen, collega bij het Louwman Museum.

kwam liquidatie in zicht. Toen werd
Ing. Giovanni Marcellino binnen de
fabriekspoorten gehaald. Geen liquidatie, maar de Puch-bromfiets werd
later een topper onder bromfietsen. r
kwam een Puch-rage aan.
Op de dvd film spreekt Karel chols,
dat Stokvis veel huwelijken op z’n
geweten heeft. Wie een mooi meisje
wilde ‘versieren’, moest een Puchbromfiets kopen en met zijn twee n
toeren door de stad. Voordat Karel
Schols met zijn werk als vertegenwoordiger begon, volgde hij een soort
‘cursus’ via een gespreksbandje van
Sjaak Bral. Hij was geen Hagenees.
Als uitstekend vertegenwoordiger,
gaf hij aan, nooit en te nimmer aan de
klant te vragen; “Hoe gaat het met je?”
De kans dat de handelaar daar diep op
ging, was groot en na zijn verhaal had
hij geen tijd meer voor je om tot zaken
te komen. Bied ook nooit een sigaret
aan. Het is nooit goed en niet het juiste
merk en dan begint je gesprek minder
geslaagd. Het is een zwaar beroep,
maar wel mooi en op zijn leeftijd
toen ( ) jaar, zou hij zo weer kunnen
beginnen. R.S. Stokvis wilde geld
verdienen en stond erop dat de dealers
van Puch ook de ole -bromfiets
kochten; deden zij dat niet, dan werd

er gedreigd naar zijn buurman-handelaar te gaan! Karel Schols: “Viel niet
mee, in die tijd, reed alleen nog een
pastoor op een Solex.”

zwart cr me - prijs 95 gulden (niet
alles overgenomen over de technische
beschrijving). Importeur R. . tokvis
onen N.V. Rotterdam.

Hoge sturen
De Oostenrijkse producent van de
Puch, had een keer geen Puchs in
voorraad met normale sturen; wel
met een hoog stuur, die zijn toen
geleverd en bleek direct aan te slaan.
De periode brak aan met hoge sturen.
Aan het woord was Karel Schols van
R.S. Stokvis.

In Den Haag, Puchstad van weleer,
komen de Puch- en de Tomos-eigenaars gebroederlijk in januari samen
op Scheveningen.

Leo van ijl, bromfietshandelaar met
werkplaats in de Kikkerstraat, was het
adres om de Puch-bromfietsen sneller
te laten rijden. Op de Ambachtsschool
had Leo van ijl, vijlen geleerd en dat
is vele jaren goed van pas gekomen bij
de aanpassing in het motorblok.
Er was een strijd ontstaan, door de
concurrentie van het merk Tomos.
Stokvis brak de Tomos af van
imitatie, surrogaat en ook nog Karel
Schols kwam opnieuw in een kleine
opwinding om de Puch-bromfiets
boven alles te stellen. Kom niet aan
de Puch-bromfiets. De kopers van de
Puch waren mensen, die met sparen en
wat geld verdienen zich zo n bromfiets
konden veroorloven. Dat was typisch
voor Puch; je veranderde regelmatig
de bromfiets, eraan sleutelen en alleen
bij Puch zag je dit fenomeen gebeuren,
volgens Leo van ijl.
Witte Puch
elf heb ik een witte Puch gehad,
tweedehands en als Stokvisser, was ik
er trots op.

Bromﬁets van 1957, Puch van Martin Krul, gefotografeerd op de Scheveningse boulevard.

Helemaal opnieuw trots was ik bij
het lezen van een oude advertentie in
het blad Bromfiets met een technische
beschrijving van de Puch-tweetakt cilinderinhoud 49 cc, voorzien van
hampion-bougie L of L ( tokvis
was importeur van hampion),
toelaatbare belasting 45 kilo, kleuren

Dit artikel heb ik geschreven als oudStokvisser, hoe kan het ook anders!
Via een collega lid bij onam ( ontactgroep Automobiel- en Motorrijwielhistorie) kreeg ik de volgende artikelen in bruikleen, geschreven door
Puch-kenners, zoals De Puch heeft
Abraham gezien; na een halve eeuw nog
populair, verscheen in MotorRijwiel
004 Legendarische brommer 40
jaar oud; Het Puchje populair als geen
ander van Hans van Dissel; Van Damesbrommer tot Statussymbool PUCH,
verscheen in romfiets Bromfietshandelaar Leo van Zijl: “Helemaal leip van
Puch”, verscheen in romfiets, W.M.
Puch Historie deel 1, AM klassiek;
Terugblik ‘Vaders poen, moeders angst’
door Henk Duits met een foto uit het
Haags Gemeentearchief.
Puch fabriceerde ook motoren; ook
over de Puch motoren heb ik Duitse
en Nederlandse artikelen meegekregen
ter lezing.
Met genoegen weer eens in De
Oud-Hagenaar aandacht gegeven aan
de legendarische tijden van weleer,
maar nu nog kopen ouderen de oude
Puch-bromfiets. Op de foto s ziet u
Aat de Wilde uit Loosduinen, collega
van het Louwman Museum en van een
goede vriend op Scheveningen, Martin
Krul. ijn Puch kocht hij of kreeg hij
toen hij 5 jaar werd Afgebeeld op
de Scheveningse boulevard, de Puch
van 95 .
Wim P.M. van Wezel
wimvanwezel@casema.nl
06-22051239
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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 Hoe noemden ze ‘het’ vroeger bij ú?
met Julius Pasgeld

Wat was nou toch ‘kezen’? Toen ik
tien was vernam ik met enige regelmaat, dat er een combinatie van een
man en een vrouw ‘gekeesd’ hadden.
Meestal durfde ik dan niet te vragen
wat ‘kezen’ was. Voetstoots werd
immers aangenomen dat je dat al wist.
En dan zou je wel een heel domme
indruk maken als je het vroeg.
En als je het al eens een keer wèl
durfde vragen - bijvoorbeeld aan
iemand waarvan het je een zorg zou
zijn of die je dom vond of niet - kreeg
je als antwoord: ‘Nou je weet wel. Dat
ze ‘het’ doen’. Of ze zeiden iets over
‘vogelen’ of ‘wippen’. En dan wist je
het nog steeds niet.
Hoeveel verschillende benamingen
ik heb gehoord voordat ik een beetje
van wanten wist weet ik niet meer. De
hoogste tijd dus voor een terugblik.
Het begon al vroeg. Al tijdens het le-

Niet alleen de handeling zelf maar ook de benodigdheden hadden de meest uiteenlopende benamingen. Meestal verhullend of
verbloemd. Dus er moest meer aan de hand zijn. Maar toen je klein was, zag je door de bomen het bos niet meer.
ren praten werd me duidelijk gemaakt,
dat ik in het vorstelijk bezit was van
een plassertje. En wat je daarmee kon
was me de eerstkomende tien jaar ook
volkomen duidelijk. Totdat wat later,
via allerlei vage en lacherige toespelingen, bleek dat er meer achter stak.
Dat was dus zo ongeveer rond de
periode dat dat ding geen plassertje
maar een piemeltje ging heten. Thuis
dan. Op school, en in de rest van de
volksmond, heette hij gewoon ‘lul’of
‘pik’. Maar dat mocht je thuis dan
weer niet zeggen. Het werd behoorlijk
ingewikkeld.
Om naar ieders tevredenheid te
voldoen aan de diverse maatschappelijke eisen die samenhingen met de
nomenclatuur der geslachtelijkheid
moest je van goeden huize komen. Ja.
Ik druk me voor de goede orde maar
even keurig netjes uit. Want bij het
schrijven over dit soort zaken loop je

al gauw de kans dat je verweten wordt
vieze taal uit te slaan.
‘Een drukje doen’
Bij vriendjes thuis deden trouwens
ook allerlei variaties op het thema de
ronde. Je zal het niet geloven, maar ik
heb de moeder van een vriendje wel
eens horen spreken van een ‘piemelewiemeltje’. Bij dat vriendje thuis was
‘een drukje doen’ trouwens ook heel
gewoon.
Over druk gesproken. Je was als kind
in die tijd zo druk met de naamgeving
van je eigen zaakjes, dat je nauwelijks
toekwam aan het naamgeven van de
zaakjes van een ander.
Van hoe het bij meisjes heette,
bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Meisjes
hadden een ‘cut’. Dat wist iedereen.
Een cut met een c. Dat kwam uit het
Engels. Cut. Dat betekende snee. Pas
rond 1955 is die c een k geworden.
Maar hoe die ‘cut’ eruit zag? Geen
flauw idee.
Ooit ging ik in die tijd met een
vriendje met zeer vooruitstrevende
ouders naar een naturistenterrein.
Het zusje van dat vriendje liep daar
ook rond. Steelse blikken mijnerzijds
dienden mijn kennis -naast de kennis
die ik tijdens het doorbladeren van
tijdschriften zoals ‘De Lach’ en ‘De
Piccolo’ al had verworven- te verrijken. Maar geloof me. Met alleen
kijken werd ik nauwelijks wijzer. En
iets anders dan kijken? Het kwam niet
eens bij me op.
Pipi , poesje , sneetje , flamoes ,
alleen met de naamgeving moesten
we het voor en na schooltijd doen
tijdens onze diepgaande discussies
over dit soort zaken. De ene naam was
duidelijk wat ranziger dan de andere
en bij welke gelegenheid je welke
naam moest bezigen was ook niet

4 mei met
Wieteke van Dort
& Zoon Ida Vos
De Gemeente Rijswijk en Yarden Begraafplaats Oud-Rijswijk

18.15 - 18.45 Zang Wieteke van Dort, kranslegging, Last Post
18.45 - 19.15 Wandeling naar de Oude Kerk (Herenstraat)
19.15 - 19.45 Muziekvoorstelling ‘Het koffertje van Ida Vos’
19.45 - 19.55 Wandeling naar Park Hofrust
20.00 - 20.20 Kranslegging, stilte, toespraak burgemeester

Begraafplaats Oud-Rijswijk • Sir Winston Churchilllaan 233 • T 070 396 1967
Gemeente Rijswijk • Oude Kerk & Park Hofrust • T 070 326 1641

Boze brieven
Daar kwam nog bij, dat meisjes, als
ze wat ouder werden ‘een maandstonde’ konden hebben. En daar hield
een gedegen kennis van zaken bij de
gemiddelde jongen toch echt wel op.
Toch was het -alweer- die verhullende
naamgeving die deed vermoeden
dat er meer aan de hand was dan we
mochten weten.
Bij mij thuis deelde mijn moeder somtijds mede, dat ze het ‘emmetje’ had.
De manier waarop ze dat zei maakte,
dat ik daar echt he-le-maal niks mee
te maken wilde hebben. Maar bij
meisjes op school was ‘opoe’ soms op
bezoek. Of was iemand tijdelijk ‘lid
van het rode kruis’. Ergens moest er
een samenhang bestaan tussen al die
verbloemende taal.
Pas toen mijn jongeheer bij tijd en
wijle de neiging vertoonde een eigen
leven te gaan leiden (ik was 11, denk
ik) begon er bij mij enig begrip te
dagen. Onderweg van school naar
huis vroeg ik aan een vriend (die met
die vooruitstrevende ouders , want als
iemand er vanaf zou weten was híj het

wel) hoe de vork nou eigenlijk in de
steel zat. Terwijl we de weg overstaken zei hij: ‘Nou. Kijk. Je steekt je
tampeloeris bij het meisje in haar...’.
En op dat moment werd hij aangereden door een fietser en moest hij voor
een hechting naar het ziekenhuis.
Daarna heeft het nog minstens een
half jaar geduurd voordat ik wist waar
ik mijn tampeloeris naar moest richten
bij een eventuele, mogelijke, toekomstige poging tot sex. Ik zeg het maar
weer netjes, want echt, voor je het
weet ligt het bureau van de hoofdredacteur vol boze brieven van mensen
die hun abonnement op De Oud-Hagenaar wensen op te zeggen wegens het
gebruik van onwelvoeglijke taal.
Seks met een x
Sex schreef je vroeger trouwens met
een x. Pas rond 1965 is die x een ks
geworden. Een van de eerste keren,
dat ik dat woord hoorde was van mijn
vader die het tegen iemand had over
‘sexappeal’. Ik verstond: ‘seksepiel’.
Wat krijgen we nou weer, dacht ik.
Alwéér iets wat ik niet weet.
Ach. Wat wist ik toch weinig. Allemaal de schuld van die schijnheilige
volwassenen. Hoe noemde ze dat
allemaal vroeger bij u eigenlijk?
Mail het naar julius.pasgeld@deoudhagenaar.email.

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de regio
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

18.00 - 18.15 Ontvangst op Begraafplaats Oud Rijswijk

Nogmaals, het werd er met het idee,
dat meisjes ‘anders’ waren dan jongens, alwéér niet eenvoudiger op.

Behang (werk)

houden opdonderdag 4 mei gezamenlijk de dodenherdenking.
Programma

altijd duidelijk.

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

Gebr.’s van

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
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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 Fiat 124 Sport Spider
Mijn vader reed Fiat en mijn oom George had een Fiat-subdealerschap op de begane grond van de Nirwana-flat aan het
Willem Witzenplein in Den Haag, waar ik als kind al achter het
stuur van zijn auto’s kroop en er lustig op los fantaseerde hoe
ik ze met mijn eigen geluiden de bochten door stuurde en ze
sportief de sporen gaf.
dat staat gelijk aan een strak, stijlvol,
elegant en vooral waanzinnig mooi
design. Slanke, lage voorkant met
een fraaie smalle grille. Mooie taille
met ronde vormen en een aparte wat
gevleugelde achterkant. Opvallend
mooi gevormde deurhendels met
vierkante drukknoppen. Gewoon een
genot om naar te kijken, althans wat
mij betreft. En dat is nog maar de
buitenkant.

Sturend aan de dunne, grote
stuurwielen en schakelend met die
lange poken die rechtstreeks uit de
bodem kwamen. Zo is mijn liefde
begonnen voor Fiat en later het
Italiaanse design in het bijzonder.
Toen al was ik helemaal gek op
die donkergrijze Fiat 1500 Cabriolet met roodleren bekleding van
mijn oom George. Ik kan mij nog
herinneren dat Rob de Nijs in zijn
beginjaren er ook zo een had, maar
dan in het donkerblauw. Begin jaren
zeventig kocht ik mijn eerste auto.
Een gloednieuwe Fiat 850 Sport
Coupé, bij Fiat-dealer Swart in de
Parkstraat. Een donkergroene met
naturel-skai bekleding. Wat was dat
en nog steeds, een elegante coupé en
dat was in dezelfde periode dat Fiat
de 124 Sport Spider introduceerde.
Een ontwerp van de beroemde
Italiaanse ontwerper Pinin Farina en

Sportief
Naar het interieur kan ik tijden met
bewondering en genoegen kijken.
Toen en nog steeds. Lekkere goedgevormde sportieve kuipstoelen.
Hoofdsteunen kenden wij toen nog
niet. Echt een twee plus twee, want
achterin was slechts plaats voor twee
bevriende dwergen zonder benen. En
dan dat dashboard, fraai imitatiehout met een aantal mooie klokken.

paar tellen opgevouwen achter je,
dus tijd om ongegeneerd te genieten
van deze klassieke cabrio. Schakelen
gaat soepel, maar met een goed gevoel van inleggen in de versnelling,
als u begrijpt wat ik bedoel. Geen
stuurbekrachtiging, dus ook hier echt
sturen, waarbij je voelt wat er tussen
de wielen en de weg gebeurt. Dit is
naar mijn idee het echte cabriorijden. Wind door de haren en gassen,

Beperkt aantal knoppen en links van
het stuur het gebruikelijke Fiatrichtingaanwijzer en -verlichtingshendel. Prachtig houten sportstuur,
dat ik in een kleiner formaat in mijn
850 Sport Coupé had. Als je een Fiat
start, krijg je gelijk dat opzwepende
gevoel dat hij er zin in heeft om je
op sportieve wijze op pad te sturen.
Heerlijk en dat geldt ook voor deze
124 Sport Spider. Het dak ligt in een

sturen, schakelen en remmen en dat
in een echte Italiaanse bolide met een
stoer motorgeluid en fraaie vormen.
Grappig dat ik bij dit soort auto’s
altijd moet denken aan die echte
Italiaanse diva’s, zoals Sophia Loren.
Niet zo gek eigenlijk als ik er wat
langer over doordenk. Toch?
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 4 april vond u ook
weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel
goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
4-1-7-8.

8

4
8
7
6

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

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op: vrijdag 28 april.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit
(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de volgende inzenders:
• C. van Hattum, te Nuenen
• Marja Noppen, te Pijnacker
• J.W. Verhoef, 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

7

3
9
9
5

4
8
9 2
5
7

3
1

1
5 1
8
4

8
5 2

1

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 8
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

2 9

5

7
3 8

6

8

2 9
8

7
4 9
8

4

5

6

6
8
1
5 2
7
6
9

7

7
1

7

4 2
8
3 9

4
1 2 6

8 1

5 9 7
8 4
2
6
1
9
6 2
4 7 1
6 2 8
3
2 1
9
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Van den Berg Medisch Training Centrum:

Onze kwaliteit is uw mobiliteit!
Van den Berg Medisch Training Centrum is een praktijk voor
fysiotherapie, orthopedische manuele therapie en revalidatie. De
praktijk vindt u aan de Willem de Zwijgerlaan 77 in het Haagse
Statenkwartier en wordt beheerd door Hans en Maurice van den
Berg.
Patiënt en behandeling
Wanneer u bij een van onze therapeuten een afspraak heeft, wordt u
vakkundig en deskundig behandeld. In
onze praktijk zien wij dagelijks patiënten met acute en langdurige klachten
bij houding en beweging. Iedere
patiënt is uniek en heeft een eigen idee
en gevoel over hoe te functioneren in
het dagelijks leven.
Wij nemen voldoende tijd om een volledig inzicht te krijgen in uw lichamelijke klachten en maken een effectief
behandelplan waarmee u weer zo snel
mogelijk mobiel bent. Uw herstel staat
bij ons centraal, ons motto is: “Onze
kwaliteit is uw mobiliteit!”
Therapeuten
Onze therapeuten zijn goed opgeleid en beschikken over meerdere
specialisaties. Mede-eigenaar Hans
van den Berg geeft bij- en nascholing

aan fysiotherapeuten en manueeltherapeuten en is docent aan meerdere
Hogescholen. Vanwege zijn grote
vakkennis en deskundigheid wordt hij
regelmatig uitgenodigd in binnen- en
buitenland om masterclasses en seminars te verzorgen.
Klanttevredenheid
Om onze kwaliteit van zorg te meten
ontvangen de patiënten een vragenlijst. Een onafhankelijk bureau informeert ons over de uitkomsten.
In 2016 beoordeelden patiënten onze praktijk met een 8,9!
Foto: Glenn Siegers

Bij Van den Berg Medisch Training
Centrum kunt u terecht voor:

Voor meer informatie:
Willem de Zwijgerlaan 77
2582 EJ Den Haag
070-4041891
vandenberg.mtc@gmail.com
www.vandenbergmtc.nl

Orthopedische Manuele Therapie
Fysiotherapie
2nd Opinion
Revalidatie
Preventie

Aixam houdt u mobiel
Door de jaren heen is de Brommobiel gigantisch veranderd. Gestart onder merknaam Arola en geboren op het Franse platteland
als oplossing voor boeren zonder een rijbewijs, is AIXAM tegenwoordig de nummer 1 van Europa.
Geen standaard Brommobiel
De modellen voldoen tegenwoordig
aan de nieuwste eisen die de Europese
Unie vanaf 2018 stelt aan Brommobielen.
Zo mag het gewicht tegenwoordig 425
KG zijn en ook de motoren hebben
meer vermogen gekregen om met
name het zwaardere gewicht en de
accessoires zoals airconditioning beter
van kracht te kunnen voorzien.
Veiligheid voorop
AIXAM heeft de laatste jaren fors
geïnvesteerd in veiligheid van haar

producten. Het verkeer is namelijk een
stuk hectischer geworden.
Daarom wordt elke AIXAM voorzien
van een aluminium veiligheidskooi
en kan er ook ABS besteld worden als
optie.
De AIXAM’s worden op vele veiligheidsvoorzieningen getest bij het
Franse UTAC.
Lekker er op uit
Indien u in het bezit bent van een AM
rijbewijs (het oude brommercertificaat) dan mag u een AIXAM bereiden

op de meeste 50 en 80 kilometerwegen. U hoeft geen wegenbelasting te
betalen en met een gemiddeld brandstofverbruik van 1:30 zijn de kosten
voor een tank Diesel ook niet te hoog.
De meeste AIXAM-bezitters gebruiken hun voertuig voor boodschappen
te doen op vakantie te gaan of er
gewoon lekker op uit te trekken.
Controle en het B-rijbewijs
Wordt of bent u 75 jaar dan dient u een
medische keuring te ondergaan om
het B-rijbewijs te behouden. Dreigt u
afgekeurd te worden of heeft u geen
vertrouwen in een goede afloop van de
medische keuring dan kan u het AMrijbewijs aanvragen bij de gemeente.
Zo kunt u toch veilig en mobiel blijven
in een nieuwe of gebruikte AIXAM.

Dealernetwerk
AIXAM heeft een kwalitatief goed dealernetwerk
die al uw vragen kan beantwoorden. Indien u
een proefrit (aan huis) wenst te maken neem dan
gratis contact op met 0800-249 26 28 of kijk op
www.aixam.nl
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‘WE ZAGEN ENORM TEGEN DE
VERBOUWING OP... AGAAT
NAM DIE ZORG VOLLEDIG WEG’
AGAAT biedt één aanspreekpunt
bij verhuizing, handymandiensten,
schoonmaak en woninginrichting.
We hebben een ruime keuze
aan behang, verf, vloeren,
gordijnen, inbetweens, vitrages,
binnenzonwering en horren.
Wij regelen voor u de woninginrichting van A tot Z, met
eigen vakmensen.
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Samen maken we de stad seniorvriendelijk

Vitaliteitsawards
2017

Op 8 juni reikt de gemeente Den Haag de Vitaliteitsawards voor de 2e
keer uit aan bewoners of organisaties met een goed idee om ouderen
actief en betrokken te houden. Dit kan zijn op sportief of cultureel gebied,
werk, huisvesting, zingeving, toegankelijkheid of ter verhoging van respect
en van betekenis zijn voor elkaar. Het beste idee per stadsdeel wordt
beloond met de Vitaliteitsaward 2017.

Laat u ook ontzorgen!
AGAAT weet raad!

Elk idee is welkom
Twijfel niet en doe mee! Elk idee is welkom, als het maar vernieuwend is en
bijdraagt aan de vitaliteit van ouderen. Een onafhankelijke jury beoordeelt
alle inzendingen op creativiteit en haalbaarheid.

n AGAAT richt in
n AGAAT verhuist
n AGAAT klust
ÉÉN CONTACTPERSOON
VOOR AL UW
VRAGEN!

n AGAAT administreert

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen
Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

In de groene wijken
Vrederust-West, Segbroek en
Bezuidenhout, vlakbij zee en strand,

verhuurt Cato seniorenen aanleunwoningen
De kale huurprijzen liggen rond de € 500,00.
De woningen worden verhuurd aan
alleenstaanden met een inkomen tot € 22.150
of tweepersoonshuishoudens met een
inkomen tot € 30.150
Cato kan de complete dienstverlening
aan senioren leveren van de verhuur
tot en met de zorgverlening.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 - 321 01 57.

www.cato-wwz.nl

Vragen: seniorvriendelijkestad@denhaag.nl of (070)3816810 (op werkdagen).

n AGAAT maakt schoon

n T 070 205 4444 n info@agaatweetraad.nl n www.agaatweetraad.nl

Kijk voor meer

Aanmelden van uw idee kan tot uiterlijk 12 mei via het inschrijfformulier
op denhaag.nl/seniorvriendelijkestad (pagina Vitaliteitsawards).

Meer informatie: denhaag.nl/seniorvriendelijkestad
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Als bewegen
iet meer vanzelfsprekend is...
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MOBILITEIT
SPECIAL 2017

Of het nu gaat om sportblessures, de
lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, klachten ontstaan op
het werk, een verkeerde beweging of
gewoon, omdat het lichaam wat ouder
wordt.
M&O Fysiotherapie is een veelzijdige
praktijk waar op professionele en betrokken
wijze wordt gewerkt aan het herstel en het
voorkomen van pijn en bewegingsklachten.
M&O Fysiotherapie beschikt over een team
van gekwaliﬁceerde therapeuten, elk met hun
eigen specialisme.
Wij bieden:
Fysiotherapie
Orthopedische Manuele therapie
Osteopathie
Sportfysiotherapie
Geriatrische fysiotherapie
Fysiotherapie aan huis
Dry Needling
EPTE
Echograﬁe

Beweegtrajecten:
COPD
Artrose
Parkinson
Duizeligheid
Rugoefengroepen
Wijk-, en Geroﬁtness
Runningtherapie
M&O heeft eigen oefenruimten in de Mimosastraat 14 en de Kruisbessenstraat 8, waar
u onder gespecialiseerde begeleiding kunt
revalideren of trainen.
Vanaf 1 mei staat de deur voor u open op een
unieke locatie op het strand van Scheveningen bij het ‘Beachstadium’
Voor het volledige aanbod van M&O Fysiotherapie kun je een kijkje nemen op onze
site. Daarnaast kan je ons gerust vrijblijvend bellen of mailen voor advies of een
afspraak. Geen verwijzing nodig!

Andere zorg, toch samen wonen
Zoveel jaren samen en dan toch
nog ‘uit elkaar’ moeten omdat beide
partners hulpbehoevend zijn, maar
allebei andere zorg nodig hebben. Dat
is voor vele echtparen niet het toekomstbeeld zoals zij zich dat vooraf
voorstelden. Ook Stichting Eykenburg
zag de noodzaak om een oplossing te
zoeken voor dit steeds vaker voorkomende probleem.
Inmiddels wordt binnen de muren van Huize
Eykenburg aan de Kruisbessenstraat in Den
Haag dan ook een geheel nieuwe afdeling
gecreëerd met een tiental 2-kamerappartementen, speciﬁek bestemd voor echtparen
met een verschillende zorgbehoefte. Een
gemeenschappelijke huiskamer op dezelfde
afdeling geeft daarnaast de mogelijkheid om

cliënten die aan bijvoorbeeld beginnende dementie lijden een structureel dagprogramma
te bieden.
Wonen in een van de appartementen
betekent dat de regie in handen blijft van de
cliënt zelf en daarmee wordt dat belangrijke stukje zelfstandigheid zoveel mogelijk
behouden.
Een stel dat voor de afdeling in aanmerking
wil komen hoeft niet per deﬁnitie een echtpaar te zijn. Samen wonen met een goede
vriend(in), broer/zus, etc. is ook mogelijk.
Omdat iedere situatie anders is staat het
transferbureau geïnteresseerden graag
persoonlijk te woord dus bel gerust naar
telefoonnummer 070-7507000.

Bothe Bedden:

Vitaliteitsawards 2017: samen
de stad seniorvriendelijk maken
De gemeente daagt Hagenaars uit met
nieuwe ideeën en leuke initiatieven te
komen voor een seniorvriendelijk Den
Haag. Het beste idee of initiatief per
stadsdeel wordt beloond met de Vitaliteitsaward 2017.
Heeft u een goed idee om ouderen actief en
betrokken te houden. Dan maakt u kans op
de Vitaliteitsawards 2017. En wie weet staat
u 8 juni op het podium van de Koninklijke
Schouwburg. Vaak komen de beste oplossingen van ouderen zelf of mensen die in
de dagelijkse praktijk met ouderen te maken
hebben. Daarom zijn alle ideeën welkom!
Van organisaties en instellingen, maar ook
van ouderen zelf, (klein)kinderen of zomaar

mensen met een goed idee. Zolang het idee
maar vernieuwend is en bijdraagt aan de
vitaliteit van ouderen. Een onafhankelijke jury
beoordeelt alle inzendingen op onder andere
creativiteit en haalbaarheid. In elk stadsdeel
kan een award gewonnen worden. In 2016
reikte de gemeente voor de eerste keer de
Vitaliteitsawards uit.
Aanmelden van uw idee kan tot uiterlijk 12
mei via het inschrijfformulier op denhaag.
nl/seniorvriendelijkestad (pagina Vitaliteitsawards).
Meer informatie is te krijgen via
seniorvriendelijkestad@denhaag.nl of 0703816810 (op werkdagen).

Toonaangevend in
goed en verantwoord slapen
Bothe bedden is het oudste beddenbedrijf van Den Haag en toonaangevend
als het om goed en verantwoord slapen gaat. Het bedrijf adviseert klanten over goed slapen en ontwikkelt
daartoe samen met leveranciers o.a.
matrassen, kussens en dekbedden, de
VIP en Sleep & Dream lijn.
Naast slapen is Bothe ook gespecialiseerd in
styling, vormgeving en voert het een breed
assortiment overtrekken, dekens en slaapkameraccessoires. “Slapen in zogenoemde

seniorenbedden ligt ver achter ons”, aldus
Jos Bothe.
Senioren willen een goed bed, een mooi
vormgegeven slaapkamer voorzien van alle
gemakken. Een nachtrust die garant staat
voor een dag vol energie. Wij spelen daarop
in door moderne- en klassieke bedden aan
te passen aan de wens van onze klanten.
Dan bedoelen we niet alleen de maat en
hardheid maar ook het gezochte comfort.
Extra hoog of zelfs hoog-laag bedden in een
eigentijdse vormgeving is mogelijk. Bijpassende accessoires, wij helpen de klant deze
te vinden. Slapen is ons vak.
Voor meer informatie:
Bothe Beddenspeciaalzaak
Laan van Meerdervoort 62
2517 AN ‘s-Gravenhage
070-3453900
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TWEE SAMENWERKENDE
PRAKTIJKEN FYSIOTHERAPIE:

Hans Verroen
Praktijk voor Fysiotherapie
gericht op ouderen

PRAKTIJK HANS VERROEN
De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
www.praktijkverroen.nl
06 10258671
info@praktijkverroen.nl
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• Fysiotherapie voor ouderen
• Valpreventie
• Behandeling ook aan huis
• Revalidatie na operaties
• Parkinson
• COPD
• CVA, MS, ALS
• Vaatproblemen

PRAKTIJK HAROLD TER HOEVEN
Zonnebloemstraat 383
2565 RW Den Haag
www.fysio-terhoeven.nl
06 15075900
info@fysio-terhoeven.nl

HELPT
U MEE?
PARKINSON?
Het Centre for Human Drug Research doet onderzoek naar
de behandeling van de ziekte van Parkinson.
Voor een onderzoek naar de aanwezigheid van
veranderingen in de genen zoeken wij patiënten
met de ziekte van Parkinson.
De studie bestaat uit het thuis éénmalig afnemen
van een speekselmonster.
Voor deelname ontvangt u een vergoeding van € 15,00.
Het CHDR (Centre for Human Drug Research) verricht sinds 1987
hoogwaardig geneesmiddelonderzoek met nieuwe en bestaande
geneesmiddelen bij patiënten en gezonde vrijwilligers.
De onderzoeken vinden plaats in ons klinisch centrum. De onderzoeken
dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en
vinden plaats conform de internationale regelgeving en volgens de hoogste
kwaliteits normen. Het CHDR is gevestigd in Leiden en werkt nauw
samen met de Universiteit Leiden en de klinische afdelingen van het
LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

Kijk voor meer informatie op:

Andere zorg nodig, toch samen wonen
Vroeg of laat krijgen veel echtparen te maken met een opname van de partner omdat de zorg
thuis niet meer haalbaar is. Helaas kan het voorkomen dat het op een gegeven moment niet
meer mogelijk is om samen onder één dak te wonen, omdat beide partners zorgbehoevend zijn
geworden, maar allebei andere zorg nodig hebben.
Stichting Eykenburg biedt uitkomst!

2-kamerappartementen voor echtparen en stellen
In juni 2017 worden in Huize Eykenburg tien 2-kamerappartementen opgeleverd, specifiek voor
echtparen of stellen.
• Eigen huiskamer, slaapkamer en badkamer
• Geschikt voor verlenen zware lichamelijke zorg
• Gemeenschappelijke huiskamer met andere appartementbewoners
• U houdt de regie in eigen handen
• Vele mogelijkheden zoals maaltijden in eigen appartement of gezamenlijke huiskamer,
afspraken over zorgmomenten, plaatsen eigen wasmachine of eigen keuken.
Stichting Eykenburg is trots op dit vooruitstrevende project en hoopt hiermee te kunnen
voorzien in de wens van vele echtparen of stellen om samen de oude dag door te brengen.
Wilt u weten of u voor één van deze appartementen in aanmerking komt?
Omdat iedere situatie anders is staat het transferbureau u graag persoonlijk te woord dus bel
gerust via telefoonnummer 070-7507000 en vraag naar Chama Bishesar of Leonie de Roo.

U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met 071-5246464

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl
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Zorgeloos wonen
Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat kan als er
goede voorzieningen op het gebied
van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening beschikbaar zijn. Bij Cato zijn
deze zaken onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Wij hebben voor ouderen,
in elke levensfase, een geschikte
woon- en zorgvorm. Bij Cato kunt u
zorgeloos wonen.
Wij bieden u een ﬁjne woonomgeving en
als dat nodig is begeleiding, verzorging en
verpleging op maat. U vindt bij ons een
gevarieerd aanbod betaalbare woningen.
Ze zijn goed bereikbaar met de auto of het
openbaar vervoer en bevinden zich in de

Nordic walking in Den Haag
Gewoon gaan lopen met stokken is
simpel. Maar voor echt leren Nordic
Walken, met de juiste techniek, het
goede ritme en het juiste effect, is wel
degelijk training nodig!
Bij ‘Nordic Walking achter de duinen’, kunt u
elk kwartaal starten met nieuwe cursussen
Nordic Walking, vooraf gegaan door een introductieles, waarin u vrijblijvend kunt proeven
aan deze sport. Wekelijks kunt u meedoen
aan de trainingen op verschillende locaties.
En geregeld organiseren wij een Nordic Walkingtocht of kleine reis.

Het wandelen met stokken ontlast de enkels,
knieën en onderrug en kan zorgen voor een
ontspannen schoudergordel, mits de beweging op een goede manier wordt uitgevoerd.
Zaterdag 8 juli en in de week van 20 augustus en 29 oktober worden er introductielessen
gegeven. Er zijn voldoende Nordic Walkingpoles aanwezig.
Met Ooievaarspas krijgt u 50 procent korting.
Informatie en aanmelding:
Els Stam, 070-3942029, mail@elsstam.nl,
www.nordicwalkingachterdeduinen.nl

De Volharding actief met mobiliteit
Mobiliteit is een steeds belangrijker
aandachtspunt geworden van De Volharding. Vorig jaar zijn wij begonnen
met ons busvervoer in Zoetermeer en
is een project gestart met Florence
Mariahoeve waar onze vrijwilligers als
chauffeur en begeleider zorg dragen
voor een deel van de dagopvang.
Door de bezuinigingen zouden veel mensen
niet meer vervoerd kunnen worden omdat
de kosten daarvan te hoog zijn. Daar is De
Volharding Steun en Toeverlaat juist actief
geworden om gratis te helpen en Florence te
ondersteunen met onze vrijwilligers. Verdere
uitbreiding is ons doel en heeft onze volle
aandacht. Begin 2017 is een project gestart
om mensen ‘een gezellige dag te geven’ in
de vorm van gratis vervoer naar allerhande
activiteiten die de De Volharding organiseert.

Dit gebeurt in samenwerking met diverse
vrijwilligersorganisaties in de regio en
onze Stichting Steun en Toeverlaat van De
Volharding die voor een deel sponsort. Bij
voetbalvereniging SVC’08 kunnen wij gratis
gebruik maken van hun accommodatie.
Hans Taal en Jan Vos zijn in eerste instantie
de initiatiefnemers van dit project. Mensen
worden opgehaald, doen een bepaalde activiteit zoals aangepaste gym onder professionele begeleiding, maken een wandeling in
de mooie Wassenaarse omgeving en krijgen
koffie ‘met wat erbij’. Tussen de middag wordt
door vrijwilligers een smakelijke driegangenlunch gemaakt. “Ook de ontmoeting met
andere mensen speelt een belangrijke rol”,
zegt Jan Vos, bestuurder bij De Volharding.
Meer informatie
www.volharding-steun-en-toeverlaat.nl

MOBILITEIT
SPECIAL 2017
buurt van voorzieningen. De woningen zijn
uiteraard drempelloos, gelijkvloers en met de
lift bereikbaar.
Ons woningbezit bestaat uit sociale huurwoningen en zorgwoningen. De huurwoningen
zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig en
betaalbaar willen wonen met zorgvoorzieningen in de directe nabijheid. De zorgwoningen
zijn juist bedoeld voor mensen die behoefte
hebben aan een veilige en beschermde omgeving, bijvoorbeeld omdat ze lichamelijke of
psychiatrische klachten hebben, of vanwege
dementie.
In al onze woningen kunt u naar behoefte
gebruikmaken van onze zorg- en dienstverlening. Deze varieert per wooncomplex. Per
situatie wordt bekeken welke zorg men nodig
heeft. Bij de huurwoningen stelt de wijkverpleegkundige de indicatie die nodig is voor de
gewenste zorg.

Informatie:
Bij vragen kunt u contact opnemen met
Marleen Gerritse, 070-3210157.

Een stoel van Zorgdrager,
dat zit wél goed!
Gewoon een stoel verkopen kan iedere
Jan Doedel. De beste zitoplossingen
bieden is een vak! Zorgdrager in Delft
verkoopt goede relaxstoelen en sta-opstoelen na betrouwbaar advies.
Intensieve samenwerking met ergotherapeuten en uw zorgverzekering
De adviseurs van Zorgdrager in Delft hebben
jarenlang ervaring met het adviseren van
‘veelzitters’. Door intensieve samenwerking
met zorgprofessionals, zoals ergotherapeuten, zijn zij de geschikte partners om uw
zitvraag te beantwoorden.
Advies aan huis
Met passie mensgericht werken staat voor

Zorgdrager centraal. Zorgdrager komt in
geheel Nederland vaak bij mensen thuis,
die ondanks verminderde mobiliteit wel
graag goed voorgelicht willen worden, maar
niet eenvoudig in staat zijn de showroom te
bezoeken.
Lid van de NVZS
Zorgdrager is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Zitspecialisten. De NVZS
stelt zich ten doel veelzitters en zorgverleners
te informeren over veel voorkomende zitproblematiek. Zitten zonder pijn bijvoorbeeld is
meestal veel eenvoudiger dan u denkt!
www.zorgdrager.com
www.nvzs.nl
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www.nordicwalkingachterdeduinen.nl
Al 12 jaar geven wij:
n rod tielessen rs ssen
rainin en priv lessen lini s
Nordic Walking.
op
Kijkduin, Ockenburgh,
Haagse Bos en Scheveningen.
nfor atie
ls a
mail@elsstam.nl
070-3942829

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al
bezocht, geliked
en gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna
ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker nog, de
ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest
dat ons leven er door veranderd is. De
Oud-Hagenaar is ook heel actief op
social media, een mooi platform om uw
herinneringen van vroeger te delen.

FYSIOTHERAPIE
ORTHOPEDISCHE
MANUELE THERAPIE
OSTEOPATHIE
SPORTFYSIOTHERAPIE
GERIATRIE FYSIOTHERAPIE

GESPECIALISEERDE
FYSIOTHERAPIE
AAN HUIS
DRY NEEDLING
ECHOGRAFIE
Akeleistraat 35M
| 2565 NT Den Haag
Goudenregenplein 12 | 2565 GJ Den Haag
Kruisbessenstraat 8
| 2564 VD Den Haag
Mimosastraat 4
Mimosastraat 7
Mimosastraat 14

| 2555 DR Den Haag
| 2555 DN Den Haag
| 2555 DR Den Haag

070 368 89 57
info@mulderenvanoostveen.nl

www.mulderenvanoostveen.nl

Eropuit!
Outdoor Rollator
€169,95

Thuis in beweging!

Oefenﬁetsje
€39,95

Bestel nu met
10% korting.
www.comfortland.nl
Roggeveenstraat 116
2518TT Den Haag
of bel 070-2210580
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Uitbreiding van assortiment bij de Zorghulpmiddelen Outlet
Wateringen - Na 2 maanden
van hard werken, verbouwen,
vloer coaten, plafond erin zetten, voorraad op orde krijgen
en schoonmaken is het dan
eindelijk helemaal af. Op de
Turfschipper hebben Manuela
en Marco met heel veel hulp
van vrienden en familie heel
wat uurtjes doorgebracht
om de uitbreiding van de
Zorghulpmiddelen Outlet in
januari helemaal klaar te hebben. Nu ziet alles er dan ook
spik en span uit en is het een
overzichtelijk en goed ingerichte showroom geworden.
In 2015 begonnen zij met 150 m2
aan ruimte met allerlei soorten
hulpmiddelen welke vooral voor de
senioren het functioneren vaak een
stuk aangenamer kan maken. Nu
zijn er nog eens 300 m2 bijkomen,
in een mooi opgeknapte en overzichtelijke hal.
Producten
Sta-op stoelen, rollators, scootmobielen, verpleegbedden (hoog/
laag), hulpmiddelen voor op het
toilet en onder de douche, (elektrische) rolstoelen, ﬁetstrainers,
(elleboog) krukken, wandelstokken,
looprekjes, trippel-stoel allemaal

verkrijgbaar bij de Zorghulpmiddelen Outlet. En de meeste producten kunnen direct (op voorraad)
worden meegenomen of bezorgd
worden (uitzonderingen daar
gelaten).
Sinds kort zijn zij ook 100% Gemino dealer. Gemino is de Mercedes
onder de rollators. Ook werken zij
onder andere met de merken: Vermeiren, Excel, Travellux en Excel
Care (de nummer 1 leverancier van
Nederland en België).
De Zorghulpmiddelen Outlet
verkoopt niet alleen 2e hands maar

ook veel nieuwe producten. De rollators die zijn altijd nieuw. Dit is een
weloverwogen keuze, in verband
met de veiligheid hiervan.

en reparatie aan bijvoorbeeld
scootmobielen ‘in huis’ kan worden
gedaan. Dus geen lange wachttijden omdat het voor reparatie
teruggestuurd moet worden.

De sta-op stoelen zijn over het
algemeen van het merk Fitform. Dit
zijn stoelen die geheel afgesteld
kunnen worden op de maten van
het lichaam. Dik, dun, lang en kort,
de stoelen van Fitform zorgen voor
een comfortabele zithouding.

Service, kwaliteit en goed advies
staan hoog in het vaandel bij Manuela en Marco. Zelfs de bezorgservice is in eigen beheer zodat u
het snel in huis kan hebben. Vaak
nog dezelfde dag!

Werkplaats in huis
Tijdens de verbouwing is er ook
ruimte vrijgehouden voor een
werkplaats waar de onderhoud

Nieuwsgierig geworden?
De Zorghulpmiddelen Outlet is te
vinden aan de Turfschipper 5 in
Wateringen.

MOBILITEIT
SPECIAL 2017

Bereikbaar via openbaar vervoer
eindhalte lijn 16 en 17.
De openingstijden zijn ma. 12.0017.00 uur, di. t/m vr. van 10.00-17.00
uur en zat. van 10.00-16.00 uur.
Buiten de openingstijden kan er
een afspraak worden gemaakt.
0174-621544 of mail naar info@
zorghulpmiddelenoutlet.nl.
Gratis en voldoende parkeerplaatsen voor de deur.
Kijk voor meer informatie op
www.zorghulpmiddelenoutlet.nl

Twee samenwerkenden praktijken fysiotherapie
Fysiotherapie ter Hoeven is een veelzijdige praktijk, waar niet
alleen wordt gewerkt aan het herstel maar zeker ook aan het
voorkomen van pijn en klachten met betrekking tot houding en
beweging.
Nauwe contacten, korte lijnen met
omringende huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en
collega-praktijken fysiotherapie
regio Den Haag resulteert in een
snelle doorverwijzing en plaatsing,
zonder wachtlijst. Met collega
Hans Verroen, eveneens werkzaam als eerstelijns fysiotherapeut
binnen een locatie van Florence,

werk ik inmiddels al meer dan
vijftien jaar samen.
Praktijk voor Fysiotherapie
Hans Verroen
De praktijk voor fysiotherapie van
Hans Verroen is met name gericht
op de ouderenzorg. De praktijk
heeft jarenlange ervaring met het
behandelen en begeleiden van

ouderen. Al sinds 1983 is deze
praktijk verbonden met Duinhage
wat een locatie is van Florence.
De praktijk is gevestigd op de
begane grond van Duinhage en is
derhalve goed toegankelijk voor
ouderen en rolstoelgebruikers. De
praktijk beschikt over een ruime
behandelruimte en een ﬁtnessruimte ingericht met apparatuur
van Silver Fit.
Harold en Hans hebben zakelijk
veel raakvlakken en ondersteu-

nen elkaar waar wij kunnen. Wij
proberen binnen 24-48 uur met
u tot een behandelafspraak te
komen. Bij ons kunt u ook terecht
zonder verwijzing van de huisarts
of specialist (dit heet DTF; Directe
Toegankelijkheid Fysiotherapie).
Wij hebben contracten met
nagenoeg alle zorgverzekeraars,
zodat alle behandelingen die wij
samen met u kunnen verantwoorden vergoed zullen worden, mits u
uiteraard hiervoor voldoende bent
verzekerd.

45
Ja!

Stuur mij info over brommobielen van Aixam

De heer / mevrouw:

KOMT U NIET DOOR DE KEURING VOOR VERLENGING
RIJBEWIJS? BLIJF RIJDEN!

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

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

www.aixam.nl
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Bel en bestel 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
Shopper met rieten mand
Deze rieten boodschappenwagen van het
kwaliteitsmerk Andersen is prachtig en praktisch!
Verkrijgbaar met of zonder stof aan de binnenzijde.
Voor leden vanaf

111, 40

Te bestellen in twee maten. S of XXL

Onz
e prijs vanaf € 139,19

Voor leden vanaf

Onz
e

95
99,
prijs vanaf € 124,95

LENTE, EROPUIT !

SwimSafe oordopjes
SwimSafe zwemoordopjes voorkomen dat er
water in het oor komt.

Scala shopper Bird Blauw
Hippe lichtgewicht metalen boodschappentrolley.
Regenbestendig en extra binnenvak.
Inhoud 49 ltr

incl. bewaardoosje en
miniboxx om mee te
nemen.
Voor leden

Onz
e prijs €13,95

15

11,

Tuin kniezit-bankje met tasje
Dit opvouwbare bankje heeft een stevig metalen
frame met zacht kussen en zorgt voor comfort
tijdens het geknield of zittend werken in de tuin.

Voor leden

95

Onz
e prijs € 47,95

37,

Dunlop dubbele ﬁetstas
Waterdichte dubbele iets kleinere
maat ﬁetstas. afm: 36x30x12cm

Bel
070 - 22 10 581

Voor leden

Onz
e prijs € 64,95

95

52,

en wordt gratis

lid !

Voor leden

Onz
e prijs € 12,95

10,35

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

