
Mijn vrouw en ik zijn geboren 

en getogen in Den Haag, van 

onze geboorte (1924, 1930) 

tot ons huwelijk in 1956 heb-

ben we er gewoond. Daarna 

zijn we via Goes, Utrecht en 

Arnhem beland in onze huidi-

ge woonplaats Utrecht. Maar 

we hebben nog altijd een spe-

ciale band met Den Haag, ook 

al komen we er niet zo vaak 

meer. Van mijn oudste zus en 

zwager, die als enigen van de 

vier kinderen uit mijn ouder-

lijke gezin, in het Haagse 

zijn blijven wonen, krijgen 

wij regelmatig een stapeltje 

exemplaren van De Oud-Ha-

genaar. Bij het lezen daarvan 

slaat dikwijls een vonk van 

herkenning over.

Dat was ook het geval bij het artikel 

van Aad van Krevelen in het nummer 

van 4 april waar het o.a. ging over 

de kledingzaak De Tijd op de Paul 

Krugerlaan. Die zaak was van Bouke 

(zonder j) Alkema, een broer van 

mijn tante Cor, de echtgenote van 

oom Kees, mijn vaders oudste broer. 

Tante Cor en oom Kees woonden ook 

op de Paul Krugerlaan, nummer 113, 

een bovenhuis met een enorm hoge 

trap op de hoek van de Christiaan de 

Wetstraat.

Koektrommel

Bouke was geboren in Den Haag op 

7 maart 1906 als zesde van de tien 

kinderen van Tjomme Alkema en 

Henriette Elisabeth (Jet) Heemskerk. 

Vader Tjomme was geboren in Fries-

land, in Stavoren en zijn vrouw kwam 

van Moordrecht. Zij trouwden in 1888 

in Zegwaart, maar verhuisden spoedig 

naar Den Haag, waar zij een bakkerij 

op het Lamgroen exploiteerden. Die 

bakkerij werd later voortgezet door de 

oudste zoon Isaak Adrianus (Ies). Ook 

de jongere zoons Yme (Im) en Adria-

nus waren bakker. Als we bij tante Cor 

op bezoek kwamen stond er dan ook 

altijd een goedgevulde koektrommel 

van fors formaat op tafel, waaruit gul 

werd gepresenteerd.

Aalbessenstraat

De oudste dochter van Tjomme en Jet 

was Johanna (Anna). Zij was onge-

huwd en bleef altijd bij haar ouders 

wonen, ook toen die verhuisden naar 

de Aalbessenstraat. Zij werkte als 

kraamverzorgster en heeft mijn moe-

der bijgestaan in de eerste dagen na de 

geboorte van mijn broer, mijn zussen 

en mijzelf.

Bouke trouwde in 1933 met de uit 

Boskoop afkomstige Jorina van der 

Veer. Zij vestigden zich in Den Haag, 

waar ze gingen wonen op de Paul 

Krugerlaan op nr. 198, boven hun 

winkel De Tijd. Zij waren gespeciali-

seerd in bedrijfskleding en hadden een 

grote collectie van o.a. overalls, stof-

jassen, schorten, verpleegsterskleding, 

laboratoriumjassen, etc. Ze verkochten 

ook ‘gewone’ en vrijetijdskleding. 

Bouke deed zijn best om een zo groot 

mogelijk deel van die collectie in 

de etalage uit te stallen; die etalage 

was dan ook overvol. Volgens mijn 

moeder waren ze niet goedkoop, maar 

leverden ze wel goede kwaliteit. Bij 

mijn weten hadden ze geen kinderen.

De Tijd

Op de vraag waar De Tijd gebleven is, 

kan ik helaas geen antwoord geven, 

want na ons vertrek uit Den Haag heb 

ik de zaak uit het oog verloren. Maar 

er zijn vast wel andere lezers die het 

wel weten.

Aat Oosterbroek

a.oosterbroek@planet.nl

Waar is De Tijd gebleven...
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In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, schilderijen, 
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

1973

Zorgeloos 
samen 
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag



Wassenaar tijdens WO I

Al geruime tijd doe ik onderzoek naar 

de gevolgen van de Eerste Wereldoor-

log op ons dorp. Weliswaar was ons 

land neutraal, maar de om ons heen 

woedende oorlog -in de volksmond 

vaak aangeduid als ‘de grote oorlog’, 

heeft ook hier zijn sporen achterge-

laten.

We praten over de geschiedenis 

van een eeuw geleden. Er zijn geen 

mensen meer in leven die het kunnen 

navertellen. Dat maakt het extra lastig.

In een door mij samen te stellen boek-

je over dit onderwerp wil ik schrijven 

over Wassenaarse verhalen en gebeur-

tenissen uit die toch ook moeilijke 

periode. Te denken valt aan Belgische 

vluchtelingen, Franse bleekneusjes, 

Duitse oorlogskinderen, de mobili-

satie, voedselschaarste, villabouw en 

volkshuisvesting, kustbewaking, de 

spijskokerij (gaarkeuken), enz.

Mochten er lezers zijn die beschikken 

over informatie over deze of andere 

WO I-onderwerpen dan houd ik mij 

aanbevolen. Ook een verwijzing naar 

personen die wel meer weten over dit 

onderwerp en Wassenaar is meer dan 

welkom. Beschikt u nog over voed-

selbonnen uit die tijd, zijn er bij uw 

voorouders of familie in het dorp, op 

de boerderij of op de buitenplaatsen 

vluchtelingen ingekwartierd geweest, 

of gemobiliseerde militairen, of is één 

van uw voorouders gemobiliseerd ge-

weest? Beschikt u over brieven, foto’s 

of andere zaken die duidelijk maken 

wat de gevolgen waren van de Eerste 

Wereldoorlog op de inwoners en ons 

dorp? Ik houd mij aanbevolen om, ui-

teraard met uw toestemming, van die 

objecten afbeeldingen te maken die in 

het boekje kunnen worden opgeno-

men. Ook uw overgeleverde verhalen 

kunnen bijdragen aan mijn onderzoek 

en teksten.

Peter Ten Arve

Lange Kerkdam 91

2242 BT Wassenaar

ptenarve@ziggo.nl

070-5110298

HTS Wegastraat (1972)

Gezocht: oud-klasgenoten van HTS 

Wegastraat, Den Haag (1972). Op 

vrijdag 13 oktober van 16.00 tot 20.30 

uur wordt aan de Haagse Hogeschool 

een reünie georganiseerd voor oud-

HTS Werktuigbouw-klasgenoten uit 

examenjaar 1972. Ben je in dat jaar 

1972 afgestudeerd als werktuigbouw-

kundige, meld je dan aan bij mij.

Gertjan Fikkert

gertjan.fikkert@caiway.net

Voetbalpasjes

Ik verzamel verlopen voetbalpasjes. 

Zoals de seizoenkaart, de clubkaart, 

parkeerkaart en supporterspasjes 

van voetbal. Ik heb een verzame-

ling van rond de 5.900 verschillende 

seizoenkaarten. Nu is mijn vraag: 

wie o wie heeft er nog een verlopen 

seizoenkaart, clubkaart, parkeerpas of 

supporterspasje?

Jo Crombaghs

Pingerdwarsweg 18

6361 AT Nuth

benjiboy@ziggo.nl

045-5243573

Bevrijding

In De Oud-Hagenaar - die mijn doch-

ter zoals steeds uit ‘t Haagje meenam 

- trof ik vorige maal op pagina 7 een 

foto van vlak na de bevrijding aan die 

niet in Den Haag is gemaakt. Okay, 

het staat er ook niet bij, maar de 

optocht was op de Beukelsweg in Rot-

terdam-West. Op de achtergrond het 

Burgemeester Meineszplein. Ik ben in 

deze buurt geboren. Mijn oorspron-

kelijk Haagse grootouders verhuisden 

wegens werk naar de Maasstad. En nu 

reist mijn dochter dagelijks voor haar 

werk op en neer naar Den Haag. Suc-

ces met uw blad!

Ronald van der Meer

vandermeer-55d@hotmail.com

Links en rechts

Bij ‘Links en rechts is ook al niet 

meer wat het was’ teken ik gaarne het 

volgende aan. Voor personen geldt 

dat een heer een dame rechts van zich 

laat lopen. Los daarvan geldt ook dat 

men aan de rechterzijde doet gaan een 

oudere of een meerdere.

Bij begroeting geeft men de rechter-

hand, omdat dat de hand is waarmee 

men een wapen vasthoudt; door de 

lege rechterhand uit te strekken geeft 

met blijk geen kwade bedoelingen te 

hebben. Dat men dat met de rechter-

hand doet, is door de natuur bepaald: 

volwassenen zijn in (minstens) 85% 

van de gevallen rechtshandig, de rech-

terhand is dus de wapenhand.

Links-rechts is ook een kwestie met 

betrekking tot de zijde van weg die 

men dient aan te houden. Dat was ooit 

(bijna?) overal links, ook vele eeuwen 

geleden, bij voorbeeld te paard of met 

de koets!

De reden is dat men zijn zwaard, 

sabel, degen, enz., aan de linkerzijde 

draagt om het met de vaardige hand, 

dus de rechterhand, uit de schede te 

kunnen trekken en er dan meteen mee 

te kunnen handelen. Die handeling 

wordt dan verricht met de rechterhand 

waarvoor men dan de ruimte uiteraard 

ook aan de rechterzijde moet hebben. 

De ridder te paard reed dus links van 

het pad, de koets links van de weg en 

de gewapende bijrijder op de bok zat 

dus rechts van de koetsier.

Zelfs met wapens waar niet mee ge-

houwen of geslagen wordt, zoals vuur-

wapens, geldt dat de bediening van 

het wapen ‘rechts’ geschiedt (men is 

immers vaardiger met de rechterhand) 

en het dus ‘onhandig’ is als ‘de vrije 

ruimte’ zich links van de gewapende 

persoon bevindt. Dus ook met vuur-

wapen werd aan de linkerzijde van de 

weg met het paard gereden, enz.

Jack Sons

sons.denhaag@gmail.com
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Waar zijn de kinderen gebleven?

Bij het wandelen van de The Hague City Walk kwam ik langs de Buurtweg 

138 (Wassenaar) dat onder gemeente Den Haag valt en aan de grens van het 

golfterrein Duindigt staat. Als jongeman kwam ik rond 1968 bij de familie 

Sloots en hun twee kinderen die in het huis op de foto woonden. Ik ging daar 

op bezoek door familierelatie omdat de zus van mijn oom Henri Corte daar 

woonde. Na overlijden van oom Henri Corte is hier geen contact meer ge-

weest. Nu ik door het het wandelen van weer in deze omgeving ben geweest 

vroeg ik me af hoe het verder is gegaan met de kinderen van familie Sloots. 

Ik zou het leuk vinden om eens met hen in contact te komen.

Aleidus Aalderink

aleidus@xs4all.nl

Houdt Dapper Vol

Op 21 mei speelt HDV 1 een erewedstrijd tegen oud ADO Den Haag, 

aanvang 14.30 uur. ADO komt met coryfeeën als Rick Hoogendorp, Frans 

Danen en Michael Mols. Aftrap is door de Haagse iconen Lex Schoenmaker 

en Aad Kila. Op 28 mei houdt HDV een reünie voor alle oud-leden. Er zijn al 

veel aanmeldingen binnen en het belooft een leuke dag te worden, aanmelden 

reuniehdv@gmail.com. Op 2 juni houdt HDV voor genodigden de officiële 
receptie. Uitgenodigd zijn alle voetbalverenigingen uit de regio Den Haag, 

de KNVB, de gemeente Den Haag en sponsors van HDV. Op 3 juni vieren de 

leden met aanhang het 100-jarig bestaan van HDV met een groot feest in het 

clubgebouw. In het kader van het 100-jarig bestaan van HDV is een kroniek 

gemaakt waarin de geschiedenis van HDV is beschreven. Kijk op de site 

houdtdappervol.com. Het bestuur van HDV is de sponsors van ons 100-jarig 

jubileum zeer erkentelijk.

Addie van Rijn

reuniehdv@gmail.com

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

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

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

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

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

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

Postadres

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? 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



“Gebouwen zijn niet saai!” Wat begon 

als een grapje, groeide uit tot een 

hobby. En later tot een uit de hand 

gelopen hobby. De 23-jarige Renske 

Derkx begon tijdens een vakantie in 

Kopenhagen met het vastleggen van 

de kleurige gebouwen die de stad rijk 

was, erna kreeg ze ook oog voor het 

vormspel van de gebouwen in haar 

eigen stad: Den Haag.

#buildingsarenotboring

Ze weet u op een andere manier naar 

gebouwen te laten kijken; de stijl 

van fotografe Renske Derkx is puur 

minimalistisch en erg kleurrijk. Onder 

de hashtag ‘buildingsarenotboring’ 

weet ze haar ruim 11.000 Instagram-

volgers te interesseren voor gebou-

wen. Bekende en minder bekende 

gebouwen - vooral in de regio Den 

Haag - fotografeert ze. Hiermee zet ze 

de stad Den Haag en dienst architec-

tuur op de kaart bij een relatief jonge 

en internationale doelgroep.

In samenwerking met de Stichting 

Dag van de Architectuur combineert 

ze haar Instagram-werken en een 

aantal nieuwe foto’s tot de expositie 

‘Buildings are not boring’. On-

der meer het Wijnhaven-complex, 

Kessler-gebouw aan De La Reyweg 

en het CBS-kantoor in Leidschenveen 

zijn te zien in het Atrium.

Dag van de Architectuur

De Dag van de Architectuur (DvdA) 

in Den Haag brengt architectuur 

en stedelijke ontwikkeling onder 

de aandacht bij het grote publiek, 

bevordert de publieke belangstelling 

en vergroot kennis. Eén dag per jaar 

openen bijzondere gebouwen een dag 

lang de deuren voor architectuurrond-

leidingen en zijn er tal van speciale 

activiteiten zoals stadswandelingen, 

le ingen, films en inder- or shops. 
Bezoekers krijgen onder begeleiding 

van gidsen een kijkje achter de scher-

men en komen meer te weten over de 

geschiedenis, de context en de archi-

tectonische waarde van gebouwen. Elk 

jaar wordt een thema vastgesteld, dit 

jaar is dat ‘Grenzeloze Kennisstad’

Renske Derkx

Renske Derkx (1993) studeerde in 

2015 af aan de School voor Journalis-

tiek in Utrecht. Zij was hoofdredacteur 

van Scholieren.com en redacteur 

bij verschillende media, waaronder 

NU.nl, Metro, Sp!ts, 7Days, Harper’s 

Bazaar en Nouveau. Dat Renske meer 

dan een journalist is, blijkt wel uit 

het feit dat ze op haar zeventiende 

haar eerste boek uitbracht, genaamd 

e entenissen van een flapuit. De 
jonge schrijfster won met dit boek 

een tweede plek bij de Hotze de Roos 

Prijs.

Verder bewijst Renske niet alleen met 

haar camera te kunnen fotograferen, 

maar oo  filmen gaat haar goed af. 
Haar eerste documentaire, genaamd 

Wat je bent, zeg je zelf, werd in maart 

op LINDA.tv gepubliceerd.

Buildings are not boring

Dinsdag 9 mei t/m vrijdag 19 mei, 

Atrium Stadhuis. Spui 70, Den Haag.

Meer info: dvda-denhaag.nl of 

instagram.com/renskederkx

Haagse exposeert met Instagramfoto’s
Met meer dan 11.000 Instagram-volgers en de naderende Dag 

van de Architectuur als aanleiding bundelden fotografe Renske 

Derkx (23) en de Stichting Dag van de Architectuur de krachten: 

samen realiseerden ze de expositie ‘Buildings are not Boring’. 

Vanaf dinsdag 9 mei zijn drieëntwintig werken te zien in het 

Atrium, woensdag 10 mei is de expositie officieel geopend door 

wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen, Duur-

zaamheid en Cultuur).
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VERVAT OPENT NIEUWE WINKEL

AAN STADIONWEG IN ROTTERDAM

                                 GEOPEND VANAF 

                               DONDERDAG 25 MEI!

VERVAT

MEGASTORE
Stadionweg 33d

3077 AP  Rotterdam

T 010 482 2781

www.vervat.nl

Tot wel

5000m
2

kampeer-

beleving!

M

 

 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

  

 

7 dagen met 7 dagen met Lale Andersen **** Lale Andersen **** over deover de  
  

Rijn, Moezel en Neckar naar HeidelbergRijn, Moezel en Neckar naar Heidelberg  
  

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

2e Persoon 50% Korting2e Persoon 50% Korting  
  

1e pers. va. € 610,1e pers. va. € 610,--  en 2e pers. va. € 305,en 2e pers. va. € 305,--  

8 dg. Het mooiste van Nederland 15-22 juli va. € 675,- p.p. 

8 dg. Over Rijn & Moezel naar Bernkastel 22-29 juli va. € 675,- p.p. 

6 dg. Rhein in Flammen in St. Goar 15-20 sept. va. € 484,- p.p. 

6 dg. Feestcruise, vuurwerk in Boppard 20-25 sept. va. € 484,- p.p. 

4 dg. Duitse Kerstmarktencruise 14-17 dec. va. € 272,- p.p. 

8 dg. Kerstcruise over de roman�sche Rijn 20-27 dec. va. € 692,- p.p. 

 

Vertrek met de Lale Andersen of per luxe bus uit Rotterdam! 

Nog veel cruises met de Lale Andersen met vertrekgarantie 

LALE ANDERSEN 

 

 

 

AKTIE: Laatste hutten 

2e Persoon halve prijs 

Inclusief:Inclusief:  

�� Cruise met gezellig en lux cruiseschip. 

�� Mooi vaar- en excursieprogramma. 

�� Goed en volledig verzorgd. 

�� Comfortabele hu�en. 

�� Cap�an’s diner en live muziek. 

�� Havengelden en bagageservice. 

Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om 

uw waardevolle kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waarde-

bepaling contact op met één van onze 

gecertifi ceerde taxateurs.

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

‘The Jewish charter’
€ 39.600 incl. opgeld

Zilveren chanuka lamp, 
Amsterdam 1747, 

nalatenschap Mw. R.D. Maduro
€ 514.600 incl. opgeld

Twee Delfts blauwe tulpenvazen, 
laat 17e eeuw

€ 86.800 incl. opgeld

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

Kunst- en Antiekveiling 27, 28, 29 juni • Kijkdagen: 23, 25 en 26 juni 2017

Gevraagd: 
 kunst en antiek

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, specifi ek 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. 

Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Andere zorg nodig, toch samen wonen 
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  Den Haag was binnen de singels 

amper volgebouwd. Bij de Veerkade 

vertrok de boot naar Amsterdam en 

Delft. Met zo’n 30.000 inwoners 

was Den Haag een voorname plaats, 

waarin een keur van buitenlandse 

gezanten te vinden was. Onder het 

bewind van Koning-Stadhouder Wil-

lem III, die in 1650 op het Binnenhof 

werd geboren, groeide het aanzien 

van de plaats vooral toen de prins, 

koning werd van Engeland. Toen hij 

in 1702 stierf te Londen, zag Pietertje 

van Steijn het levenslicht aan het 

einde van het Buitenom nabij de 

Prinsegracht. Het ventje was de trots 

van zijn ouders Willem van Steijn en 

ofi a dolfs.

     Molenstraat 

Toen Pieter op zijn achttiende een 

kamer betrok in de Molenstraat wist 

hij dat hij voor mannen een geliefd 

lustobject was. Van beroep was hij 

borduurder, maar Jan du Sereau zag 

duidelijk andere kwaliteiten in de 

hitsige jongen, die zijn werk vergat 

en dan als een krolse kat de liefde 

met Jan bedreef. De buren zagen 

vaak verwijfde mannen rond het huis 

hangen. Op zich niet zo gek in de 

Pruikentijd, maar deze heren waren 

bepaald geen aristocraten. Ook zijn 

vijf jaar oudere vriendje Jan Schut 

woonde in de Molenstraat. Buren 

stoorden zich opvallend genoeg niet 

aan het gepees van de kerels, maar 

meer aan het lawaai tot laat in de 

avond. Als er eenmaal wijn werd 

gedronken, dan gingen alle remmen 

los. Visafslager Krevel uit Delft, was 

gek op de aantrekkelijke Schut, maar 

eenmaal met Pieter geconfronteerd 

zei hij spontaan: “Ik meende voor 

Schut te komen, maar jongetje laat ik 

liever bij u slapen!”

   Kloosterkerk 

Met zijn vriend Schut ging Pietertje 

graag naar kroegen om mannen te 

verleiden. In Den Haag waren diverse 

van dit soort gelegenheden. Maar 

vóór ze daar aankwamen, hadden ze 

op het Voorhout al een paar kerels 

versierd en afgewerkt achter de 

Kloosterkerk. Het moet duidelijk een 

zeer liberale tijd zijn geweest voor de 

bedrijvers van de herenliefde. Ook 

het lonken in de Grote of Jacobskerk 

was op zondag vaste prik. Ofschoon 

hij inmiddels was getrouwd, liet hij 

zich door zijn vele vrienden menig-

maal de broek losmaken, waarvoor 

hij soms zelfs een paar dukaten 

beloning kreeg.

   Strop 

En dan wordt het in 1730 opeens al-

lemaal verboden door de autoriteiten 

van de Republiek, die een plakkaat 

afkondigen waarin gelijkgeslachtelijk 

verkeer werd gestraft. Enkele lieden 

uit het circuit zagen de bui eerder 

hangen en waren op tijd gevlucht. 

Maar velen meenden dat het niet zo’n 

vaart zou lopen en werden weldra 

verlinkt en opgepakt. Ze werden 

gevangengezet in afwachting van 

de ondervragingen en berechting. 

De wind was behoorlijk gedraaid. 

De tolerante sfeer van de Willem III 

behoorde tot het verleden. Pietertje 

werd veroordeeld tot de strop en zijn 

‘zondige lijf’ werd in zee geworpen, 

omdat het niet in de aarde mocht 

worden begraven.

  Wie meer wilt lezen over het 

homoleven in 1730, zie mijn boek: 

 Gesodemieter in Den Haag - over 

homofilie en de homovervolging in Den 

Haag anno 1730 . 

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.

Pietertje van Steijn (28) opgehangen na plegen sodomie
  Ook Den Haag ontkwam niet aan de homovervolgingen van 

1730, die door de Hollandse gewesten raasden. Uiteindelijk 

werden veertien jongens en mannen tot de strop veroordeeld, 

omdat ze met elkaar de liefde hadden bedreven. Eén pleegde 

zelfmoord en anderen weken uit naar Brabant. De rasechte 

Hagenaar Pietertje van Steijn bekende voor de rechter zeker 

veertig gasten verschillende malen te hebben bevredigd. 

  Twee jaar nadat ik een jonge, beeld-

schone en leuke meid met de naam 

Ellen Pronk had ontmoet in het legen-

darische Café De Sport in de Kazer-

nestraat besloten wij te gaan trouwen. 

Niet alleen omdat we nu eenmaal van 

elkaar hielden, maar praktisch gezien 

ook vanwege de ernstige bezwaren die 

haar ouders hadden tegen de omgang 

van hun dochter met mij.

    Ellen was de dochter van haringvisser 

Maarten Pronk en zijn vrouw Neeltje 

de Mos. Rasechte Scheveningers, 

woonachtig in de Oesterstraat en zéér 

Schevenings gereformeerd. Ellen, 

wier oorspronkelijke naam Nellie was, 

moest telkens smoezen bedenken om 

in de weekenden met mij na het be-

zoek aan De Sport het bed te kunnen 

delen. Was het niet haar beste vriendin 

Petra, dan wel Kiki of Alwien, die 

vaak niet eens op de hoogte waren van 

dit complot. Pogingen van haar ouders 

om die losbandige dochter uit de klau-

wen van die rare kunstenaar, die bo-

vendien uit een Rooms nest afkomstig 

was, maar bovendien niet uit Sche-

veningen maar in Den Haag woonde 

waren tot mislukken gedoemd. Maar 

onze liefde voor elkaar was niet stuk 

te krijgen. 27 april 1967 was de datum 

van ons huwelijk. Zo stond het ook 

vermeld op de huwelijksaankondiging, 

die geheel in stijl met die tijd door 

mijzelf met een link naar de Ameri-

kaanse kunstenaar Roy Lichtenstein 

was ontworpen (zie afbeelding). Tot 

grote schrik van de Scheveningse 

achterban, die na ontvangst ervan die 

kaart in de prullenmand wierpen in de 

veronderstelling dat het reclame was.

     Denneweg 

De huwelijksplechtigheid vond plaats 

in het Haagse stadhuis met als getuige 

o.a. Amy Mengelberg, de vrouw van 

mijn toenmalige vriend Micha. Zij 

woonden toentertijd in de Hemster-

huisstraat. Tijdens het huwelijksdi-

neetje in een Frans restaurant op de 

Denneweg tezamen met o.a. de ouders 

van Ellen werd er omstreeks acht uur 

via de radio bekend gemaakt dat er 

een prinsje geboren was. Zo werd deze 

dag voor mijn schoonouders toch nog 

een feest. Ellen en ik ervoeren de uit-

gelaten sfeer op de Denneweg hierom 

alsnog enigszins voor ons bedoeld zou 

kunnen zijn.

   Adelbert Foppe

afoppe@planet.nl  

 ‘Wat deed jij op 27 april 1967?’   
  Zo luidde de kop boven het artikel over de geboortedatum van 

koning Willem-Alexander. Voor mij is deze vraag onontkoombaar 

een uitnodiging tot een reactie. 

 Ellen staat gereed om de woning in de Nieuwe Schoolstraat te betreden.   



Echte hulp 
Als u dat nodig heeft

WWW.DEVOLHARDING.NL

DENK AAN:

Hulp bij het doen van een boodschap.

Hulp bij uw administratie.

Behoefte aan een leuk gesprek.

Begeleiding bij een bezoek aan een specialist of ziekenhuis.

Samen wandelen. 

Samen muziek maken.

Hulp bij een eenvoudige klus in huis.

De Blijmakers, voor aandacht en hulp 

De Blijmakers zijn vrijwilligers die tegen een vrijwilligersvergoeding hulp 

bieden op momenten dat u daar behoefte aan heeft.* 

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Roggeveenstraat 141, 2518 TM Den Haag

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

Bel 070-221 05 82 en vraag om een Blijmaker. 

Echte hulp 
Als u dat nodig heeft

*We vragen als vergoeding van de kosten € 4,50 per uur. Kunt u dat echt niet missen dan is een 

lager bedrag mogelijk. De Volharding is er voor de mensen, die wat aandacht nodig hebben.

Ook Blijmaker worden? Bel ons en meld u aan.

Een Blijmaker krijgt van De Volharding een vergoeding van € 4,50 per uur.  

Tot een maximum van 125 euro per maand. Dit volgens de landelijke regeling 

van de Belastingdienst.
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Dichtbij, 

slagvaardig

en veelzijdig  

Lid worden van de

Cliëntenraad Wijkzorg…

iets voor u?
De Cliëntenraad Wijkzorg adviseert de Divisiemanager Wijkzorg van 

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) over beleidsonderwerpen die 

betrekking hebben op cliënten die thuis zorg krijgen. Deze zorg betreft het 

bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de persoonlijke verzorging en 

de verpleging thuis.

De Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden die zich twee dagdelen per 

maand in willen zetten. Het is een pré als u cliënt van HWW zorg bent of 

contact heeft met cliënten van HWW zorg. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.werkenbijhwwzorg.nl of con-

tact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad Wijkzorg. 

Zij is maandag en woensdag bereikbaar op telefoonnummer 

(070) 379 33 96.

Kandidaten kunnen vóór 15 juni a.s. een kort cv en motivatie per brief of 

e-mail sturen naar:

HWW zorg, Cliëntenraad Wijkzorg, t.a.v. Judith Zeijlmans, 

Postbus 93042, 2509 AA Den Haag of

j.zeijlmans.van.emmichoven@hwwzorg.nl

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

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar



Dick is op 20 maart 1924 

in Waddinxveen geboren. 

Van 1948 tot 1952 was hij 

leerling op de Vrije Aca-

demie in Den Haag. Hij 

kreeg onder andere les van 

Rudi Rooijackers en Jan 

van Heel. Het jaar daarop 

kreeg hij een studiebeurs 

van een jaar. Om zich in 

het pottenbakkersvak te 

bekwamen kreeg hij in 

diezelfde tijd les van Gerrit 

de Blanken. Hij heeft dan 

ook bekendheid gekregen 

als beeldhouwer en keramist. Hij had 

samen met de bekende schrijver en 

illustrator Max Velthuijs een atelier op 

het adres Veenkade 98c. Helaas is dit 

gedeelte van de Veenkade afgebro-

ken. Tussen de toenmalige stomerij 

De Eekhoorn en het café De Brasem 

was een poort en hier bevond zich het 

atelier. Hij was inmiddels getrouwd 

en had twee zonen, Frank en Joost. In 

onze stad zijn 

diverse beelden van 

Dick Loef geplaatst, 

zoals het beeld Jo-

hanna dat sinds 1982 

bij het hofje van 

Nieuwkoop staat en 

Phoenix dat in 1981 

bij de RK begraafplaats Sint Petrus 

anden ij de er hoflaan geplaatst 
is. In de Waarheid van 12 november 

1971 staat naar aanleiding van een 

expositie van zijn werk het volgende: 

“Dick Loef is de laatste tijd vooral 

bekend geworden door zijn cerami-

sche reliëfs, maar dat hij zijn oude 

liefde het ‘pottenbakken’ nog niet 

verleerd is, bewijst deze expositie. Hij 

draait echter al drie jaar geen potten 

meer, maar vormt met de hand ‘kei-

en’, omdat hij wars van alle uiterlijke 

versiering terug wil naar de oervorm, 

de kei. Ook door de prachtige glazuren 

zou men zweren, dat de ceramiek is 

opgeraapt uit een bosbeek.”

In het NRC Handelsblad van 18 mei 

1976 wordt aandacht besteed aan 

het werk van leden van de Haagse 

Kunstkring. Ook aan Dick Loef; “De 

plastieken van Dick Loef op klein 

formaat hebben steeds betrekking op 

mensen. Ze zijn niet alleen technisch 

vlekkeloos uitgevoerd, maar tonen 

bovendien een scherp en tegelijkertijd 

mild observatievermogen. Een sterk 

gevoel van het anekdotische van het 

dagelijks leven spreekt bijvoorbeeld 

uit zijn plastiek van twee vrouwen 

die met elkaar in gesprek zijn, één op 

straat en één hangend uit een raam, 

een alledaags tafereel, dat gemak-

kelijk banaal had kunnen worden of 

een satirische benadering had kunnen 

krijgen. Bij Loef is evenwel veel meer 

sprake van een vriendelijke observa-

tie dan van een cynische benadering 

van het burgerdom. Kunsthistorisch 

gezien past dit werk uitstekend in de 

traditie van de zeventiende-eeuwse 

fijnschilders, die dit soort sc nes met 
evenveel menselijke en artistieke 

liefde uitbeeldden. Ook in zijn meer 

karikaturale mensvoorstellingen wordt 

hij nooit grof of ongenuanceerd: zijn 

werk wekt eerder een glimlach op dan 

een grijns.”

Dick is op 20 februari 1983 in Den 

Haag overleden.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Zijn werk wekt eerder een 

glimlach op dan een grijns
Wanneer je met enige regelmaat artikelen 

schrijft voor een krant als De Oud-Hagenaar 

wordt het steeds moeilijker om een nieuw on-

derwerp voor zo’n artikel te vinden. Een prima 

bron is wat mij betreft de boekenmarkt die op 

de donderdagen van oktober tot half mei op 

het Plein te vinden is en de rest van het jaar op 

donderdag op het Voorhout. Het assortiment 

van boeken dat over onze stad gaat, is groot. Ik 

kom hier al vele jaren en heb zo een aantal van 

de boekverkopers leren kennen. Soms neem ik 

de verkoop van boeken gedurende enige tijd 

van één van hen over. Onlangs kwam ik met 

Joost Loef aan de praat over zijn vader. Joost 

verkoopt zowel grammofoonplaten en cd’s als 

boeken. Dit gesprek heeft het volgende verhaal 

als gevolg.

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 16 mei 2017 pagina 7

Deze foto van Dick is door Gerard Fieret gemaakt

DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

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

9.00  Aan de Bak
Met Patrick van Houten start je altijd vrolijk en actief je werkdag. 

12.00  SuperDebby
Debby Roukens gaat aan de slag om luisteraars te helpen, zoekt antwoor-
den op vragen en lost problemen op. Dát en natuurlijk heerlijke muziek. 

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

16.00 Studio Haagsche Bluf
Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij. 

19.00 Rudo (di t/m vrij)
Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

Maandagavond vanaf 19.00 uur WestBusiness Radio met zakelijke gasten 
en veel zakennieuws en op vrijdag vanaf 20.00 uur Parkroad Café met 
heel veel live muziek voor de veertigplusser. 

Alle programma’s van 89.3 Radio West zitten bomvol heerlijke muziek!

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 en Gelukkig Manuel Venderbos   

 onderzoekt hoe je leuk en gezond kunt leven na je pensioen. 

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte  

 lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: Johan gaat Scheiden Johan Overdevest duikt in   

 de wereld van het afvalscheiden.   

17.30  TV West Nieuws Het nieuws uit de regio met onder meer  

 Herman Nanninga 

Vanaf 18.00 uur herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.  

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

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

Mis niks! 
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws 
en kijk en luister naar de programma’s: down-
load nu de gratis Omroep West app en/of 
schrijf je in voor de nieuwsbrief met program-
mainformatie via Omroepwest.nl/nieuwsbrief 
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THUISZORGWINKEL

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

 

 

 

 

De van aluminium gemaakte versie van de 
ATHLON CARBON

Lichtgewicht rollator SERVER

         Bel en bestel 070 - 221 0580

 

Athlon Carbon FiberTechnologie
De Athlon carbon fi ber rollator vertegenwoordigt de 
elegantie en de prestaties van de Rehasense rollators. 
Met een gewicht tot onder de 5,5 kg kan de Athlon 
tot 150 kg belast worden. Zeer uitgebalanceerd ont-
werp optimaal rechtstandig op te tillen.

Opvouwbaar
Door de vergrendeling blijft de Athlon ingeklapt 
stevig gesloten en is daardoor eenvoudig te transpor-
teren of weg te zetten.

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belas-
ting van 150 kg. Lichte en betrouwbare remmen. 
TPE-gelaagde onbreekbare wielen met rubber loop-
vlak. Onderhoudsvrij. Het ontwerp van het frame 
en de speciaal gevormde handgrepen zorgen voor 
optimaal comfort voor de gebruiker (licht te wenden, 
kleine draaicirkel en stabiel).

Uitvoeringen
De Athlon is verkrijgbaar in 3 maten: Small, Medium 
en Large.

Hoogte verstelbaar
De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen 
vanaf 63 cm bij de lage tot 102 cm voor de hoge 
versie.

ATHLON CARBON

Boodschappen doen zonder zware tassen

Boodschappentrolley
Scala shopper Milla zwartOpvouwbare aluminium wandelstok in hoogte 

verstelbaar. In verschillende maten verkrijgbaar.

Normaal € 14,95

Voor leden 

11, 95

Wandelstok opvouwbaar

240,-
Voor leden 

Normaal  € 299,00

In maar liefst 10 verschillende 
kleuren verkrijgbaar en in drie 
verschillende zithoogten.

Gewicht 6,6 Kg.
Gebruikersgewicht max. 150 Kg.

Opklapbaar, stabiel en duurzaam

Stabiel, ijzersterk en toch maar 5,5 Kg.

Normaal € 59,95

Voor leden 

47,
95

400,-
Voor leden 

Normaal  € 499,00
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 Symphonic Seniors
    

Den Haag is een vergrijzende stad hoor je wel eens. Je denkt daarbij aan ouwetjes die achter de gera-
niums zitten. Maar ervaren de senioren dat zelf ook zo? De leden van Symphonic Seniors in elk geval 
niet. Symphonic Seniors is een twee jaar geleden door het Residentie Orkest gestart initiatief onder 
leiding van Petra Wolters, de toenmalige coördinator educatie. Het idee was om een symfonieorkest 
samen te stellen van senioren, die vroeger wel muziek maakten maar al lang niet meer, of die nog 
nooit een muziekinstrument hadden gespeeld. Het werd een groot succes: ruim vijftig deelnemers 
kregen wekelijks les en maandelijks orkestrepetities.

    Na twee jaar kan nu iedereen noten lezen en eenvoudige, maar soms ook wel moeilijke muziekstuk-
ken spelen. Verzelfstandiging van het orkest wordt nu voorbereid en heeft voorlopig onderdak gevon-
den bij Florence. Tweewekelijkse repetities op maandagmiddag worden gehouden bij Florence aan de 
Hofzichtlaan in Mariahoeve. Onder leiding van een professionele dirigent worden allerlei instrumenten 
zoals violen, altviolen, celli, contrabassen, dwarsfl uiten, klarinetten, hobo’s en fagotten enthousiast 
bespeeld.

    Wat wij echt nog missen zijn hoorns, trompetten en pauken! Ook voor meer violisten is er nog plaats. 
Dus wie er voor voelt is welkom om te komen meespelen. Beginners en gevorderden door mekaar, 
iedereen van de leeftijd boven de zestig jaar met een passie voor muziek! Aanmelden en meer info: 

 symphonicseniors@gmail.com .

  Theaterhuis Amalia presenteert zich met Upstairs Downstairs
    
Sinds 1 januari van dit jaar is het Theaterhuis gevestigd in de Amaliastraat 12, in het negentiende 
eeuwse huis van actrice Sheila Lever en haar man. Een prachtige locatie op steenworp afstand van 
Paleis Noordeinde. Het theaterhuis biedt naast het produceren van eigen theatervoorstellingen, ook 
een podium aan bekende theatermakers en jong aankomend podiumtalent.

    Met de succesvolle Theaterhuis Amalia productie  Upstairs Downstairs  presenteert het Theaterhuis 
zich aan het Haagse publiek. Het publiek kan de voorstelling van zeer dichtbij meemaken (het maakt 
deel uit van het decor) en krijgt een uniek kijkje achter de deuren van een historische locatie, die bij 
velen tot de verbeelding spreekt.

  In  Upstairs Downstairs  zien we twee vrouwen: Paula, een jonge werkende moeder en haar hulp in de 
huishouding, Irma. Op herkenbare, soms ontroerende, dan weer scherpe en hilarische wijze zal het 
publiek meegenomen worden in de wereld van deze twee vrouwen en hun onderlinge verhouding.

  Door  Upstairs Downstairs  te spelen in de salon van het uit de negentiende eeuw afkomstige huis, 
geeft het Amaliatheater een knipoog naar de tijd, waarin de maatschappij ingedeeld was in rangen en 
standen en sociale en culturele ongelijkheid maatschappelijk geaccepteerd én benadrukt werd.

  Terug te zien in de architectuur van het huis; een bel- etage, een souterrain met dienstingang en 
keuken. Sheila: “In die tijd droeg de meid een uniform (een schort), en moest apart eten en drinken. 
Er heerste een streng onderscheid tussen het leven Upstairs en het leven Downstairs.”

    Maar wie zijn de ‘dienstmeisjes’ anno 2017? Hoe is uw relatie met uw hulp in de huishouding eigen-
lijk?

    Tekst: Jurre Bussemaker, Regie: Karina Kroft, Spel: Sheila Lever, Marijke Schipper. Deze voorstelling 
is nog te zien t/m 4 juni. Voor speeldata en reserveringen: www.theaterhuisamalia.nl.

Info:  info@theaterhuisamalia.nl  of 06-48151584. 

 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 vra-
gen 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.

    De Hofdames vieren tweede lustrum
    
Tweede lustrum van De 
Hofdames uit Den Haag, 
chapter van de Red Hat 
Society. In april bestaat de 
eerste Haagse chapter van 
de Red Hat Society, De 
Hofdames, tien jaar.

    Een keer in de maand 
komen De Hofdames voor 
een meet en talk bijeen in 
La Fontaine op Kijkduin. 
Verder organiseren ze ie-
dere maand een activiteit 
voor hun leden.

    Doel van de Red Hat Society is samen met gezellige, ondernemende dames van 50-plus ontspan-
nen plezier te hebben. Je moet wel van paarse kleding en een rode hoed houden...

    Meer info: redhatdenhaag.nl.

    Oude Kerk in Rijswijk viert 750e verjaardag
    
De Oude Kerk in Rijswijk viert dit jaar 
zijn 750e verjaardag. Dit feit wordt dit 
jaar met allerlei evenementen gevierd. 
In 1267 werd de toenmalige kerk als 
parochiekerk vermeld. Na de Reforma-
tie in de 16e eeuw werd deze rooms-
katholieke kerk protestants. Na later 
diverse verbouwingen staat er in de 
Herenstraat de huidige prachtige kerk. 
U kunt deze kerk bezoeken met een 
interessante rondleiding. De Oude Kerk 
en de Abdijkerk in Loosduinen hebben 
beide een prachtig Reichner-orgel. Op 
zondag 14 mei was er een boeiende 
lezing over het beroemde, Rijswijkse 
Reichner-orgel.

    Bezoektijden kerk: Op zaterdagen vanaf 
6 mei tot en met 30 september van 
11.00 tot 15.00 uur. Tevens zijn er in 
deze tijd diverse, wisselende exposi-
ties. Enthousiaste rondleiders heten u 
op deze dagen van harte welkom.   

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

Gebr.’s van der Deyl Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

“Wij zijn er
 

 voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

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

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

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

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

Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas en Sylvia vd Burg uitvaart-

verzorgers in regio Den Haag e.o.  

Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.

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



Als we het ‘Levensbericht van Marti-

nus Nijhoff’, in 1895 geschreven door 

P.A.M. Boele van Hens-broek mogen 

geloven, was Martinus in zijn gezins-

leven eigenlijk een saaie man. ‘Zijne 

uiterlijke levensomstandigheden 

waren weinig geaccidenteerd en nauw 

het beschrijven waard’, lezen we.

Zulks in tegenstelling tot zijn be-

roepsleven: als hij boeken zag, rook 

of in handen had werd hij een totaal 

ander mens. Hij was in de goede zin 

van boeken bezeten en deze instel-

ling heeft er toe geleid dat hij juist 

in de wereld van het oude boek, het 

antiquariaat, zijn sporen zeer heeft 

verdiend!

Vooral zijn accuratesse m.b.t. de 

boekbeschrijvingen in zijn catalogi 

gaven hem al snel een naam van 

uiterste betrouwbaarheid. Hij was 

de eerste die systematische vakcata-

logi samenstelde, die daardoor ook 

grote waarde kregen en hielden als 

i liografie van dat va  of van die 
betreffende wetenschap.

Bijvoorbeeld zijn in 1871 verschenen 

vaderlandse geschiedeniscatalogus 

Bibliotheca historico-neerlandica (308 

pag.) die destijds veel aandacht trok 

van wetenschappers en vakgenoten. 

Het trof natuurlijk goed dat hij zich 

juist in Den Haag had gevestigd, 

want de hofstad met zijn vele hoog-

geplaatsten, diplomaten, ambtenaren, 

letterkundigen en geleerden bleek 

voor het soort boeken waar Nijhoff in 

handelde de beste omgeving te zijn. 

Zijn naam als begaafd en bekwaam 

antiquaar was voorgoed gevestigd 

en legde een brede basis onder zijn 

bedrijf. Omdat zijn latere opvolgers 

en hun bekwame medewerkers over 

dezelfde kwaliteiten beschikten, bleef 

de firma ijhoff gedurende vrij el 
zijn hele bestaan aan de top.

In de periode 1853 tot 1960 zijn er 

door Nijhoff zo’n 800 (!) antiquariaat-

scatalogi uitgebracht, elk gemiddeld 

40 à 50 pag. Vanaf een zeker moment 

- ik schat vanaf begin jaren twintig - 

toen de export min of meer ‘explo-

deerde’, verschenen de catalogi in het 

engels, incl. de boekbeschrijving.

Er was nog een aspect wat betreft 

de handel in het oude boek en dat 

waren de boekveilingen. Vroeger - 

en zeker vanaf het midden der 19e 

eeuw - werd er vooral door weten-

schappers en de hogere standen nog 

veel gelezen en eigen bibliotheken 

opgebouwd. Bij overlijden van de 

eigenaar werden die bibliotheken 

vaak verkocht via boekveilingen, 

georganiseerd door een antiquaar 

nadat hij er eerst zelf boeken van zijn 

gading uit had gekocht.

Veilingmeester

Zo ook Martinus, die aanvanke-

lijk zo’n stuk of twee, drie kleine 

veilingen per jaar deed; maar helaas 

leverden die niet op wat hij er van had 

verwacht. De kentering kwam echter 

bij zijn veiling van de gigantische 

bibliotheek van prof. H.W. Tydeman 

uit Leiden. Een kolossale verzameling 

wetenschappelijke literatuur waarop 

Nijhoff zijn befaamde perfecte, alom 

geprezen boekbeschrijvingen kon toe-

passen. In twee (!) scheepsladingen 

kwam deze bibliotheek per trekschuit 

naar Den Haag, waar hij in 1864 in 

vijf veilingen onder de hamer ging. 

Daarmee was Martinus’ naam als 

veilingmeester in één klap gevestigd!

De laatste door Martinus zelf geleide 

veiling was die van Hoynck van 

Papendrecht in 1878; daarna kreeg 

Boele van Hensbroek de leiding over 

de veilingen. Na diens vertrek bij Nij-

hoff in  erden er door de firma 
echter geen veilingen meer gehouden.

Nijhoff was geen reislustig mens; 

slechts zelden ging hij de grens over, 

ook niet om hier en daar oude en/of 

zeldzame boeken voor het antiquari-

aat te kopen. Niettemin heeft hij zich 

éénmaal laten verleiden om een reis 

naar Italië te maken; hij vertrok op 4 

april 1871 samen met de destijds be-

kende kunst- en letterenkenner Carel 

Vosmaer. In Rome trof hij de - in onze 

tijd weer in de belangstelling staande 

- schilder Lourens Alma Tadema, 

bekend van zijn afbeeldingen van de 

klassieke Romeinse oudheid, met wie 

hij bevriend raakte.

Boele daarentegen maakte tegen het 

eind van de 19e eeuw nog enkele 

reizen naar Engeland, Spanje en Italië 

om oude en zeldzame boeken op de 

kop te tikken. Daarmee had hij over 

‘t algemeen veel succes; niet zelden 

kwam hij zelfs met voorheen onbe-

kend materiaal terug. Ook knoopte 

hij daar relaties aan met wetenschap-

pelijke instellingen en bibliotheken. 

Hij was daarmee één der eersten in 

Nederland. Daarmee de basis leggend 

voor wat later zou uitgroeien tot 

Nijhoff’s meest lucratieve inkomsten-

bron: export van wetenschappelijke 

boeken en tijdschriften over de hele 

wereld. Het antiquariaat in het tijd-

Het antiquariaat in de periode van Martinus en Boele van Hensbr

Lourens Alma Tadema (1836-1912) Anton Gerits (1930): chef antiquariaat bij Nijhoff (1957-1970) in de jaren zestig

Martinus was als 19-jarige in 1845 bij zijn vader als leerling in dienst getreden en hij kwam er al vrij 

snel achter dat zijn belangstelling uitsluitend en alleen uit ging naar het oude boek. Vanaf het al-

lereerste begin hield hij zich bezig met catalogiseren omdat hij er zo’n lol in had; verder bewees hij 

zijn vader een grote dienst met het samenstellen van een magazijncatalogus.

Lange Voor

Boekenveiling bij Van Stockum’s Antiquariaat aan de Prinsegracht.
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perk van de beide Wouters Na het ver-

trek van Boele van Hensbroek in 1906 

ging Wouter zelf op pad. Van april tot 

december 1901 maakte hij zijn eerste 

zakenreis naar de Verenigde Staten, 

gevolgd door een tweede in 1902 en 

een laatste in 1912, twee jaar voor het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Nieuwigheid

Maar op het thuisfront zat hij ook 

niet stil en gaf hij blijk van zijn 

moderne levensinstelling. Zo werd 

onder zijn bewind de eerste vrouwe-

lijke medewerkster op het antiquariaat 

aangesteld; zoiets sprak in die dagen 

nog niet vanzelf. Voorts schafte hij 

het werken ‘s avonds van 18.00 uur 

tot 21.00 uur af, tot verbazing en 

zelfs enige ongerustheid onder het 

personeel dat het nou met de firma 
wel gedaan zou zijn’. Haagse collega’s 

waren diep verontwaardigd over 

zoveel ‘nieuwigheid’!

Maar Wouter pakte door: er kwam 

elektrisch licht, telefoon, gemoder-

niseerde boekhouding en schrijf-

machines. Nog een staaltje van zijn 

maatschappelijke betrokkenheid: al 

in 1909 deed hij een eerste storting 

voor een pensioenfonds voor zijn 

personeel.

Let wel: tot in mijn tijd (1960-1971) 

werd je opgenomen in het premievrije 

pensioenfonds als je tien jaar of langer 

bij Nijhoff werkzaam was geweest!

Wat Wouter eigenlij  specifie  voor 
het antiquariaat heeft betekend is 

moeilijk te traceren. Hij liet het 

gewoon over aan afdelingshoofd 

Herman Egbert Kern (1879-1960). 

Ik denk dat W. zich grotendeels met 

ijn i liografisch er  heeft e ig 
gehouden.

Internationaal gericht als zij was 

stond de firma ijhoff inmiddels op 
een eenzame hoogte, zodat zij voor 

het oude boek de binnenlandse markt 

als afzetgebied nauwelijks nodig had 

en contacten met collega-antiquaren 

zelfs vermeed. Dat was voor een zeer 

groot deel te danken aan de hierboven 

al even vermelde H.E. Kern, een top-

antiquaar die in zijn vakgebied zijn 

gelijke niet kende. Na een opleiding 

in het buitenland trad hij in december 

1914 in dienst en tot eind jaren vijftig 

was hij hoofd van deze afdeling. Hij 

had zowel aan Wouter Pzn. als aan 

Anton Gerits, die jaren later de leiding 

kreeg het vak geleerd.

Fenomeen

Ik herinner mij nog goed dat een paar 

maanden nadat ik zelf bij Nijhoff in 

dienst trad (1960), zijn overlijden 

bekend werd gemaakt; iedereen was 

daarvan ondersteboven en roemde 

hem als een fenomeen op bibliogra-

fisch ge ied met een fotografisch 
geheugen.

In 1950 was Anton Gerits bij Nijhoff 

in dienst getreden, aanvankelijk bij de 

uitgeverij, maar zijn hart lag bij het 

oude boek. Gelukkig voor hem kwam 

er al vrij snel een plaats vrij op het 

antiquariaat waar hij werkte en leerde 

onder Kern en Van Tienhoven. Een 

verschil van mening was voor hem 

reden ontslag te nemen en in 1954 

vertro  hij naar de firma Mouton.

Na een jaar of drie bleek de lucht op 

‘t Voorhout weer opgeklaard en werd 

Gerits gevraagd op het oude nest terug 

te keren. Met de toezegging dat hij 

Kern als chef zou mogen opvolgen 

zodra deze met pensioen zou gaan, 

trad hij in 1957 opnieuw in dienst.

Bijna tegelijkertijd met Gerits’ terug-

komst was mejuffrouw M.A. Sobels 

(1906 - 1995) vanuit het veilinghuis 

Van Stockum op de Prinsegracht bij 

Nijhoff aangenomen. Zij zou vele 

jaren degene zijn die, als er al een par-

ticulier binnenstapte voor het antiqua-

riaat, zuchtend en totaal ongeïnteres-

seerd naar beneden kwam om de man 

(nooit een vrouw!) in het sortiment 

zo snel mogelijk af te poeieren. Mijn 

collega (Ad van Muyen) en ik hebben 

ons vaak verbaasd over deze gang van 

zaken!

Collationeren

Wat tot in de vijftiger jaren nog een 

lucratieve handel zou blijven waren de 

antiquarische tijdschriften. Overi-

gens zeer arbeidsintensief, want de 

accuratesse en betrouwbaarheid van 

de firma ijhoff mocht onder geen 
beding ooit ter discussie staan. Dat 

betekende dat op die afdeling een 

viertal medewerkers dagelijks bezig 

was met collationeren: het blad voor 

blad controleren op compleetheid 

van de vele honderden verschillende 

tijdschriften, die elk vaak bestonden 

uit vele tientallen delen!

Toen op een gegeven moment foto-

mechanische herdrukken tegen lage 

prijzen technisch mogelijk werden 

- even later gevolgd door microfiche 
en microfilm - verd enen tijdschriften 
geleidelijk weer uit het aanbod van de 

antiquaar.

Bij Nijhoff’s antiquariaat werd al 

vanaf 1853 van elk verkocht boek een 

zeer uitvoerige beschrijving gemaakt 

en met een kroontjespen op een briefje 

oo  fiche of titel genoemd  geschre-

ven en zorgvuldig bewaard. Men 

werkte met twee alfabetten: een lade-

kast met ‘dode’ titels (van boeken die 

ooit werden verkocht) en een kast met 

‘levende’ titels (boeken op voorraad).

In de loop der jaren was deze ver-

zameling titels uitgegroeid tot een 

totaal van ruim 200.000 ex. Voor 

elk antiquariaat het aller kostbaar-

ste bezit; vandaar dat dit geheel bij 

Nijhoff in 128 laden in een brandvrije 

kluis stond. Na de liquidatie van het 

antiquariaat eind jaren zeventig is de 

hele inhoud van de kluis overgedragen 

aan de Koninklijke Bibliotheek, met 

daarbij nog dertig strekkende meter 

catalogi!

Het zou uiteindelijk 1959 worden eer 

de heer Kern zijn werkzaamheden bij 

Nijhoff beëindigde en Anton Gerits 

als chef antiquariaat in zijn voetsporen 

kon treden.

Gerits heeft zijn sporen bij Nijhoff 

meer dan verdiend! Hij had een scherp 

oog voor wat grote wetenschappelijke 

instellingen bij uitstek graag verzame-

len: zo uitgebreid mogelijke collecties 

over één bepaald onderwerp. Bijvoor-

beeld over de Franse Revolutie; over 

de Oostenrijk-Hongaarse monarchie; 

Centraal Afrika; de Revolutie van 

1848 in diverse Europese landen, etc.

Het speuren naar en het opkopen van 

deze literatuur bij antiquariaten en 

veilingen in diverse Europese landen 

was een zeer belangrijk onderdeel 

van zijn vak. Daartoe was hij vaak 

op reis, meestal zeer succesvol, want 

hij had veel contacten in heel Europa, 

zeker ook in ‘landen achter het ijzeren 

gordijn’, met name Tsjecho-Slowakije.

Spectaculair waren zijn inkopen bij 

Scandinavische antiquaren, die hun 

catalogi alleen in hun eigen taal stel-

den waardoor de inhoud voor buiten-

landers onbegrijpelijk bleef. Gerits liet 

één en ander in het Engels vertalen en 

Nijhoff vond dientengevolge gretige 

afname in de Verenigde Staten!

Een ander geliefd verzamelobject ont-

dekte en stimuleerde hij ook: het be-

lang van het verzamelen van politiek 

getinte pamfletten, rochures, o scure 

kleine periodieken en documenten uit 

allerlei landen en uit vroegere tijden. 

Dat was erg kwetsbaar spul en eiste 

bovendien uiterste zorgvuldigheid in 

het correcte beschrijven van inhoud 

en uiterlijk. Want daarop moet de 

klant - vrijwel altijd een wetenschap-

pelijke bibliotheek - volledig kunnen 

vertrouwen.

Nu moet wel gezegd worden dat 

hij zijn tijd mee had. Vanaf de jaren 

vijftig en zeker in het decennium 

1960-1970 groeiden de geldbomen 

in de Verenigde Staten tot hoog 

in de hemel; het geld kon niet op. 

Belangstelling genoeg voor dit soort 

complete collecties! We zullen zien 

in het hoofdstuk ‘export’ wat dat voor 

Nijhoff betekende.

Bob Jongschaap

btjongschaap@ziggo.nl

Het antiquariaat in de periode van Martinus en Boele van Hensbroek

Staand voor de kluis met boekfiches mej. 
Sobels; op haar hurken Jeanneke Groen, 

een populaire collega.

oorhout 9

Mr. Carel Vosmaer (1826-1888)
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Kijk voor meer informatie op: 

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

STUDIO HAAGSCHE BLUF 
LIVE VANUIT TRAM 9

Iedere vrijdagmiddag komt het 89.3 Radio West programma Studio Haag-
sche Bluf vanuit een hele bijzondere studio: een rijdende tram!

Tjeerd Spoor presenteert LIVE vanuit tramlijn 9 in Den Haag. Hij ontvangt 
daar gasten uit het nieuws en praat met passagiers. Verslaggever Nicolette 
Krul zoekt uit wat er allemaal langs de route te ontdekken valt. Wil je ook 
een keertje meerijden? Zorg dan dat je de juiste tram pakt op lijn 9. De 
Tjeerd tram is te herkennen aan de posters op de deuren.

Studio Haagsche Bluf: iedere werkdag tussen 16.00-19.00 uur

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

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

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00-17.00 uur

Schroeder en Stichting Zorgkringloop steunen

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

Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl

Het Rode Kruis www.rodekruis.nl/denhaag

Leger des Heils www.legerdesheils.nl (kleding)

Weggeefwinkel Jonckbloetplein

Mensen in Nederland zonder budget  (gratis zorgartikelen)

De winkels van Kringloop Holland www.schroeder.nl

Buurthuizen van de Toekomst

• Ontruimingen

• Bezemschoon opleveren

06 - 482 040 60

maandag - vrijdag  09.00-18.00 uur

www.stichtingzorgkringloop.nl

www.schroeder.nl

Uitvaartverzorging J. Henning

“Samen aan alles gedacht!”

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle (natura) verzekeraars

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag • www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar.
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Boodschappen 
Karsten & Kuiper

HEMA Voorschoten

EkoPlaza de Boogaard

VomFASS Den Haag

Diensten en advies
Volg-Orde 

De Volharding

UTS van der Geest verhuizingen

Jeanne Presenteert

Vakschoenmaker Voorburg

Huis en tuin
Comfortland

Ecocoatings

Sanford & Son

Dekkers Slaapcomfort

Woonmode Megastore

Bloemen van Denise

Diva Flowers

De OPkikker

Kleding, schoenen 
en accessoires
Janette van Tol

Bonel Collections

Passie Fashion Boutique

ALAZAZA Beach & Body Fashion

Pret-a-Porter by Anne Marie

Colors Fashion Den Haag

Deb... is back

Mooi en Gezond
Hauf 

Schoonheidssalon Violet

Hatha-yoga en meditatie

HANRIT opticiens - audiciens

FloatCenter Pier

Wellness Leiden

Torica Optiek & Audicien

Mindful Run Den Haag

Johan Wassenaar 

Etos Voorschoten

Etos Leiden

J.Knops mondhygienist

Westvliet Fitness & Racketclub

Zwembad Sportcomplex de Fluit

Gewichtsconsulent Rijswijk

The Cryo and Spa Experience

Vrije tijd en uitgaan
Pied à Terre

De Lof der Zotheid

De Uithof

Let’s Cook Together

Wandelen met Maup

CitySpa Savarin

Tasty Dreams

Paviljoen Kobus

Madurodam

Strandpaviljoen Sport

Restaurant Da Sebastiano

Restaurant Savarin

Indian Curry House

De Hofpas is de nieuwe gratis voordeelkaart voor Den Haag en 

omstreken. Niet alleen voordeel  voor 

inwoners, maar ook voor ondernemers en de buurt.

Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend: 

ondernemers geven voordeel aan buurtbewoners die daardoor 

vaker bij hen over de vloer komen. Zo helpen we elkaar. En een 

gevarieerd aanbod 

van winkels, horeca en diensten zorgt voor een prettige sfeer 

in de wijk en stimuleert sociale contacten. En dat is waar het 

uiteindelijk allemaal om te doen is.

Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en 

omstreken vandaag nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van 

de hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?

Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl

WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? 

VRAAG ’M GRATIS AAN!
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Theo van der Burch heeft het al-

lemaal meegemaakt. Begonnen als 

kanthalf, zoals een middenvelder toen 

nog genoemd werd, transformeerde 

hij tot een zeer aanvallend ingestelde 

rechtsback. Hij heeft heel wat duels 

uitgevochten met Coen Moulijn en 

Piet Keizer. Een krant uit die tijd 

beschreef zijn kwaliteiten: “Die 

jongen is niet alleen een bekwaam 

verdediger, maar ook een stuwer en 

een aanvaller, die met bijna virtuoos 

gemak de lange en korte pass han-

teert, die met verkwikkende duidelijk-

heid het levensbelang van vleugelspel 

en crosspasses demonstreert, die een 

waarachtige les in positiespel biedt.”

Tijdens een jeugdtoernooi in Wenen 

werd hij uitgeroepen tot meest waar-

devolle speler. Toen het ADO-bestuur 

in 1962 besloot de Oostenrijker Ernst 

Happel aan te trekken als trainer, 

moest Theo mee naar het station om 

hem op te halen. Hij wist immers hoe 

Ernst er uit zag. Ernst werd verder 

vervoerd in een taxi, zijn koffers 

gingen mee in een kolenwagen. Het 

voetbal heeft Theo veel gebracht. 

Hij vertelt dat hij op die manier als 

eenvoudige timmermanszoon uit de 

Schilderswijk toch maar mooi heel 

Europa heeft gezien.

Een absoluut hoogtepunt diende zich 

aan tijdens de zomer van 1967, nu 

vijftig jaar geleden. In de Euro Ci-

nema op de Le eg ging de film the 
Sound of Music haar derde jaar in en 

de Haagse bands the Golden Earrings, 

Q65 en the Motions bezetten promi-

nente plekken in de top 40. Naast de 

goede voetbalresultaten zette Den 

Haag de toon als de beatstad van ons 

land. Het goede spel van ADO was 

blijkbaar ook in Amerika opgevallen. 

Manager Eddie Hartmann had het 

verzoek ontvangen voor deelname 

aan een toernooi van zeven weken in 

de Verenigde Staten, onder auspi-

ciën van the North American Soccer 

League. Als tegenstanders zouden elf 

andere topclubs fungeren, zoals Stoke 

City, Dundee United en het Brazi-

liaanse FC Bangu. De uitnodiging 

werd aanvaard en op 23 mei vertrok 

een selectie van 16 spelers naar San 

Francisco, de thuishaven van the 

San Francisco Golden Gate Gales, 

zoals ADO omgedoopt werd voor dit 

avontuur.

Opvallend was het grote aantal 

Hagenaars in de selectie, ruim de 

helft, liefst negen man, te weten: 

Henk Houwaart, Ton Thie, Dick 

Advocaat, Piet de Zoete, René Pas, 

Lex Schoenmaker, Theo van der 

Burch, Aad Mansveld en Harry Vos. 

Haagscher zou een selectie sinds die 

tijd nooit meer worden, zelfs niet in 

de periode met Wietze Couperus. Het 

vreemdelingenlegioen, bestaande 

uit: Kees Aarts, Hennie Ardesch, 

Joop Jochems, Lambert Maassen, 

Freek van der Lee, Jan Villerius en 

de Limburgse spits Harry Heijnen, 

completeerde de selectie.

Deze selectie was niet alleen zeer 

Haags, maar ook zeer ADO-gericht. 

De 16 spelers brachten in totaal 133 

seizoenen bij ADO door, gemiddeld 

ruim 8 seizoenen per speler! Zelfs 

Dick Advocaat, die toch bekend staat 

als clubhopper, diende in twee perio-

des acht seizoenen bij ADO!

Na een lange vliegreis van twintig 

uur kwam het gezelschap in San 

Francisco aan. Theo vertelt dat men 

de ploeg wilde onderbrengen in een 

High School. Na het dreigement van 

Ernst Happel dat dan het eerstvol-

gende vliegtuig terug genomen zou 

worden, werd er verkast naar een 

mooi hotel met zwembad. Daar werd 

Theo nog een keer door zijn ploeg-

genoten ingegooid. Gelukkig wisten 

ze, dat hij niet kon zwemmen, zodat 

hij direct weer opgedoken werd. Met 

zo’n krappe selectie hadden ze hem 

veel te hard nodig!

De eerste thuiswedstrijd werd 

gespeeld in het Candlestick Park 

stadium, dat normaliter gebruikt werd 

voor American Football en atletiek. 

Een jaar eerder, in 1966, hadden the 

eatles daar hun allerlaatste officiële 
liveoptreden gegeven. Het speelveld 

was zo smal, dat ook de verspring-

bakken er deel van uitmaakten. Zo 

kon het gebeuren, dat een duel in het 

zand werd uitgevochten.

Deze debuutwedstrijd, drie dagen na 

aankomst, was al direct succesvol 

voor ADO. The Vancouver Royal 

Canadians, bestaande uit de Britse 

profs van Sunderland, werd met 6-1 

opgerold. Een ander hoogtepunt was 

de wedstrijd tegen Houston Stars, 

vertegenwoordigd door het Brazili-

aanse FC Bangu. In het Astrodome 

van Houston, het eerste overkoepelde 

sportstadion ter wereld, met een 

speelveld van 90 bij 80 meter, speelde 

ADO de Brazilianen van de kunst-

grasmat. In een wedstrijd, waarin de 

scheidsrechter maar tien eer floot, 
won ADO met 4-2.

Van het Noord-Ierse Glentoran werd 

eveneens met 6-1 gewonnen, daaren-

tegen was Stoke City met 4-1 te sterk 

voor ADO. In totaal werden twaalf 

wedstrijden gespeeld. Omdat de twee 

divisies uit twaalf ploegen bestonden, 

moest tegen een ploeg twee maal 

gespeeld worden. Dat werd tegen the 

Los Angeles Wolves, vertegenwoor-

digd door het Britse Wolverhampton 

ADO swingde in de jaren 60
Er is een tijd geweest dat menig eredivisieploeg met angst en beven naar het Zuiderpark afreisde, 

waar ADO zijn thuiswedstrijden afwerkte. Tussen 1962 en 1969 werd de toen nog groen-rode for-

matie twee maal derde en twee maal vierde in de competitie. In deze periode werd maar liefst vier 

maal de nationale bekerfinale behaald. Drie maal werd ADO tweede, maar in 1968 werd Ajax met 

2-1 verslagen. Ajax werd wel vaker verslagen. In december 1966, vier dagen na de veel besproken 

met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Liverpool, moest Ajax de eerste competitienederlaag van dat 

voetbaljaar slikken (2-0) in het Zuiderpark.
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Wanderers. De thuiswedstrijden 

werden inmiddels afgewikkeld in het 

Kezarstadium in het Golden Gatepark. 

ADO had indruk gemaakt op het 

Amerikaanse publiek. Vanwege het 

agressieve, snelle spel kreeg het team 

de bijnaam ‘the Monster men’. Vooral 

de lengte van de Rotterdamse reus Jan 

Villerius boezemde ontzag in.

Thuis, in San Francisco werd gewon-

nen met 1-0 dankzij een loeihard 

afstandsschot van Piet de Zoete. 

Het was een chaotische wedstrijd. 

Theo van der Burch kreeg het aan 

de stok met de Engelse spits. Harry 

Heijnen bemoeide zich er mee en 

kreeg rood. Twee Engelsen moesten 

het veld uit wegens zware overtredin-

gen. Enkele minuten voor het einde 

brak een massale vechtpartij uit, waar-

bij reservespeler Dick Advocaat een 

hoofdwond opliep, die gehecht moest 

worden. Het Kezarstadium zou vier 

jaar later nog gebruikt worden voor de 

film Dirt  Harr , aarin lint ast-
wood met de schurk Scorpio afrekent. 

Het zou zomaar kunnen, dat regisseur 

Don Siegel die zomeravond inspiratie 

op had gedaan en Dirty Harry had 

gemodelleerd naar de ADO-spits 

Harry Heijnen. De befaamde Summer 

of Love, zoals die periode in San 

Francisco genoemd werd, was die 

avond in ieder geval niet in het stadion 

voelbaar.

Het Amerikaanse publiek vond het ‘a 

good game’, want er gebeurde tenmin-

ste iets. Uit, in Los Angeles werd het 

2-0 voor the Wolves in een eveneens 

harde wedstrijd, die ADO vanwege 

drie geblesseerde uitvallers met tien 

man beëindigde.

Ruim drie jaar later trof ADO Wolver-

hampton Wanderers nog eens, dit maal 

in Europees verband. Hoewel ADO 

drie maal scoorde in de uitwedstrijd 

en the Wolves maar een maal, verloren 

de Hagenaars toch met 4-0. Ja, dat 

was die bizarre wedstrijd waarin ADO 

in een helft drie eigen doelpunten 

maakte, het ene nog curieuzer dan het 

andere. Theo kan er nu wel om lachen, 

maar toen niet. Zijn eigen doelpunt 

ging door de Engelse commentator 

vergezeld van de kreet: “Aye, aye, 

Baldie.” (Ach, ach, Kale.) Nu, na 

jaren, best vermakelijk om weer eens 

terug te zien.

Tussen de wedstrijden in Amerika 

door werden meerdere uitstapjes ge-

organiseerd. Disneyland werd bezocht 

in Los Angeles, in New York voer de 

selectie over de Hudson River en reed 

in oetsjes door entral ar  en na-

tuurlijk werd in San Francisco een rit 

met de beroemde tram bergopwaarts, 

the cablecar, gemaakt. Het ontging 

de ADO’ers ook niet dat in de parken 

van San Francisco de zogenoemde 

Flowerpowerbeweging ontstond. The 

Summer of Love diende zich aan. 

Sommige spelers lieten hun haar wat 

langer groeien. Het jonge talent Lex 

Schoenmaker (sexy Lexie), die een 

half jaar voor de trip had gedebu-

teerd in het Zweedse Göteborg, was 

hiermee de voorloper. Aad Mansveld 

wachtte nog even af, maar na enkele 

jaren werd zijn haardracht ook weel-

deriger. René Pas hield het bij een, 

volgens een krantenverslag uit die tijd, 

pedanterig snorretje.

Dan was er natuurlijk de Dick 

Advocaatcoupe. Ooit heeft hij nog 

geld verdiend aan reclames voor 

haarimplantatie. Dick werd trouwens 

zodanig gegrepen door het Ameri-

kaanse voetbalavontuur, dat hij enkele 

jaren later esloot in hicago te gaan 
spelen. Ook Lex heeft later nog wel in 

Amerika gevoetbald.

Theo van der Burch heeft zijn haar 

maar niet meer laten groeien. Het 

leverde hem de bijnaam die kale op 

en bij kopballen werd regelmatig 

vanaf de Haagse tribune gescandeerd: 

“Kreituh, Theo, kreituh!” Het adjectief 

dat gepaard ging aan zijn bijnaam de 

kale was trouwens van een heel andere 

orde dan dat van Theo’s befaamde 

voorganger, de Hagenaar Bertus de 

Harder V , Holland port . Die 
werd tenminste nog de goddelijke kale 

genoemd.

Op het moment dat het ADO-gezel-

schap het vliegtuig terug naar huis 

nam, bestormde ene Scott McKen-

zie de Nederlandse top 40 met het 

nummer If you go to San Francisco. 

Wat voor de mensen in ons land een 

splinternieuw nummer was, was voor 

de ADO’spelers gesneden koek. Zij 

hadden de opmaat van the Summer of 

Love al van dichtbij aanschouwd.

ou ig, dat e de finale tegen de 

nummer een van de Eastern Division 

niet gehaald hadden, waren de spelers 

niet echt. Ze wilden wel weer naar 

huis. Het was mooi geweest.

Naar aanleiding van het Amerikaanse 

avontuur van een halve eeuw geleden 

heeft ADO-kenner Jan Klijn een expo-

sitie georganiseerd in bibliotheek Es-

camp op de Leyweg. 

Er zijn elftalfoto’s 

te zien, foto’s die de 

spelers zelf gemaakt 

hebben, krantenarti-

kelen, programmagid-

sen, kortom het hele 

verhaal over de trip 

naar Amerika is hier 

te bekijken. Omdat 

het op dinsdag 23 mei 

2017 precies vijftig 

jaar geleden is dat ADO naar San 

Francisco vertrok, wordt de tentoon-

stelling die dag geopend. In het begin 

van de middag zullen spelers, die de 

trip hebben meegemaakt, aanwezig 

zijn.

Peter van Waardenburg

petervanwaardenburg@hotmail.com
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Teams WG W V G DV DT Ptn 

Los Angeles Wolves 12 5 2 5 21 14 15 

San Francisco  
Golden Gate Gales 12 5 4 3 25 19 13 

Chicago Mustangs 12 3 2 7 20 14 13 

Houston Stars 12 4 4 4 19 18 12 

Vancouver 
Royal Canadians 12 3 4 5 20 28 11 

Dallas Tornado 12 3 6 3 14 23 9
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Maak een proefrit in onze showroom:
De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Acties geldig t/m 3 juni en zolang de voorraad strekt.

MEI-ACTIE BIJ MANGO!
VEEL VOORDEEL OP ONZE SCOOTMOBIELEN

Luggie
� Lichtste vouwscootmobiel 

 ter wereld

� In drie stappen 

 opvouwbaar

� Ideaal voor op reis

6
km/u

18
km

van € 2.350,- 

voor €  1.749,-
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e
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t
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rk

o
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o
tm
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b

ie
l 

in de U SA

Bobby DeLuxe
� Comfortabele luchtbanden

� Verhoogde zitting

� Heldere LED-verlichting

� Past achterin 

 iedere auto

7
km/u

18
km

MEEST-
VERKOCHTE 

SCOOTMOBIEL 
VAN NEDERLAND!

van € 2.195,- 

voor €  1.895,-

Panther 4
� Stabiele vierwieler

� Geschikt voor binnen- en 

 buitengebruik

� Inclusief 1 jaar 

 pechhulp ism ANWB

13
km/u

40
km

van € 2.995,- 

voor €  1.995,-

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

17
km/u

50
km

van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

Lion 4 22
km/u

70
km

� Rolls Royce onder scootmobielen

� Uitstekende vering en comfort 

� Geschikt voor langere afstanden

� Inclusief 1 jaar pechhulp 

ism ANWB

van € 6.295,- 

voor €  4.995,-

€ 600,- 
VOORDEEL!

€ 1.500,- 
VOORDEEL!

€ 1.300,- 
VOORDEEL!

€ 300,- 
VOORDEEL!

€ 1.000,- 
VOORDEEL!

Welzijn in de wijk
meetellen en meedoen!

www.stichtingmooi.nl

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van 

Xtra, www.xtra.nl

Als Haagse welzijnsorganisatie ondersteunen we bewoners van 

jong tot oud. Onze voorzieningen en diensten voor 50-plussers zijn 

divers. Zo bieden we o.a.:

 Begeleiden en Rijden

Kunt u vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik maken van 

het openbaar vervoer? Vrijwilligers van ‘Begeleiden en Rijden’ brengen u met hun 

eigen auto naar uw afspraak, een familiebezoek of waar u heen wilt. Indien nodig 

begeleiden ze u.

 De klusjes- en servicedienst van de Burenhulp

De Burenhulp is een eigentijdse manier om mensen in de wijk op eenvoudige 

wijze van dienst te zijn.

Het betreft kleine klusjes die snel uitgevoerd kunnen worden. De dienst is er 

voor iedereen die door omstandigheden een klus niet zelf kan uitvoeren.

Kijk op www.denhaagdoet.nl/burenhulp

Vanaf 1 juli 2016 zal de Burenhulpcentrale  

DENHAAGdoetBurenhulp.nl gaan heten!

 Heeft u een computer, laptop of tablet? 

Haagseouderen.nl is een informatieve site vol met interessante nieuwtjes en  

activiteiten voor 55-plussers op het gebied van lifestyle, wonen, zorg, geldzaken 

en vervoer.

 Bent u een mantelzorger?

In onze Wijkcentra kunt u als mantelzorger terecht voor Mantelzorgondersteuning. 

U kunt u bij ons terecht voor vragen, hulp bij het regelen van praktische zaken of als 

u de zorg af en toe aan iemand anders over wilt dragen.

 Het Servicepunt XL, informatie op gebied van 

wonen, financiën, welzijn en zorg

In al onze Wijkcentra is een Servicepunt XL gevestigd. 

- veranderingen in de zorg

- aanvraag voorzieningen op maat

- wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- administratieve hulp en hulp bij geldzorgen

- ontspanning en sociale contacten

Wilt u hierover meer weten? 

Neem contact op met één van onze Wijkcentra.

Bel 070 205 33 33 en vraag naar het dichtstbijzijnde 

Wijkcentrum bij u in de buurt of kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Heeft  u een eigen auto en vindt 

         u het leuk om 60-plussers te rijden 

   en te begeleiden? Meld u aan!

Ook incidenteel iets doen voor uw 

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

Sociale voorzieningen

Toeslaggrenzen voor

huur en zorg

Wat zijn momenteel de inkomens- en 

eventuele vermogensgrenzen om in 

aanmerking te komen voor zorgtoe-

slag? Zowel voor een echtpaar als een 

alleenstaande? Tevens wil ik graag 

weten wat de inkomens- en eventuele 

vermogensgrenzen zijn om in aanmer-

king te komen voor huurtoeslag.

Voor het in aanmerking komen 

van een zorg- en huurtoeslag geldt 

het toetsingsinkomen. Dat is het 

gezamenlijke verzamelinkomen in 

box 1, box 2 en box 3 en is in 2017 

slechts €27.857. Als u een toeslag-

partner hebt, mag het niet méér 

zijn dan €35.116 per jaar. Omdat u 

waarschijnlijk niet weet, hoeveel dit 

jaar uw verzamelinkomen is, kan 

er een voorlopige zorg- of huur-

toeslagtoeslag worden gegeven op 

basis van uw inkomen in 2016 of 

zelfs daarvoor. Bij uw aangifte over 

2  ordt die definitief ere end. 
Het kan zijn dat u soms vooraf al 

een voorlopige aanslag 2017 krijgt 

voor de Inkomensafhankelijke 

bijdrage Zorgverzekeringswet. Die 

is gebaseerd op de inschatting van 

uw inkomen. De bijdrage Zvw is 

namelijk 5,4 procent van uw inkom-

sten tot maximaal €52.763 (in 2017). 

Daarboven betaalt u namelijk géén 

heffing. Heeft u vaste in omsten dan 
wordt er vaak al daarmee rekening 

gehouden met de zogenoemde 

loonheffing .

Financiële zaken

FOR kan soms erg

aantrekkelijk zijn 

Door te reserveren op een geblok-

keerde rekening bij de bank wil ik als 

zzp’er proberen mijn pensioentekort 

gedeeltelijk op te heffen. Stel dat ik 

door omstandigheden mijn onder-

neming moet beëindigen. De fiscale 

ouderdomsreserve op de eindbalans 

vervalt en ik moet daardoor extra 

belasting betalen 40 of zelfs 52 pro-

cent. Is het mogelijk om bij eventuele 

beëindiging van de onderneming het 

eindsaldo van de fiscale ouderdoms-

reserve aan te wenden voor het kopen 

van een lijfrente, zodat de belasting-

betaling uitgesteld wordt tot de datum 

van pensionering? Dus het saldo van 

de geblokkeerde spaarrekening hier-

voor gebruiken?

We nemen aan dat u edoelt de fisca-

le oudedagsreserve (FOR). Daarover 

is thans veel te doen voor p ers. 
Het zou ons niet verbazen als bij de 

komende coalitiebesprekingen voor 

een nieuw kabinet daarover nieuwe 

maatregelen worden bedacht. Een 

pensioenfonds is in principe voor 

werknemers die in (vaste) loondienst 

zijn van een werkgever. In plaats 

daarvan unnen p ers n eigen 
ondernemers elf fiscaal voordelig 
sparen voor een aanvullend pensioen 

met de fiscale oudedagsreserve. 
Daarbinnen kunt u belastingvrij 

(bruto = netto) voor uw pensioen 

sparen indien u dat wenst. Het moet 

wel aangetoond kunnen worden dat 

het voor pensioenopbouw is. We 

noemen het ook wel uitgesteld loon 

of inkomsten, want als uw uitkering 

op de proppen komt dan deelt de 

Belastingdienst een graantje mee 

middels hun inkomstenbelastingta-

rief op dat tijdstip.

Met de FOR reserveert u een deel 

van de ondernemingswinst voor 

het pensioen. Het geld blijft in 

dit geval binnen de onderneming, 

want je bent verplicht de FOR op 

de ondernemingsbalans te plaatsen. 

Het voordeel hiervan is dat u het 

gereserveerde bedrag opnieuw kunt 

investeren of gebruiken voor de aan-

koop van een lijfrente. U moet wel 

uit elkaar houden een geblokkeerde 

rekening bij een bank of verzekeraar 

én de FOR.

Consumentenzaken

Stroomtarief in de

nacht en overdag

Sinds beide ouders en schoonouders 

niet meer leven heb ik er nu niet meer 

mee te maken, maar in het verleden 

had ik een hoogoplopende discussie 

met mijn energieleverancier over het 

gebruik van dag- en nachttarieven in 

de bejaardenflats. De oudere mensen 

lagen vroeg op bed en maakten dus 

nimmer gebruik van het nachttarief, 

maar werden toch standaard met een 

dubbeltarief en een bijbehorend hoger 

vastrecht geconfronteerd. Hoe zit dat 

thans? 

Nachttarief kan inderdaad goedkoper 

zijn maar het hoeft niet. Dat hangt 

van het individueel gebruik af. Een 

dubbele meter neerzetten kost thans 

ongeveer 100 euro. Voor de rest 

zijn er géén extra vastrechtkosten. 

Ook moet u in de gaten houden 

dat stroomverbruik ‘s avonds en ‘s 

nachts (vanaf 21.00 of 23.00 uur tot 

07.00 uur) doorgaat, bijvoorbeeld de 

koelkast en als men wassen draait. 

Op internet zijn er vergelijkingssites 

genoeg. Het hangt grotendeels van 

de verhoudingen tussen het stroom-

verbruik ‘s nachts en overdag af. 

Gebruikt men maar 25 procent in de 

nacht dan is het inderdaad onvoorde-

lig (per jaar scheelt dat thans hooguit 

17 euro). Het advies is tegenwoordig 

om een enkel tarief te nemen omdat 

het nauwelijks een besparing is per 

jaar of soms zelfs duurder.

De groot eeldfilm hina, he 
Rise of an Empire - bij de Lumi-

ère Awards bekroond als beste 

korte documentaire - gaat heen 

en weer in de tijd tussen het rijk 

van de eerste grote keizer ruim 

tweeduizend jaar geleden en de 

huidige economische supermacht. 

De archeologische vondst in 1974 

van het mausoleum van keizer 

Qin Shi Huang, omringd door een 

erracottaleger van dui enden 
krijgers, betekende een unieke 

tijdcapsule naar het verleden. De 

vondst bracht vele zaken aan het 

licht over verleden en heden van 

‘China, The Rise of an Empire’ in Omniversum
Vanaf dinsdag 16 mei draait China, The Rise of an Em-

pire een halfjaar in het Haagse koepeltheater Omni-

versum. De meeslepende en bekroonde grootbeeldfilm 

toont aan de hand van de spectaculaire archeologische 

vondst van het mausoleum van de eerste keizer en het 

Terracottaleger de ontwikkeling zien van China tot de 

huidige wereldmacht.

hina. in hi Huang verenigde 
de diverse strijdende machten 

en legde als eerste keizer van 

het hele rijk de fundering voor 

het hina oals e het vandaag 
kennen.

hina, he ise of an mpire is 
een visuele belevenis, die met 

prachtige luchtfotografie en de 
nieuwste time-lapse technieken 

de schoonheid en tragiek laat 

zien bij het ontstaan van een we-

reldmacht. Op het 840 m² grote 

koepelscherm van Omniversum 

- uitgerust met 36 luidsprekers, 

zeskanaals digitaal geluid en 

zes subwoofers voor voelbaar 

lagere tonen - een onvergetelijke 

ervaring.

Omniversum, President Ken-

nedylaan 5, Den Haag, 0900-

6664837 (35 cpm)

Het Omniversum geeft 

maar liefst vijf maal 

twee vrijkaarten weg 

aan lezers van De Oud-

Hagenaar. Mail naar 

redactie@omniversum.nl 

en maak kans op twee 

kaarten!
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  - Het blauwe hoekje, dat je rechtsbo-

ven van je belastingaangifte moest 

afknippen om spoed achter de afhan-

deling te zetten.

    - Het begin van een -door je oma- 

gebreide sok, die om onverklaarbare 

reden altijd om je vuist moest worden 

gepast.

    - Het uitwassen van katoenen maand-

verband.

    - Bitakken van de onderkant van je 

auto tegen de roest.

    - Witte lakens voor de ramen als er 

iemand overleden was (in Schevenin-

gen).

    - Pinda’s pellen op een uitgevouwen 

krant terwijl je met z’n allen naar 

‘Paul Vlaanderen’ op de radio luistert.

    - In openbare telefooncellen moest je 

een knop indrukken om het kwartje, 

dat je erin gedaan had, te laten vallen. 

Als je dat niet deed kon je degene die 

je belde wel horen, maar hij of zij jou 

niet.

    - Proberen hoever je je vingers tussen 

de wringer kreeg.

    - Pim-pam-petten aan tafel na het eten.

    - Je autoraampje naar beneden draaien 

om je buitenspiegel bij te stellen.

    - In de gymnastiekles of op straat ‘po-

ten’ om te bepalen wie het eerst een 

teamgenoot bij een wedstrijd mocht 

kiezen. ‘Laatste hele’, ‘laatste halve’ 

en ‘bruggetje sluit’ waren de vooraf 

gemaakte afspraken om het poten te 

verfi jnen.

    - Meisjes deden een druppel nagellak 

op hun nylon om verder ‘ladderen’ te 

voorkomen.

    - Toegang betalen voor het strand van 

Kijkduin.

    - e oon een romfi ets open onder 
je druk te maken om verzekering, 

rijbewijs of helm.

    - Vóór 1957 mocht je nog 70 km per 

uur binnen de bebouwde kom.

    - Eieren werden bij de kruidenier 

doorgelicht om te kijken of ze bedor-

ven waren.

     Dingen 

- Een voetbal met een vetersluiting.

  - Een puntzak met stroopwafelkrui-

mels.

    - Een aardappelkist in de schuur met 

een jute zak erop om ze warm te 

houden.

    - Een VOS-cursus (Vrouwen Oriënte-

ren zich op de Samenleving)

    - Een perronkaartje.

    - In een BH konden altijd nog wel 

sokken of watten als je vond dat je te 

weinig had.

     Geluiden 

- De kiestoon tussen kengetal en abon-

neenummer bij het draaien van een 

interlokaal telefoonnummer.

  - Het lawaai van eigengemaakte 

donderbussen in Buismanblikjes of 

het geknal van een sleutel aan een lus 

van touw die je eerst volgepropt had 

met luciferslijpsel en daarna tegen een 

muur sloeg.

    - Het geluid van het einde-

regelbelletje op schrijfmachines 

en dan het geraas van de rol 

die daarna weer terug werd 

geschoven.

     Beelden 

- Een PTT-postbode in uniform met 

pet en zwarte, lederen zijtas. Hij 

kwam tot 1969 twee keer per dag. 

Rond acht uur ‘s ochtends en rond een 

uur ‘s middags.

  - De teksten ‘Comestibeles’ en ‘Ciga-

res et Cigarettes’ op winkelruiten.

    - De winkels van Radio Gerese, Cycle 

Import en Stuut en Bruin

    - Tochthonden. Dat waren lange rollen 

opgevuld textiel. Soms in de vorm van 

honden met pootjes en een honden-

kop aan een langgerekt lichaam. Ze 

werden ‘s winters tegen de tocht aan 

de onderkant van ramen gelegd.

    - Met lammy gevoerde, zwarte, 

kunstleren handkappen op het stuur 

van je fi ets.

    - Littekens op je bovenarm van de 

polio- en pokkenprikken.

    - Autokentekens die begonnen met 

de letter van de provincie waar de 

eigenaar van de auto woonde.

    - Kolensjouwers, die met jute zakken 

op hun hoofd en met schoenen vol 

antraciet op een vooraf met kranten 

belegde route door het huis naar het 

balkon liepen waar het kolenhok 

stond.

    - Het plafond van het schoollokaal 

was soms maandenlang beduimeld 

door kleine, natte propjes papier die 

we door de lege huls van een BIC-

ball-point naar boven schoten als de 

meester of de juf even iets op het bord 

schreef.

    - De blauwe tram naar Scheveningen.

- De lederwinkel van De Hoogh aan 

de Prinsegracht met in de etalage een 

opgezette koe.

     Sferen 

- Lange banken langs een witbetegelde 

muur, ‘s nachts in een lege automa-

tiek.

  - Het gevoel dat je bekroop als de juf 

je rug afdroogde na het schoolzwem-

men.

    - Op station Hollands Spoor komt 

een puffende locomotief langzaam 

tot stilstand. Hol klinkt het slaan van 

dichtslaande treinportieren. Een man 

roept  offi e ierijsenlimonade  O i-
dootje iccolootjeHaagse ost

    - Op bouwerijen moesten zogenoemde 

‘wakertjes’ voorkomen dat de aldaar 

opgeslagen bouwmaterialen werden 

gestolen. Maar als we het wakertje 

afl eidden naar de ene ant, onden 
onze vriendjes aan de andere kant hele 

einden lichtgele pvc-pijp jatten. Want 

van die pijpen maakten we blaaspij-

pen waarmee we pijltjes schoten. Die 

pijltjes maakten we van strookjes 

krantenpapier en spuug.

    - Straatlichten die aan kabels over de 

Soestdijksekade hingen en onregel-

matig heen en weer schommelden als 

het waaide.

     Geruchten 

- Een naald aan een draadje boven je 

hand laten bungelen. Als de naald een 

cirkel beschreef zou je eerste kind 

een meisje worden. Als hij alleen 

maar heen en weer ging werd het een 

jongen.

  - Als je een metalen kleerhanger uit 

het raam hing en die met een draad 

aan de antenne-ingang van je zwart-

wit tv verbond kreeg je kleurentele-

visie.

    - Kinderlokkers bonden je aan een 

boom en in het ergste geval aten ze 

je op. Wat ze nog meer deden wist 

niemand.

    - Door met z’n allen op de tv naar een 

metalen balletje te kijken dat steeds 

op een spijker naar links of naar rechts 

naar beneden viel en dan met z’n allen 

‘naar links, naar links’ te denken zou, 

als het balletje dan links onderaan 

terecht kwam, het bestaan van gedach-

tekracht bewezen zijn.

    - Puddingstukjes waren zware, 

moeilijk verteerbare koeken. Dat was 

geen wonder want de ingrediënten 

bestonden uit koekkruimels en andere 

etensresten die aan het eind van de dag 

bijeen waren geveegd van de vloer 

van de bakkerij.

    - Bakkers kregen een bekeuring als ze 

vóór acht uur ‘s ochtends verse kade-

tjes bezorgden die in de voormand van 

hun fi ets aten.

    U weet vast nog veel meer. Dat gaat 

verloren voor het nageslacht als u 

het niet, voor het te laat is, mailt naar 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

 Kort samengevatte weemoed   
  Drie dikke ordners vol heb ik er inmiddels van. Soms kwamen ze bij mezelf op. Maar voor het merendeel kreeg ik ze van u, in 

reactie op mijn schrijfsels. Korte herinneringen aan weleer. Hieronder een selectie. In de hoop dat u zich nóg meer herinnert. 

Want wie weet komt het ooit nog eens tot een boekje. Opdat het nageslacht zal weten, dat vroeger heus niet alles beter was. 

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.

 Wringer   

 Telefooncel   

 Perronkaartje   

 Kolensjouwers   
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Een fantastisch model was ook de 

504. De vader van Annemarie Star-

mans, u weet nog wel die vriendin 

van mij met haar gele Datsun Cherry 

100A uit de Trompstraat, had er zo 

één. Een bruin-metallic met licht-

bruin kleurige leren bekleding.

Het model kwam in 1968 op de 

markt en in 1983 verdween hij van 

het autotoneel. Een model dat je on-

middellijk herkent aan zijn karakte-

ristieke vormgeving. De neus met de 

trapeziumvormige koplampen, veelal 

nog met gele Franse verlichting en 

een enorm Peugeot logo in de grille. 

De achterkant was ook zeer herken-

baar door die geknikte vormgeving. 

Prachtig vond ik altijd dat standaard 

geleverde stalen schuifdak dat je met 

één handomdraai kon openen.

U weet dat ik op zich nooit zo’n lief-

hebber ben geweest van het Franse 

product, want alles ziet er zo blikke-

rig uit en dat zie ik ook bij deze 504 

weer terug in het interieur. Maar ook 

als je bijvoorbeeld de bagageklep 

dicht liet vallen. Zó jammer, maar 

blijkbaar is dat persoonlijk, want 

vele miljoenen kopers hebben zich er 

niet aan gestoord.

Het interieur oogt zeer comfortabel. 

Grote stoelen die volgens Franse stijl 

niet al te veel support geven en een 

strak dashboard met weinig knoppen. 

Het stuur is redelijk fors en staat een 

beetje plat. Bij de eerste series nog 

met een flin e stuurversnelling en 
irritant eigenwijs aan de rechterkant 

het hendel voor de richtingaanwij-

zers en links het hendel voor de 

verlichting of ruitenwissers, dat ben 

ik vergeten. Daarachter die mooie 

Jaeger-klokken. Hoewel je het niet 

verwacht, rijdt deze Peugeot 504 

verrassend pittig, vooral in de TI 

uitvoering en reageert heel vlot op 

het gas. Hij veert comfortabel en 

je zit vorstelijk achter het stuur en 

schakelt uitermate soepel met een 

lichte bediening van het gas- en 

koppelingspedaal. De 504 stuurt 

wat zwaar, omdat hij slechts licht 

bekrachtigd is. Het was trouwens 

de eerste Peugeot met rondom onaf-

hankelijke wielophanging. Op basis 

van deze 504 introduceerde Peugeot 

de door PininFarina ontworpen 504 

Coupé en Cabriolet. Een waanzinnig 

mooi design. Modellen waarin Wim 

Kan en Paul van Vliet, waarschijn-

lijk gesponsord, regelmatig in 

beeld kwamen. Prima PR dus. Het 

modellengamma werd ook uitgebreid 

met een stationcar, de Break die als 

bestelversie en ook als zevenzitter 

leverbaar kwamen. Nadat de produc-

tie van deze modellen in Frankrijk 

werd stopgezet liep de productie in 

Argentinië, China, Kenia en Nigeria 

door zelfs tot in 2005, waardoor er 

meer dan 4 miljoen exemplaren van 

deze 504 geproduceerd zijn in alle 

varianten. Een topper dus.

John Vroom

johnvroom@planet.nl

John Vroom stapt in de Peugeot 504
Peugeot vond ik - en ik zeg met nadruk ‘vond’ - een automerk 

met altijd karakteristieke modellen zoals de 203, 403, 404, 

204 en 206, om maar niet te spreken van de prachtige door Pi-

ninFarina ontworpen 404 Coupé en Cabriolet. De laatste jaren 

vind ik het helemaal niks meer. Karakterloze auto’s die ik op 

straat nauwelijks herken.

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

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

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

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

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 2 mei vond u ook 

weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel 

goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing luidde de vorige keer: 

2-5-5-2.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

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

gende inzenders:

• W.A. Elenga, te Den Haag

• F.R.K. Ruigrok, te Voorburg

• Petra van der Haas, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

drie keer het boek De liegende rechter verloot. 

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op: vrijdag 26 mei.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 10

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

2
6

3 4 8
7 4 9

5 9 8 2 6
4 1 6

8 2 3
9 2

5 7 4 9

8 1 5
5 2 6
9
2

3 4 2 9
9 7 4

6 8 1
3 8

1 3 9 6

4 8
1 2

7 6 1 9
3 5 6

3 2 1
6 4 1 3

6 2 5
9 5 3

8

2 8 4 9 7
7 5 8

1
6

7 4 9
9 8 5

6 2 7 9 3
9 1

5 2
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HEB JIJ M AL? 

VRAAG M 

GRATIS AAN!

WWW.DEHOFPAS.NL

DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN
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