
Als lid van één van de vele 

jeugdverenigingen in Neder-

land, namelijk de Vrijzinnig 

Christelijke Jeugd Centrale 

(V.C.J.C.), afdeling Rijswijk, 

maakte ik op jonge leeftijd 

(acht jaar) en direct na de 

oorlog kennis met het groeps-

kamperen. Eerst met mijn 

eigen clubje in de buurt veilig 

op het erf of in de gereinigde 

stal van een boerderij. Later 

onder andere op het kampeer-

terrein van jeugdherberg Oc-

kenburgh. Daar in de duinen 

brachten we met onze groep 

in van tevoren klaargezette 

leger tenten de Pinksterda-

gen door.

We fietsten als pubers vrijdag in de 
namiddag voor Pinksteren samen naar 
de Pico, de jaarlijkse Pinkster Confe-

rentie. Dat gebeurde op het naastge-

legen Solleveld. Dat was privéterrein 
en dus veel rustiger. Afdelingen uit 
onze provincie ontmoetten elkaar om 
gezamenlijk onder andere te eten, 
sporten, zingen, luisteren en proberen 
te slapen in de ruime legertenten. Dat 
laatste slaagde meestal het minste. 
Met twaalf clubgenoten in één tent 
slapen was wel wennen!

Altijd mooi weer

Bij één van deze bijeenkomsten 
moest je meteen na aankomst je eigen 
brood bakken. Dat deed ik samen met 
iemand van een andere afdeling. Een 
leuke ervaring, vooral toen ons baksel 

lekker zwart werd! Maar de contacten 
waren gelegd en dat was de bedoeling. 
Op zondagmiddag, na de dienst in de 
ochtend in het openluchttheater of bij 
regen in de grote centrale tent, ver-
toonde een afdeling in het amfitheater 
een lekenspel, een religieus getinte 
eenakter. Daarna werd het thema van 
het lekenspel in groepjes besproken. 
Heel serieus allemaal, maar deson-

danks waren het heel fijne dagen met 
o.a. veel volleybal en samenzang. In 
mijn herinnering was het altijd mooi 
weer!

Eens in de vijf jaar, een lustrumjaar, 
kwamen afdelingen van de V.C.J.C. 
uit het hele land bijeen op de lande-

lijke Pico. Een ware belevenis! Een 
speciale trein bracht ons in 1958 naar 
de Besthmener Berg nabij Ommen. 
Daar moesten we met onze bagage uit 
de trein in het talud springen, omdat 
het geen officiële halte was. Een 
spannend begin! We waren daar met 
3.000 jonge mensen tussen vijftien 
en negentien jaar. Er was een enorm 
amfitheater, waarin de afdelingen met 

hun vlag voorop, kwamen plaatsne-

men, onder de tonen van een groot 
blokfluitorkest. Mijn jongere zusje en 
ik speelden daarin mee. We luisterden 
naar de speeches en de preek op zon-

dag en er werd heel veel gezongen.

Op zondagmiddag zagen we er een 
openluchtspel op het grote podium, bij 
ons lekenspel geheten. Heel indruk-

wekkend! We zaten er onbeschermd 
in de felle zon. De EHBO-dienst had 
letterlijk de handen vol met het weg-

dragen en laten bijkomen van talrijke 

flauw gevallen deelnemers. Ook heel 
indrukwekkend! Het programma ging 
gewoon door... Dit alles speelde zich 
af tijdens de Pinksterdagen van 1958.

Na het volgen van een trainingskamp 
voor aanstaande kampleiders ben ik 
jaren lang actief geweest in het leiden 
van jongenskampen tussen twaalf en 
zestien jaar. Ik begon met mijn twee 
linkerhanden als chef materiaal, de 
Chem. Dat hield in: controle van het 
tentmateriaal, scheerlijnen aantrekken 
of vieren, regengootjes graven en de 
olielampen verzorgen. Maar ook ‘de 
Bruin’ schoonmaken. Dat was dus 
waar we onze behoeften kwijt konden: 
een paar gaten in de grond, met zeilen 
afgeschermd. Aan een tak of een stok 
rollen toiletpapier.

Eenheid

Het was verbazend hoe vlot de groep 
een eenheid ging vormen. En ook in 
de leiding vond men elkaar snel. Die 
bestond uit studenten in de sociale 
vakken, leerlingen van de Sportaca-

demie, kwekelingen en beginnende 
onderwijsmensen, zoals ik. Voor 
mijn hoofdakte was ervaring in het 
jeugdwerk verplicht. Daaraan heb ik 
ruimschoots voldaan. Heel fijn om met 
deze vrijwilligers samen te werken. 
Het was voor mij ook een soort van 

vakantie, want ik had nog geen geld 
en ook niet de behoefte aan reizen. 
Dat kwam pas na tien jaar, toen ik een 
relatie kreeg. Er waren zomers, dat 
ik van het ene naar het andere kamp 
trok. Op die manier vulde ik mijn zo-

mervakanties. Wel vermoeiend, maar 
de moeite waard.

Op deze manier was het kamperen 
leuk, gezellig en leerzaam. Zo kon het 
dus ook!

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl
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De Regentes

De vuilverbranding van Den Haag, 

de Regentes, had een kwade reuk in 

Den Haag en omgeving, de installatie 

fungeerde niet goed en was zwaar 

verouderd. De vuilverbrandingsslak-

ken werden afgevoerd naar Nieuwer-

kerk aan den IJssel, waar een slimme 

ondernemer deze bij het bedrijf 

Basismaterialen tot toeslag stof voor 

de wegenbouw gebruikte en verkocht 

aan gemeenten in het Westland om de 

sloten tussen de kassen op te hogen 

om de nodige ontsluiting van de ter-

reinen beter mogelijk te maken, zgn. 

insteekwegen. De activiteiten van 

Basismaterialen veroorzaakten aan de 

andere kant van de Hollandse IJssel 

veel stofoverlast in de jaren tachtig, bij 

westelijke wind moesten de bewoners 

van de Spreeuwenhoek iedere dag de 

dorpels van de ramen uitvegen, over 

de luchtwegen werd niet gesproken. 

Nadat Lekkerkerk en Gouderak 

werden ontdekt en er sprake was dat in 

Gouderak de nieuwbouwwijk die op 

verontreinigde grond gebouwd was, 

moest worden afgebroken, besloot de 

provincie Zuid-Holland dat deze gron-

den wel op een ander vervuild terrein 

in de gemeente Ouderkerk tijdelijk 

opgeslagen konden worden. Dit tot 

groot ongenoegen van omwonenden, 

die prompt hierop een milieuvereni-

ging oprichten, genaamd SOS. Ook 

de bewoners van de Spreeuwenhoek, 

die Basismaterialen als vervuiler 

tegenover zich hadden, als ook 

bewoners van de IJsseldijk - die met 

een autoschredder te maken hadden, 

zoals ook in de Binckhorst actief was, 

met klappen en vervuiling - werden 

lid van de vereniging. Toen na twee 

sessies bij de Raad van State uitkwam 

dat de materialen van de Regentes 

zeer vervuilend waren voor het milieu 

en de provincie Zuid-Holland was 

gedreigd, analoog de commotie van 

de Tomatenbombe ook vervuilde 

wegenbouwmaterialen naar het West-

land gingen, is het bedrijf gestopt. De 

eigenaar van het vervuilde terrein was 

een Haagse familie van steenbakkers, 

die daar op de vroegere steenbakkerij 

hun bedrijf hadden uitgeoefend. Zij 

bezaten nog een grote boomgaard, 

waar zij peren en appels ter beschik-

king hadden voor hun vrienden in Den 

Haag, alles bespoten en voorzien van 

milieuschadelijke stoffen die aan de 

andere kant van de rivier vrijkwamen. 

De fotograaf Lex Broere heeft pas 

geleden een mooi fotoboek over de 

Hollandse IJssel uitgegeven. Lex heeft 

veel voor de schoonmaak van de Hol-

landse IJssel gedaan, mede als gevolg 

van de grootschalige stortingen van 

afval welke in de jaren zestig gedaan 

zijn om de vervuilende industrie van 

haar producten af te helpen.

Rinus Anker

geenranker@zonnet.nl

Nieuw-Guinea veteranen

Tussen 1950 en 1962 zijn ruim 1.330 

luchtmachtmilitairen uitgezonden ge-

weest naar het toenmalige Nederlands 

Nieuw-Guinea. Het ledenbestand van 

het Reünieverband Koninklijke Lucht-

macht Veteranen Nederlands Nieuw-

Guinea bestond eind 2016 uit 567 

mannen en vrouwen bestaande uit de 

volgende categorieën: 405 KLu NNG 

veteranen, 34 MLD NNG veteranen, 

5 weduweleden en 123 partnerleden. 

Wat de luchtmachtveteranen betreft 

zijn er dus 925 voormalig militairen 

waar het Reünieverband nooit contact 

mee heeft gehad. Van deze groep zal 

een deel inmiddels overleden zijn. 

Toch moeten er nog genoeg oud-lucht-

machtmilitairen zijn die nog nooit van 

het Reünieverband hebben gehoord en 

best wel lid willen worden. Bent u zelf 

zo’n veteraan of kent u iemand die in 

Nieuw-Guinea heeft gediend, dan kunt 

u zich aanmelden bij de ledenadminis-

tratie. Telefoon 0346-211349 of via de 

email: klunng.redactie@gmail.com

Wim Lutgert

w.lutgert@planet.nl

Spelers/donateurs vv RAVA

Vanuit het credo ‘RAVA-Friends-Fore-

ver’, is vanuit de ‘Oude-RAVA-kern’ 

het initiatief gekomen om te achterha-

len of er bij de 60-plus (bijna) gepen-

sioneerde voormalige leden/donateurs 

van de voetbalvereniging RAVA, spe-

lende tot het jaar 1995 in het Zuider-

park in Den Haag, enthousiasme is om 

vanaf medio 2017 deel te gaan nemen 

aan een periodieke RAVA-senioren-

meeting op een midweeks dagdeel op 

het sportcomplex van SV Houtwijk 

(fusievereniging RAVA - TEDO - PEC 

Den Haag), op het Rijnveld Sportpark, 

L. van Vuurdestraat 16, Den Haag. 

Het is hierbij de bedoeling te komen 

tot een periodieke informeel gezellig 

weerzien, waarbij er tevens diverse 

activiteiten kunnen worden ontplooid. 

Vind jij het leuk om jouw vroegere 

teamgenoten weer eens te ontmoeten, 

dan kan je informatie hierover lezen 

op de website (www.rava1930.nl). Wij 

hopen op een hoge positieve respons.

Theo Hazebroek

tfam.hazebroek@ziggo.nl

06-33290004

Schuttingtaal

Er was een tijd dat er op schuttingen 

en blinde muren merkwaardige teksten 

stonden. Julius Pasgeld schreef erover. 

Kennelijk woonde hij in een deftige 

buurt, daar waar ze kennelijk ‘kut’ met 

een c schreven. Bij mij in de buurt, 

Leyenburg, heb ik dat nooit gezien, 

het was altijd gewoon met een k. Wij 

kenden geen Engels daar en ik betwij-

fel ook of dat in een andere buurt ook 

wel zo was, dat met die c. Als ik terug 

denk aan de schuttingen bij mij in de 

buurt en vooral aan de blinde muren, 

daar stond in de jaren vijftig wel eens 

wat op geschreven. Meestal ADO of 

HBS met daarbij een merkwaardig ge-

tekend doel. Een enkele keer ‘kut’ met 

een bijbehorende tekening die er onge-

veer uitzag als het teken ‘einde spoor’ 

van de padvinderij. Als lagere school 

meisjes hadden wij geen flauw idee 

waarop dat sloeg. Kennelijk een ander 

woord voor kont of iets dergelijks, wij 

waren min of meer achterlijk op dat 

gebied. Maar in mijn wijk, nooit met 

een c. Het deed mij wel denken aan de 

anekdote die mijn vader, geboren in 

1900 vertelde. Als hij als een jongen 

van een jaar of dertien, samen met 

zijn één jaar jongere broer, met zijn 

vader, mijn opa dus, op straat liep. Ze 

vroegen dan als ze het woord ‘kut’ op 

een muur of schutting zagen staan aan 

opa: “Pa, wat betekent dat, dat kut?” 

Mijn opa antwoordde dan: “Dat is 

reclame van een bedrijf. Het betekent: 

Koop Utrechtse Turf.” En als er ergens 

‘lul’ stond, had opa ook zijn antwoord 

klaar: “Dat is de afkorting van een 

gymnastiek vereniging: Lenigt Uw 

Ledematen.” Dit verhaal werd ook tot 

vreugde van onze kinderen door mijn 

vader verteld aan mijn kinderen. Later 

speelden wij met onze toen puber 

kinderen Scrabble met als extra at-

tractie ‘vieze woorden tellen dubbel’. 

Een topwoord was daarbij ‘kut’ op zijn 

Wassenaers: ‘Qudt’, dat telde lekker 

aan en je was meteen die vervloekte 

q kwijt.

Joan Verheij

vogelsang@zeelandnet.nl
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Hotel Des Indes

Welkom en laat u meevoeren in het Des Indes van de twintigste eeuw. Het 

gerenommeerde hotel aan het Lange Voorhout in Den Haag. Uw gids is vandaag 

Thom Olschansky. Hij werkte daar van 1952 tot 1979, beginnend als stagiair 

en eindigend als maître d’hôtel. Wie kan ons beter rondleiden dan hij. Met zijn 

gevoel voor stijl en etiquette, zijn betrokkenheid ten aanzien van de gasten en zijn 

humor, brengt Olschansky u even terug in de jaren van weleer... Dit boekje heb 

ik in eigen beheer uitgegeven. Thom Olschansky heb ik in mijn woonplaats 

ontmoet. Zijn verhalen spraken mij aan en heb ik tot columns teruggebracht. 

Ik verkoop de boekjes à 7,50 euro, exclusief verzendkosten.

Anneke Rubens

annekerubens@gmail.com

Lijdsman

Midden jaren zestig ging 

de gerenommeerde zaak 

Lijdsman, onder andere 

aan de Grote Markt te ‘s-

Gravenhage, failliet. Nu, 

vele jaren later, proberen 

wij, nazaten van directeur 

Theo Lijdsman, de ge-

schiedenis in kaart te bren-

gen. Wij hebben intussen 

een vrij gedetailleerd beeld 

van het reilen en zeilen van 

de zestig jaar die Lijdsman 

uw Leidsman bestaan heeft. Het lijkt ons echter waardevol om het document 

te voorzien van persoonlijke anekdotes van oud medewerkers of klanten 

van Lijdsman. Heeft u nog anekdotes of bent u oud werknemer, neem dan 

contact met ons op, zodat wij het verhaal compleet kunnen maken.

Fred, Jeroen en Patrick Lijdsman

info@lijdsman.nl

06-15501564

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, eidschendam-
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

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.

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

F.J.A.M van der Helm

John Vroom

Postadres

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De 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



Dat goede doel was het toenmalige 

Prinses Beatrixfonds, tegenwoordig 

het Prinses Beatrix Spierfonds, een or-

ganisatie die zich destijds inzette voor 

de strijd tegen polio en nu voor spier-

aandoeningen. Tevens organiseerde dit 

fonds elk jaar een groot feest voor de 

patiënten in de Houtrusthallen.

In die tijd waren in Den Haag de 

‘dikke banden’ races nogal populair en 

besloten werd om in de Archipelbuurt/

Willemspark een Tour de Archipel 

wielerkoers op te zetten, de opbrengst 

waarvan ten goede zou komen aan het 

bovengenoemde fonds.

Anderen die er in de loop der jaren 

bij betrokken raakten, waren Joop 

Verhoef, Aad Wijntjes, Herman de 

Swart, jonkheer Floris Beelaerts 

van Blokland en Menno Houtman, 

Herman van er Spek, A. Maaskant, 

meneer en mevrouw Van den Berg, M. 

Hannappel en vele vele anderen.

Vele buurtbewoners verleenden 

gedurende de jaren ook hand- en span-

diensten, Broeder Benedictus uit de 

Malakkastraat die het ‘Tour Nieuws’ 

stencilde, mevrouw Hurders uit de 

Atjehstraat, typiste van deze uitgave, 

Arnold van den Hoek, redacteur van 

het ‘Tour Nieuws’.

Zaken waar rekening mee gehouden 

moest worden, waren de vergun-

ningaanvragen bij de gemeente om de 

ronde te mogen houden, het afzetten 

van de straten voor doorgaand verkeer 

en een parkeerverbod. Onder andere 

toenmalig wethouder Vink heeft zich 

heel enthousiast ingezet om alles 

voor elkaar te krijgen. Ook de politie 

verleende alle medewerking. De eerste 

ronde werd georganiseerd in 1961 op 

het Burgemeester De Monchyplein, 

helaas werd dit echter niet zo’n suc-

ces, zowel qua animo als opbrengst.

Derhalve vond de volgende editie van 

1962 plaats in hartje Archipelbuurt en 

wel het rondje Bankastraat, Soendas-

traat, Borneostraat en de Billitonstraat. 

Start en finish van de ronde waren in 
de Bankastraat, ter hoogte van Slagerij 

Streng.

Aangezien dit wel aansloeg, is deze 

ronde van 1962 tot en met de laatste 

in 1970 op dit ‘parcours’ gehouden. 

Daar de Bankastraat eveneens als 

doorgaande route voor HTM-buslijn 

22 fungeerde, moest ook hiervoor wat 

geregeld worden om deze bus om te 

leiden. Dit hield onder andere in dat 

stipt om 21.00 uur de hekken open 

moesten in de Bankastraat om bus 

22 weer zijn normale route te kunnen 

laten rijden.

Als jurylid waren onder andere 

meneer Ammerlaan, fietsenmaker 
en in het bestuur van wielervereni-

ging de Spartaan, en meneer Bruin, 

van wielervereniging de Kampioen, 

aanwezig. Een van de redenen om hen 

erbij te betrekken, was het feit dat op 

deze manier zeker gesteld kon worden 

dat er geen leden van beide wieler-

verenigingen meededen aan de dikke 

bandenrace. Zij zijn er vele jaren bij 

geweest. Later mede-jurylid en even-

eens omroeper was meneer Maaskant 

uit de Atjehstraat, hij vervulde het 

‘vak’ van omroeper met verve, kan ik 

me herinneren.

De deelnemers kwamen uit heel Den 

Haag, maar voor een belangrijk deel 

uit de Archipelbuurt, Willemspark 

en directe omgeving. Namen die te 

binnenschieten zijn onder andere Jos 

Schijf, Ronnie Penning, Bart van Ben-

them, Harry Verkuijlen, De Moedt, 

Jonkman, Aalbers, Van Bohemen, Van 

Westing, Wesselink, Puck van der 

Wiel en ondergetekende Dick van der 

Wiel.

Ook door middel van posters en aan-

plakbiljetten op bijvoorbeeld scholen 

werd de Tour de Archipel onder de 

aandacht gebracht, hetgeen na verloop 

van tijd leidde tot een ‘verHaagsing’ 

van de Tour de Archipel.

Als prijsuitreik(st)ers waren veel, toen 

en nu nog, bekende personen betrok-

ken, de bekendste waren wel Coen 

Moulijn, Mies Bouwman en Kees 

Verkerk. Verder waren er onder meer 

Rien (Stiefbeen) van Nunen, Willy 

(Dikke Deur) Ruys, Teddy Scholten, 

Trea Dobbs, Lonneke Hoogland, Mary 

Schuurman, Rosita Bloom en Ilonka 

Biluska.

Allen verleenden geheel belangeloos 

hun medewerking. Degene die dit 

onder meer op zich nam was wederom 

Joop van der Poel, die in de beginjaren 

daartoe het blad Margriet benaderde 

met de vraag of zij hem konden helpen 

aan adressen en/of telefoonnummers.

De etappe- en eindwinnaars maak-

ten hun ereronde in door garages 

beschikbaar gestelde auto’s, variërend 

van een classic car en een aftandse 

Volkswagen Kever met open dak, 

inclusief bijna afvallend nummerbord 

tot een MG B en een door Auto Haag 

beschikbaar gestelde Renault Floride.

Voor prijzen en sponsoring werden 

bedrijven zoals Verkade, Riedel, Coca 

Cola, Seven-Up en Jamin benaderd. 

Met Seven-Up werd halverwege de ja-

ren zestig onder meer geregeld dat de 

opbrengst van het statiegeld van alle 

tijdens de Tour de Archipel verkochte 

flesjes naar het Prinses Beatri  onds 
zouden gaan.

Verder deden praktisch alle lokale 

winkeliers in de Archipelbuurt en Wil-

lemspark mee door bij te dragen aan 

de te verdelen prijzen, dit door middel 

van tegoedbonnen of het ter beschik-

king stellen van andere cadeaus voor 

de aan de Tour de Archipel verbonden 

loterij.

Deze Archipel-winkeliers (en dat 

waren er nogal wat in die tijd) waren 

de kruideniers, melkboeren, slagerijen, 

bakkers, fietsenmakers, drogisterijen, 
horeca, bloemenzaken, cafés en ga zo 

maar door. Ook etalagewedstrijden 

zijn er georganiseerd.

Halverwege de jaren zestig werd ook 

een ludieke winkeliersrace georgani-

seerd waarbij praktisch elke deelne-

mende winkelier verkleed zijn rondjes 

maakte (inclusief mijn vader).

Ook werd geregeld dat elke deelne-

mer, dus niet alleen de winnaars, in 

meer of mindere mate een prijs zouden 

krijgen. Een extra reden om dit te 

doen, was het feit dat er dan eveneens 

zeker gesteld kon worden dat de 

rugnummers terug ingeleverd zouden 

worden... Geld werd onder meer ge-

genereerd door loterijen en tijdens de 

ronde werd er ook gecollecteerd door 

meisjes uit de buurt, Jacqueline Kraaij 

en Patricia Heirman zijn namen die 

te binnenschieten. Af en toe moesten 

sommigen wel een beetje afgeremd 

worden, daar ze te brutaal werden...

Ook donateurs- dan wel contributie-

geld voor een bedrag van vijftig cent 

per maand gedurende zes maanden 

bracht geld in het laatje, dit werd vol-

daan door middel van een heuse con-

tributiekaart met daarop zes afscheur-

bare bonnetjes à raison van vijftig 

cent per maand. Dit mocht ook in één 

keer voldaan worden... De donateurs 

werden gedurende die tijd door middel 

van een krantje (werd gratis gesten-

cild) op de hoogte gehouden van de 

vorderingen en resultaten.

De fotografen die de foto’s namen 

deden dit ook op geheel vrijwillige 

basis, onder andere Robbie Pau-

wels (eveneens begenadigd gitarist 

voor bijvorbeeld Toon Hermans) en 

fotograaf Jautze, beiden uit de Malak-

kastraat, H. Crebas en niet te vergeten 

jeugdfotograaf voor de Haagsche 

Courant, Harry Verkuylen uit de 

Atjehstraat, eveneens deelnemer en 

winnaar geweest. Veel majorette- en 

drumbands Duindorp  fleurden het 
geheel belangeloos met muziek en 

shows op. De prijsuitreikingen vonden 

onder meer plaats in het zaaltje van de 

Vredeskapel in de Malakkastraat, de 

zaal van de Engelse Kerk op de hoek 

van de Arie van der Spuyweg en de 

Timorstraat en een van de cafés op het 

Rijswijkseplein.

De opbrengsten varieerden van een 

magere 175 gulden in 1961 tot 3.000 

gulden in latere jaren, indertijd toch 

een heel bedrag. Dieptepunt was 

eigenlijk wel toen er in 1970 besloten 

werd om te stoppen, dit vanwege het 

moeilijker organiseren vanwege ver-

gunningen en omleidingen, alsmede 

afnemende animo bij de winkeliers en 

publiek. Tegenwoordig zou men voor 

gek verklaard worden bij alle instan-

ties om zo iets voor elkaar te krijgen, 

in die tijd was het nog mogelijk.

Dick van der Wiel

fam.vanderwiel@ziggo.nl

Met medewerking en dank 

aan Joop van der Poel (bij-

drage, foto’s en knipsels) en 

Floris Beelaerts van Blokland 

(bijdrage).

De Tour de Archipel in Den Haag
Het was het jaar 1960 toen een aantal, dan nog jonge, gasten 

van rond de 25 à 26 jaar bij elkaar kwamen om iets voor een 

goed doel te organiseren. Die ‘jongens’ van het eerste uur waren 

bij mijn weten Rob ten Hage, Joop van der Poel, Ton Bourquin en 

Koen Heijnen, waarvan Rob en Joop, voor zover ik me herinner, 

de echte opzetters waren.
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Bart van Benthem als etappewinnaar en ondergetekende Dick van der Wiel als eindwinnaar (1965)

Joop van der Poel en jonkheer Floris Beelaerts van Blokland tijdens een ereronde na afloop van 
de Tour de Archipel in 1965.

Een willekeurig krantenknipsel, allen 
daterend uit 1965
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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

Bobby DeLuxe Bobby Carbon
� Comfortabele luchtbanden

� Verhoogde zitting

� Heldere LED-verlichting

� Past achterin iedere auto

� Veiligste 4-wiel vouwscootmobiel

� Sterk en super licht 

 carbon frame

� Zeer comfortabele stoel 

 met verstelbare armleggers

Acties geldig t/m 26 augustus en zolang de voorraad strekt.

VAKANTIEKORTINGEN BIJ MANGO
VEEL PRIJSKNALLERS IN AUGUSTUS!

Luggie
� Zeer lichte vouwscootmobiel 

� Opvouwbaar in 3 stappen

� Ideaal voor op reis: 

 mag mee in het 

 vliegtuig

6
km/u

18
km

7
km/u

18
km

van € 2.350,- 

voor €  1.749,-
van € 2.195,- 

voor €  1.895,-
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in de U SA

GA VOOR ALLE AANBIEDINGEN NAAR WWW.MANGOMOBILITY.NL 
OF BEL NAAR ONS GRATIS SERVICENUMMER 0800 2002

€ 600,- 
VOORDEEL!

€ 300,- 
VOORDEEL!

6
km/u

15
km

€  2.195,-

INTRODUCTIE 

AANBIEDING

MEEST-
VERKOCHTE 

VOUWSCOOT-
MOBIEL VAN 

NEDERLAND!

NIEUW
2017

FR-1 17
km/u

55
km

� Comfortabel als een auto

� Uitstekende vering en comfort 

� Digitaal display, full-ledverlichting en 

USB-aansluiting

� Leverbaar in 3 kleuren

van € 5.495,- 

voor €  3.995,-

€ 1.500,- 
VOORDEEL!

Digitaal display, full-ledverlichting en 

Leverbaar in 3 kleuren

€  3.995,-

Tiger 4
� IJzersterk en comfortabel

� Grote actieradius

� Goede vering

� Inclusief 1 jaar pechhulp 

 ism ANWB

17
km/u

50
km

van € 3.995,- 

voor €  2.995,-

€ 1.000,- 
VOORDEEL!

MEEST
VERKOCHTE

SCOOT-
MOBIEL

Snel een traplift nodig?
vanaf 2500 euro

Bel nu 072 75 111 75

handicare-trapliften.nl/de-oud

slechts 1 week levertijd

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

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    -  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
  

LALE ANDERSEN 

  

    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 All Inclusive Hotels AutoreizenAll Inclusive Hotels Autoreizen   
Hotel Am Wall *** Soest / WestfalenHotel Am Wall *** Soest / WestfalenHotel Am Wall *** Soest / Westfalen   

Voordeel Midweek in aug. & sept. 2017Voordeel Midweek in aug. & sept. 2017Voordeel Midweek in aug. & sept. 2017   

--- ---    

 Riviercruises met MS Lale Andersen **** met vertrek garantie 

Duitse Kerstmarktencruise Duitse Kerstmarktencruise   
Keulen & DüsseldorfKeulen & DüsseldorfKeulen & Düsseldorf   
van 14 t/m 17 dec. 2017van 14 t/m 17 dec. 2017van 14 t/m 17 dec. 2017   

-- p.p.p.p.   

  Kerstcruise over de Kerstcruise over de   
romantische Rijnromantische Rijnromantische Rijn   

van 20 t/m 27 dec. 2017van 20 t/m 27 dec. 2017van 20 t/m 27 dec. 2017   

-- p.p.p.p.   

 

‘Rhein in Flammen’‘Rhein in Flammen’  
In St. GoarIn St. GoarIn St. Goar   

van 20 t/m 25 sept. 2017 € 484,van 20 t/m 25 sept. 2017 € 484,van 20 t/m 25 sept. 2017 € 484,---   

nu al vanaf  nu al vanaf  nu al vanaf  --    

0   

All Inclusive Hotels Autovakanties & Busreizen 

 

  

 

Kerst– en Nieuwjaar Autovakanties & Busreizen & Riviercruises 

All Inclusive Bus excursiereisAll Inclusive Bus excursiereis   
Hotel Gaasterland / Friesland € 388,Hotel Gaasterland / Friesland € 388,Hotel Gaasterland / Friesland € 388,---      

van 25 sept. t/m 29 sept. 2017van 25 sept. t/m 29 sept. 2017van 25 sept. t/m 29 sept. 2017   

--- p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotels AutoreizenAll Inclusive Hotels Autoreizen   
Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland    

   

--- ---    

All Inclusive Hotels AutoreizenAll Inclusive Hotels Autoreizen   
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg   

Diverse voordeel MidwekenDiverse voordeel MidwekenDiverse voordeel Midweken   

--- ---    

 All Inclusive Kerst BusreisAll Inclusive Kerst Busreis  
Duitse SauerlandDuitse Sauerland  

naar Hotel am Wall *** in Soestnaar Hotel am Wall *** in Soest  
van 23 t/m 27 dec. 2017van 23 t/m 27 dec. 2017  

---    

  

  

All Inclusive Autovakantie All Inclusive Autovakantie   
Hotel De Bonte Wever / AssenHotel De Bonte Wever / AssenHotel De Bonte Wever / Assen   

van 23 t/m 27 dec. 2017van 23 t/m 27 dec. 2017van 23 t/m 27 dec. 2017   
---    

Vraag naar de gratisVraag naar de gratis  

Kerst & NieuwjaarbrochureKerst & Nieuwjaarbrochure  

of kijk op btrreizen.nl of kijk op btrreizen.nl   
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  Nadat Blanchard succes had met zijn lucht-

ballon in Frankrijk en zelfs begin 1785 Het 

Kanaal over wist te zweven, maakte de pi-

onier furore. Gedragen door zijn roem, trok 

hij door diverse landen om demonstraties 

te geven. Voor Holland was Den Haag de 

uitverkoren stad om als eerste een vliegend 

voertuig de lucht in te zien gaan. Het ge-

beuren vond plaats vanuit de Paleistuin van 

het Oude Hof. De demonstratie werd door 

een dolenthousiaste menigte gadegeslagen. 

Het geduld van de mensenmassa werd 

enigszins op de proef gesteld doordat er 

vertraging en problemen waren bij het vul-

len van de ballon. De pijpen die niet dicht 

genoeg waren gesoldeerd om de ‘brandbare 

lucht’ door te laten, dienden hersteld te 

worden. Uiteindelijk was het zover. Tegen 

acht uur ‘s avonds kwam de ballon van de 

grond met twee mannen in een scheepje, 

zoals het mandje vroeger werd genoemd, 

waarvan één de inmiddels beroemde heer 

Blanchard was.

    Vol verbazing keek de Haagse bevolking 

naar de ballon die alsmaar hoger ging. 

Hoe was het allemaal toch mogelijk. 

Wat een hoogstandje der techniek om 

een mens in de lucht te laten vliegen! 

Het weer was ideaal en de westenwind 

blies de ballon richting Delft. De 

enthousiaste prinselijke erfstadhouder 

ging er met zijn paard achteraan. Tot 

voorbij de Rijswijkseweg bleef hij het 

mandje met de wuivende lieden volgen. 

Meerdere gegoede Hagenaars volgden 

zijn voorbeeld. Vanuit het mandje werd met 

vlaggen gezwaaid. Het was een historische 

gebeurtenis, daarvan waren de omstanders 

overtuigd. Naar later bekend werd gemaakt 

was de ballon te Zevenhuizen geland onder 

toeziend oog van een ontelbare menigte 

toeschouwers.

     Echtgenote 

Inmiddels was de echtgenote van Jean 

Pierre Blanchard, Marie Madeleine Sophie 

Armant (1778-1819) ook een actieve 

professionele ballonvaartster geworden. Op 

9 juli 1807 ging het echtpaar in Den Haag 

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 perso-
nen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Sensatie bij eerste luchtballonvaart boven Den Haag
  Het was een spannende gebeurtenis waar heel Den Haag voor was 

uitgelopen. Zou de ballon de lucht ingaan of zou hij aan de grond blij-

ven? In Frankrijk was het Jean Pierre Blanchard (1753-1809) gelukt 

nabij Parijs met een ballon van de grond te komen. Op 14 juli 1785 

beleefde Den Haag de Hollandse première van deze vertoning. 

  De superstorm, die op het hoogtepunt 

windsnelheden van 162 kilometer per 

uur had en ook nog eens gepaard ging 

met regen, richtte in Den Haag zware 

verwoestingen aan.

    Het was nog een geluk dat het geen ge-

wone werkdag was, maar een zondag.

    Op veel plaatsen kwam het tramver-

keer door stuk geraakte bovenlei-

dingen stil te liggen, overal - maar 

vooral op Scheveningen - vloog van 

alles door de lucht (van dakpannen 

en dakgoten tot delen van schoorste-

nen en schuttingen), winkelpuien en 

vensters van woonhuizen knapten 

door de luchtdruk aan gruzelementen, 

honderden bomen legden het loodje en 

het Haagse Bos leek veranderd in een 

immense brandstapel.

    Vele tientallen mensen liepen ver-

wondingen omdat ze door vallende 

of rondvliegende objecten waren 

getroffen.

    De EHBO-posten in de ziekenhuizen 

beleefden topdrukte en vanuit de 

gemeentelijke hoofdpost der GGD 

aan de Waldeck Pyrmontkade moest 

volgens de krant die middag meer dan 

vijftig keer worden uitgerukt voor 

hulpverlening.

     Grappig 

‘Een opsomming van de voornaamste 

vernielingen zou kolommen vul-

len’, aldus de verslaggever van  Het 

Vaderland .

  ‘Geheele kroonlijsten werden van de 

huizen afgerukt, dakpannen en glasrui-

ten zijn bij duizenden verbrijzeld.’

      In een aantal wijken werden ‘hele tui-

nenreeksen kaalgeschoren’, maar waar 

schuttingen omver dreigden te worden 

geblazen wist men volgens de krant 

hier en daar ‘met vereende kracht en 

gebuurschappelijke eendracht op kos-

ten van verwarde haren en doorweekte 

kleeren de schutting te behouden’.

      Ondanks de ernst van de berichtge-

ving wist de reporter echter ook nog 

een prachtige poëtische alinea met 

een knipoog te produceren: ‘Maar hij 

(bedoeld wordt de storm) is toch ook 

wel een oogenblikje grappig geweest 

in zijn verbolgenheid. We bedoelen nu 

niet het spel met de korte rokjes onzer 

wederhelften en aanstaande wederhelf-

ten, noch de vindingrijkheid waarmee 

regenschermen werden ontwricht, 

maar de annonce-zuil op het Stations-

plein. De storm rukte dien pardoes 

haar dikke papieren kleerenkoek af 

en stelde haar in volkomen betonnen 

maagdelijkheid tentoon...’

      Overigens heeft het KNMI een webpa-

gina met ‘Zware stormen in Nederland 

sinds 1910’.

      In de opgesomde lijst staat de orkaan 

van 1921 nog steeds als de hevigste te 

boek, zwaarder nog dan de storm die 

de Watersnoodramp van 1953 teweeg 

bracht.

       Dick van Rietschoten

dvanrietschoten@ziggo.nl    

 Storm van 1911 in 1921 overtroffen
  In De Oud-Hagenaar van 11 juli schreef Kees de Raadt beeldend over ‘de vergeten storm’ van 30 

september 1911. In vervolg daarop kan ik melden dat West-Nederland ruim tien jaar later, op zondag-

middag 6 november 1921 werd getroffen door een orkaan waarbij de storm van 1911 zowaar ver-

bleekte. ‘Het noodweer van 30 september 1911 overtroffen’, kopte het toenmalige Haagse dagblad 

Het Vaderland de dag erna. 

vanaf het voorplein van Huis ten 

Bosch gezamenlijk de lucht in.

  Wederom was er een grote men-

senmassa op de been, die de lucht-

reizigers enthousiast uitzwaaide.

    Kaartjes werden verkocht tegen 

3 gulden per stuk om het gehele 

project te fi nancieren. Dit keer 
was er geen erfstadhouder die te 

paard achter het scheepje aanreed, 

maar leefden we onder het bewind 

van de Franse keizer Napoleon 

en diens jongere broer Lodewijk 

Napoleon. De Franse ballonvaar-

ders strooiden dit keer talrijke 

pamfl etten uit de ballon zowel 
in het Nederlands als het Frans. 

De strooibiljetten waren bestemd 

voor ‘het aanzienlijke publiek 

van Den Haag’. De inmiddels 

54-jarige pionier nam afscheid van 

het publiek en bedankte iedereen 

voor de geestdrift waarmee hij was 

ontvangen.

     Zestigste luchtreis 

Inmiddels was het 22 jaar geleden 

dat hij Den Haag had bezocht en 

veel ervaringen wijzer geworden. 

Hij verontschuldigde zich voor 

zijn rampen, brokken en ongeval-

len die hij afgelopen 22 jaar in 

beide werelden had gemaakt, zo-

wel Europa als Amerika. Tenslotte 

hoopte hij herinnerd te worden als 

een oprecht mens, die een goede 

naam wilde nalaten in de wereld. 

Het was zijn zestigste luchtreis 

geweest en voor zijn aanzienlijk 

jongere vrouw haar tiende. Hij 

zette een punt achter zijn carrière 

en leefde nog enkele jaren voordat 

hij in 1809 kwam te overlijden. 
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Gorinche
Melkpad 7-9

Breda

ZwijndrechtZwijndrecht
Burg. de Bruinelaan 9

Utrecht
Herculesplein 379

Den HaagDen Haag
Waldorpstraat 200Den Haag NOIDen Haag NOI

Laan van NOI 54

Nieuw

RijswijkRijswijk
Eisenhowerpl. 198-200

Nieuw

NaaldwijkNaaldwijk
Prinses Julianastraat 10

Nieuw

Rotterdam
Kleiweg 64C

Delft
Gouden Rijderplein 8

Sassenheim
Hoofdstraat 190A

Nieuw

bij inlevering van deze coupon in onze testcenters
vraag naar de deelnemende e-bikes

op geselecteerde e-bikes
Geldig t/m 22 augustus

EXCLUSIEVE        SPECIALEXCLUSIEVE        SPECIAL

t.w.v. €150

€500 KORTING
+GRATIS 
ACCU-UPGRADE

EXCLUSIEVE        SPECIAL

PROEFRIT maken op alle E-bike systemen

GRATIS parkeren

100% gegarandeerd de LAAGSTE PRIJS*

Fietsenwinkel.nl, erkend dealer van o.a.:

LA
AGSTE PR

IJS

L
A

A

GSTE  P RIJ

S
 

GARANTIE

100%

 

€890€890
E-bikes vanaf
E-bikes vanaf

Alléén in onze testcenters

Alléén in onze testcenters

Waldorpstraat 200, 2521 CD Den Haag 

Den Haag

Laan van NOI 54, 2593 BV Den Haag 

Den Haag

Kom naar 
de winkel in:

 Ook de grootste E-bike specialist van Nederland!

Bel 020-7052890    voor meer informatie of een GRATIS PROEFRIT! of kijk op Fietsenwinkel.nl/oudhagenaer

 
52 E-bike 

testcenters
 Dé E-bike specialist 
van Nederland 450 Verschillende 

E-bikes 270.000 Verkochte
E-bikes274 E-bike

experts



  Oom Bram was de broer van Cor’s 

vader. Hij was pianostemmer bij 

pianohandel Brinkman in de Haagse 

Zoutmanstraat. Naast stemmen en 

repareren was hij een virtuoze pianist 

die naast het klassieke repertoire ook 

het moderne beheerste zonder enige 

notenkennis en opleiding en was erg 

populair bij zijn cliënten. De rijke 

dames uit Wassenaar en omstreken 

vroegen uitsluitend naar ‘Beethoven’, 

als er zogenaamd ‘nodig’ de vleugel 

gestemd moest worden. Bij sommige 

afspraken, waar een aantal vriendin-

nen waren uitgenodigd als hij kwam, 

bleef hij soms wat langer om verzoek-

nummers te spelen, wat hij natuurlijk 

graag deed.

    Cor woonde met zijn familie, bestaan-

de uit vader, moeder en zeven broers 

en een zuster in een groot dubbel 

bovenhuis aan de Veenkade, met een 

grote woonkamer met over de breedte 

van het huis drie hoge gebrandschil-

derde ramen die uitkeken op het water.

    Aan de overkant van het water op de 

Noordwal stond toen de fabriek van de 

Z.H.B. (de Zuid Hollandse Bierbrou-

werij).

     Onvergetelijke muziekavond 

Er stond een grote vleugel, geleverd 

en onderhouden natuurlijk door oom 

Bram. Als wij, mijn vriend Chris en 

Marius, werden uitgenodigd (meestal 

op een zaterdagavond) voor een 

recital van oom Bram, waar de vader 

van Cor ook af en toe op zijn viool 

meespeelde, ontstond er een huiselijke 

en warme sfeer. Moeder Claus zorgde 

voor lekkere hapjes bij de borrel en 

was zeer gastvrij.

  De vrouw van oom Bram, eens een 

klassiek opgeleide zangeres, nam het 

pianospel soms even van hem over, 

maar kon met moeite van bladmuziek 

spelen. Oom Bram nam het daarom 

maar weer snel over en zei dan: “Ga 

jij maar even zingen.” Hoewel er soms 

kritiek was door de deskundigen op 

zijn vingerzetting, speelde hij moeite-

loos de moeilijkste walsen en etudes 

van Chopin en soms mooie cantates 

van Bach - als hij wat meer los kwam.

    In de Claus-familie kwamen vele mu-

zikale talenten voor. Ook Cor’s vader 

had jaren lang viool gespeeld, maar 

door de drukte in zijn loodgietersbe-

drijf, waar ook enige zonen in werk-

ten, bleef er niet veel tijd voor hem 

over regelmatig met zijn broer samen 

te spelen, maar bij zulke gelegenheden 

nam hij af en toe de strijkstok weer op.

    Een andere neef uit de familie Claus 

gaf regelmatig piano- recitals in 

Diligentia.

    Oom Bram was ook een goede ver-

halenverteller. Hij woonde met zijn 

vrouw in een winkel op een hoekpand 

in de Columbusstraat in Den Haag. 

Er stonden een aantal oude piano’s en 

vleugels ter reparatie in zijn winkeltje. 

Hij kocht ze soms voor een klein prijs-

je bij zijn klanten of andere aanbiedin-

gen en repareerde ze voor de verkoop. 

Hij beheerste het vak als geen ander. 

Hij vertelde dat hij als 14-jarige met 

de hoofdstemmer van een pianohandel 

mee mocht en de eerste paar maanden 

alleen zijn tas mocht dragen en alleen 

maar kijken en 

luisteren naar de 

stemmer. Zo leerde 

hij alles van het 

vak: van pianore-

paraties tot stem-

men en door zijn 

muzikale talent 

leerde hij door veel 

te oefenen ook 

zonder de noodza-

kelijke notenkennis 

zowel klassiek als 

modern te spelen. 

Een absoluut ge-

hoor was bij dit vak noodzakelijk.

    Thuis achter zijn winkel was het 

woongedeelte waar hij met zijn vrouw 

in een kleine kamer leefde. En achter 

de kamer was een kleine werkplaats. 

Ik had een keer bandrecorder meege-

nomen met twee microfoons om een 

paar proefopnamen te maken van zijn 

spel en het resultaat van de opnamen 

vond ik niet slecht, maar erg tevreden 

was hij niet en sommige nummers - 

en vooral de klassieke - moesten een 

paar keer gewist en opnieuw worden 

opgenomen.

    Zijn vrouw viel af en toe in, wanneer 

hij een lied van Schubert speelde of 

een aria uit de Zauberfl te. Op zo’n 
avond kon hij uren zijn repertoire af-

spelen en dat was nog wel behoorlijk 

uitgebreider, vermoed ik.

    Na mijn tweede bezoek om nog wat 

lichtere muziek op te nemen, zei hij 

dat hij wat nummers van Charlie Kunz 

zou spelen, een Amerikaans-Engelse 

pianist die een ballroom-orkest leidde 

en erg populair was, zowel in Enge-

land als in de wereld.

     Op reis naar Engeland 

Hij vertelde dat hij enige jaren geleden 

met zijn vrouw naar Engeland was 

gereisd om daar in sommige pubs 

piano’s te stemmen en reparaties uit te 

voeren. In de avonden werd hij vaak 

gevraagd te komen spelen, waar bij 

zijn vrouw soms liederen mee zong. 

In iedere pub, vertelde hij, stond wel 

een piano. En aangezien hij gehoord 

had dat de Engelsen gek waren op 

klassieke muziek en Charlie Kunz, 

hadden ze de reis ondernomen. Slapen 

deed hij met zijn vrouw in de pubs, of 

ze werden uitgenodigd door sommige 

pub-bezoekers. Zo reisden ze een paar 

maanden vele steden en dorpen af.

   Jaap Arends

jarends2@tele2.nl  

 De beste pianostemmer 
van Den Haag
  “Kom je vanavond?”, vroeg 

mijn vriend Cor. “Oom Bram 

komt spelen.”  
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 Veenkade. Foto: W. Kruijt, collectie Haags Gemeentearchief   

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
Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

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: Knooppunt Holland Johan Overdevest fiets  

 door de natuur met bijzondere mensen.  

 dinsdag: Team West Archief Herkenbare beelden uit het  

 archief van TV West. 

 woensdag: Johan gaat Scheiden MJohan Overdevest  

 duikt in de wereld van de afval recycling.  

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een een rechte  

 lijn door de regio en komt bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: TV West Sport 

 Verslag van de reis van ADO Den Haag naar China. 

17.30  TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.

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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Een betaalbare traplift 
voor iedereen!

Comfortland heeft een groot aantal van deze 

producten bij elkaar gebracht en is continu actief 

om het assortiment uit te breiden en te verfi jnen. 

De trapliften van Smienk Trapliften en het 

bijbehorende advies, service en onderhoud zijn 

daarop een welkome aanvulling. Hiermee kan in 

de sterk groeiende behoefte van ouderen worden 

voorzien, aangezien er een duidelijke verschuiving 

plaatsvindt naar het zo lang mogelijk thuis blijven 

wonen. De aanschaf van een voordelige gebruikte 

traplift maakt dit nu voor een grote groep 

mensen bereikbaar.

Duurzaam 

Het in Nunspeet gevestigde Smienk Trapliften 

reviseert trapliften volledig en voorziet ze van onder 

NIEUW bij Comfortland.nl

Duurzame samen werking Comfortland en Smienk Trapliften van start!

meer een geheel nieuwe poedercoating, nieuwe 

accu’s, stoff ering en eventuele software-updates. 

Kostbare grondstoff en voor de productie van een 

nieuwe traplift worden bespaard en gebruikte 

trapliften krijgen een geheel nieuw lang leven. 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

Tot wel de helft goedkoper 

Een gereviseerde traplift biedt ten opzichte 

van een nieuw exemplaar een prijsvoordeel 

dat kan oplopen tot wel 50 procent, zonder 

daarbij concessies te doen aan kwaliteit en 

betrouwbaarheid. Dit bespaart de consument 

al snel duizenden euro’s. De trapliften voldoen 

aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen zoals 

die in Nederland gelden. 

Maatwerk

Omdat bijna geen trap hetzelfde is, dient een 

traplift vrijwel altijd op maat gemaakt te worden.  

Comfortland zorgt ervoor dat een adviseur van 

Smienk Trapliften de klant geheel vrijblijvend thuis 

bezoekt, waarbij de mogelijkheden tot plaatsing 

van een traplift onderzocht worden en indien 

gewenst al direct een passende off erte kan 

worden aangeboden.

Meer weten of interesse in een voordelige 

traplift? Kom langs in het fi liaal van Comfortland 

aan de Prins Hendrikstraat 159 in Den Haag, of ga 

naar www.comfortland.nl voor meer informatie.

Blijf langer 
thuis wonen 

met een goede 
& betaalbare 

traplift!

Een hulpmiddel verkopen kan iedereen. 

Maar zorgen voor deskundige hulp bij aanschaf, 

een snelle afhandeling en goede service is iets 

wat niet voor elke thuiszorgwinkel is weggelegd.

U vindt bij ons een breed en uniek assortiment 

comfortproducten en hulpmiddelen voor jongeren 

en ouderen. En we kunnen deze aanbieden tegen 

de scherpste prijzen.

Dus voor vakkundig advies, gunstige prijzen 

en uitstekende service ga je naar Comfortland, 

de grootste thuiszorgwinkel van Nederland.

Welkom bij Comfortland!

Smienk Trapliften en Comfortland gaan een uitgebreide samenwerking aan en bundelen daarmee hun krachten. Smienk Trapliften 

is de nummer één leverancier van gebruikte trapliften in Nederland en biedt iedereen voor wie de trap niet meer begaanbaar 

is een uitstekende en betaalbare oplossing. Comfortland B.V. is een Haagse onderneming, specialist in thuishulpmiddelen.

WWW.COMFORTLAND.NL
Prins Hendrikstraat 159, Den Haag

Telefoon: 070 - 22 10 580

50% voordeliger dan nieuw levering binnen 48 uur 5 jaar garantie* Alle merken huren mogelijk v.a. € 90,- p/m**
*I.c.m. jaarlijks onderhoud. **Excl. eenmalige 

installatiekosten, verschillend per traplift.
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Gratis Berlage-fietstocht

De kleine ontdekkingsreis organiseert wandelingen met oog voor architectuur, kunst en bijzon-
dere details. Nieuw in het programma zijn fietstochten, te beginnen met een Berlage-fietstocht 
door Den Haag. Er zitten natuurlijk logistieke verschillen tussen wandelingen en fietstochten. 
Daarom is de eerste fietstocht, op zondag 
27 augustus, een gratis proeftocht. Voor 
deze excursie hoef je geen kennis van 
architectuur of Berlage te hebben. Het is 
vooral bedoeld om eens met andere ogen 
naar bekende en minder bekende gebouwen 
en plekken in de stad te kijken. Als vanzelf 
komt dan 40 jaar architectuurontwikkeling 
in het werk van Berlage voorbij. Daarnaast 
valt er op deze fietstocht nog allerlei ander 
moois te ontdekken. Meer informatie: 
dekleineontdekkingsreis.nl

Haags Historisch Festijn 19 en 20 augustus

Op zaterdag 19 en zondag 20 augustus vindt het tweede Haags Historisch Festijn plaats op en 
rond het Binnenhof met schouwspelen en activiteiten van 11.00 tot 17.00 uur. De geschiedenis 
van de Graven van Holland in de dertiende eeuw tot het Koningshuis en de Regering nu wordt 
in het hart van het machtscentrum van Nederland tot leven gebracht. Het evenement is voor 
jong en oud en gratis toegankelijk.

Op zaterdag wordt het evenement om 12.00 uur 
officieel geopend op het Binnenhof door het mi-
nisterie van OCW met het spectaculaire schouw-
spel Pacificatie: hoe er in 1917 een einde komt 
aan de meer dan 100 jaar durende Schoolstrijd. 
Aansluitend wordt om 12.30 uur bij de Gevangen-
poort het Standbeeld van Johan de Witt uit 1918 
opnieuw onthuld door de directeur van het Haags 
Historisch Museum samen met koningin Wilhel-

mina en de toenmalige minister-president. Ook om 14.00 en 16.00 uur zijn er Schouwspelen 
op het Binnenhof: het Schouwspel Pacificatie met aansluitend het Schouwspel De Graaf van 
Holland uit de 13e eeuw, die ridders en edelen ontvangt. Zijn alle edelen welkom?

Zondag 20 augustus is de sterfdag van de gebroeders De Witt in het rampjaar 1672 en vindt 
aansluitend na het Schouwspel Onthulling Standbeeld Johan de Witt anno 1918 om 13.00 uur 
de kranslegging plaats bij het standbeeld van Johan de Witt met de Vrienden van de Witt en 
Jort Kelder.

Langs de Hofvijver ligt het middeleeuws kampement van de Compagnie van Brederode 
en Huurlingen die de Graaf van Holland hielpen bij zijn strijd om de macht en hun wapens 
demonstreren. Ook de adel heeft hier hun onderkomen met intriges en een Machtsspel. De 8 
koninginnen uit het 200-jarig koninkrijk komen in de Paleistuin tot leven, van Wilhelmina van 
Pruisen tot Máxima. Om 11.00 uur komen zij aan met de koets. Om 15.00 uur is de Prinses van 
de Dag-verkiezing samen met de ondernemers van Hofkwartier. Meisjes t/m 13 jaar kunnen zich 
hiervoor aanmelden via de website.

In Het Nutshuis, bij de Grote Kerk, zijn van 11.00-15.30 uur deftige politieke heren die alles 
kunnen vertellen over de Schoolstrijd en Aletta Jacobs die met 100 vrouwen in 1917 Vrouwen-
kiesrecht wil. Daarnaast zijn er diverse aansluitende activiteiten. Kijk op de website voor tijden 
en prijzen. Het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort hebben extra rond-
leidingen en op zondag een speciale lezing van Prinsenhof-conservator Maurice Wery. Pathé 
Buitenhof draait de film Michiel de Ruyter waarin de moord op de gebroeders De Witt te zien 
is. Op zaterdag is de kelder van de Ridderzaal geopend voor publiek en zijn er extra Ridderzaal-
rondleidingen door ProDemos. Op zondagmiddag zijn er historische wandelingen door het 
oude dorp die Haghe met het Gilde Den Haag Je kunt een rit maken met een Gouden Koets, er 
is historisch vervoer per boot door de Willemsvaart en de Ooievaart en met een dagkaart kun je 
onbeperkt reizen met de 60 jaar oude Haagse Tourist-Tram.

Munten, postzegels, bankbiljetten & ansichtkaarten

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

HedenHaags, ik zie ik zie wat hij niet ziet

Den Haag door de ogen van oude meesters en jonge kunstenaars. Te zien van 25 augustus t/m 8 okto-
ber. In de tentoonstelling HedenHaags kijken oude meesters en jonge kunstenaars naar de veranderen-
de stad en laten iets zien dat jou misschien nog niet opgevallen was. Schilders van de Haagse School, 
waaronder Mesdag, Arntzenius en Mauve, tonen ons het rustige en ongefilterde Den Haag rond 1900 
in schilderij en aquarel. Studenten van de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten gebruiken juist moderne middelen om de 
gemoderniseerde stad vanuit een ander perspectief te belichten. De 
jonge kunstenaars hebben zich laten inspireren door hun Haagse 
voorgangers en de veranderende stad. Zo gaan ze de dialoog aan met 
deze grote namen: soms brutaal of humoristisch maar altijd verras-
send. Met een kunstzinnige clash tussen toen en nu laat HedenHaags 
ons beleven hoe Den Haag zich heeft ontwikkeld van een slaperig 
19e-eeuws stadje tot een moderne metropool.

Haagse School
Mesdag en andere schilders van de Haagse School tonen ons de stad van rond 1900: het wisselende 
duinlandschap, de zee, het strand en de mensen die daar in hun tijd zo van genoten. De werken die zijn 
opgenomen in HedenHaags vallen binnen de thema’s ‘Naar Buiten’, ‘In de Stad’ en ‘Haags Vermaak’: 
een driedeling die voortvloeit uit de favoriete onderwerpen van de meesters van de Haagse School. 
Kijkend naar één van de meters lange schetsen voor zijn beroemde Panorama wordt de passie van 
Mesdag voor het ongerepte duinlandschap voelbaar. De liefde en fascinatie voor Den Haag is ook 
zichtbaar in de werken van Mesdags tijdgenoten. Floris Arntzenius, Johannes Klinkenberg, Anton 
Mauve, Bernardus Blommers en Sientje Mesdag-van Houten laten allen een persoonlijke en idyllische 
kant van de stad zien.

Jonge kunstenaars
De werken van de oude meesters worden zij aan zij getoond met werk van studenten van de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten. Zij lieten zich inspireren door dezelfde drie thema’s en kijken 
met behulp van moderne middelen - zoals geluidskunst, maquettes en video-installaties - op geheel 
eigen manier naar de stad. Te zien en te horen zijn onder andere de stadse vogelgeluiden geregistreerd 
door Naomi Rossignol, de vogelvlucht fotografie van Ann Press, de Ultra Korte Verhalen van Stan 
Weessie en een maquette van een nieuw Koninklijk Paleis van Rick Mouwen, winnaar van de Bachelor 
Department Award 2017.

Een bijzondere catalogus
Bij de tentoonstelling hoort een bijzondere plattegrond van Den Haag. De stadskaart van flink formaat 
is een catalogus, kaart en poster in één. Op de kaart is informatie over alle kunstenaars te vinden, zijn 
de locaties die hen inspireerde gemarkeerd en wordt de plattegrond van de stad op kunstzinnige wijze 
weergegeven. De kaart is gratis verkrijgbaar tijdens de duur van de tentoonstelling bij De Mesdag 
Collectie.

De Kunst van het Tentoonstellen
HedenHaags is ontwikkeld door deelnemers aan de cursus ‘De Kunst van het Tentoonstellen’. In deze 
training voor jonge creatieve professionals, georganiseerd door het Van Gogh Museum, komen alle 
aspecten aan bod voor het maken van een tentoonstelling. Op het digitale platform van ‘De Kunst van 
het Tentoonstellen’ (www.dkvht.nl) kun je meer informatie vinden over de tentoonstelling, de deelne-
mers van het opleidingstraject en de creatieve weg naar het eindresultaat; een tentoonstelling in De 
Mesdag Collectie.

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

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 30 en 31 augustus • Kijkdagen: 25 t/m 28 augustus 2017

Gevraagd: 
 kunst en antiek



In 1923 echter bepleitte de Haagse 

Kamer van Koophandel opnieuw 

de aanleg van een Haags vliegveld. 

Dat kwam voort uit de toenemende 

vraag naar luchttransport en de 

groeiende interesse van de internati-

onale diplomatie in vervoer door de 

lucht. Ook de directie van de KLM 

ging zich met de zaak bemoeien. 

Volgens de KLM was het Rotter-

damse vliegveld Waalhaven vanuit 

de Haagse regio maar moeilijk te 

bereiken. Bovendien zou een nieuw 

vliegveld in de buurt van Den Haag 

kunnen leiden tot een verhoging van 

de bedrijfsomzet waardoor de kosten 

voor de regering, die voor een deel 

de exploitatietekorten van de KLM 

compenseerde, zouden verminderen. 

Voor de minister van Waterstaat, ir. 

G.J. van Swaay, was dat een reden om 

de gemeentebesturen van Den Haag, 

Delft en Rotterdam, de besturen van 

de aldaar gevestigde Kamers van 

Koophandel en Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Holland uit te nodigen voor 

overleg. Een en ander leidde tot de 

instelling van een commissie die de 

mogelijkheden tot samenwerking tus-

sen de Residentie en Rotterdam moest 

onderzoeken. In haar eindrapport, dat 

eind december 1925 aan de minister 

werd aangeboden, concludeerde de 

commissie dat samenwerking met 

Rotterdam uitgesloten was. Ander-

zijds was de commissie van oordeel 

dat het toch wenselijk was om plan-

nen te ontwikkelen voor de aanleg 

van een vliegveld in de buurt van de 

Hofstad.

  Vervolgens lieten ook de sportvliegers 

van zich horen. Eind jaren twintig 

en in de jaren dertig maakte de Ne-

derlandse sportvliegerij namelijk een 

enorme opgang. Dat gold met name 

voor de uit Duitsland overgewaaide 

zweefvliegsport. Om deze sport 

te kunnen beoefenen maakten de 

zweefvliegers gebruik van landerijen 

bij de Hoornbrug in Rijswijk en op 

een weiland bij de toenmalige hoeve 

Ypenburg. De Haagse sportvliegers, 

verenigd in de in 1934 opgerichte 

Haagsche Aëroclub, onder voorzitter-

schap van D.H. Reinders, en gesteund 

door de Nationale Luchtvaart School 

(NLS) en de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) 

richtten zich ook tot de minister met 

het verzoek om te komen tot de aan-

leg van een Haags vliegveld.

     Aanleg 

Nadat de minister uiteindelijk positief 

had beschikt en de benodigde vergun-

ningen waren verleend kon in 1936 

met de aanleg worden begonnen. 

Voordat het zover was had Reinders, 

gesteund door een aantal geldschie-

ters, de N.V. Exploitatie Maatschap-

pij Vliegveld Ypenburg opgericht. 

Deze maatschappij kocht in Rijswijk 

een aantal percelen grond op in de 

Hoge Broekpolder in Rijswijk. De 

bedoeling was om deze aangekochte 

terreinen te bestemmen als lucht-

vaartterrein. M. Slingenberg, destijds 

minister van Sociale Zaken, gaf 

vervolgens op 29 januari 1936 toe-

stemming om de aanleg als werkver-

schaffi ngsproject uit te voeren. Een 
kleine maand later, op 22 februari, 

stak de burgemeester van Rijswijk, 

mr. J.A.G.M. van Hellenberg Hubar, 

de eerste spade in de grond voor de 

aanleg van een sportvliegterrein met 

de afmetingen van ongeveer 930 bij 

830 meter. De grondwerkzaamheden 

werden uitgevoerd door werklozen 

die daarvoor een vaste uitkering 

kregen met een toeslag als zij de afge-

sproken hoeveelheid werk per week 

haalden . Deze arbeiders werkten zich 

blijkbaar uit de naad want er stond 

druk op de ketel om het sportvlieg-

centrum zo snel mogelijk te openen. 

Om te beginnen moesten de arbeiders 

het terrein afgraven en een drainage-

systeem aanleggen. Vervolgens werd 

om het terrein een dijk aangelegd van 

2.400 meter lang en 10 meter breed 

die bij de later te houden vliegfeesten 

dienst moest doen als tribune voor 

duizenden bezoekers. Ook kwam er 

een terras terwijl aan de noordzijde 

van het terrein de aanleg van een 

parkeerplaats voor 500 auto’s was 

gepland.

   Bebouwing 

Er moest natuurlijk ook bebou-

wing komen en daarvoor werd het 

architectenbureau Brinkman en Van 

der Vlugt in de arm genomen die ook 

de Van Nelle fabriek in Rotterdam 

had ontworpen. Zij ontwierpen naast 

het stationsgebouw en de verkeers-

toren ook de administratieruimten, 

het restaurant, de dakterrassen en de 

directiewoning. De binnenhuisarchi-

tect J.F. Semey kreeg vervolgens de 

opdracht om het interieur van het sta-

tionsgebouw te ontwerpen wat door 

de Haagse meubelfabrikant de fi rma 
H. Pander zou worden uitgevoerd.

  De eerste steen voor dat gebouw 

werd op zaterdag 11 juli 1936 gelegd. 

Hoewel de Exploitatie Maatschappij 

Vliegveld Ypenburg deze gebeurtenis 

een besloten karakter had willen ge-

ven gebeurde het tegenovergestelde. 

Tal van hoogwaardigheidsbekleders 

en hoge ambtenaren wilden namelijk 

graag bij deze gebeurtenis aanwezig 

zijn. En dus verschenen ondermeer 

de hoofdinspecteur voor de werk-

verschaffi ng Meijer de Vries als 
vertegenwoordiger van de minister 

van Sociale Zaken, de directeur 

van de Luchtvaartdienst van het 

departement van Waterstaat Van Ede 

van der Pals, de burgemeester van 

Rijswijk mr.Van Hellenberg Hubar, 

de vice-voorzitter van de KNVvL, 

jhr. Van den Berch van Heemstede, de 

heer Van de Pauw namens de KLM 

en de vice-voorzitter van de in 1926 

opgerichte Rotterdamse Aëroclub Van 

der Leeuw. Bovendien waren veel 

leden van de Haagse en Rotterdamse 

Aëroclub aanwezig. Tegen drie uur 

‘s middags arriveerde, na eerst een 

aantal keren boven het terrein te 

hebben rondgecirkeld, een vliegtuig 

van de Nationale Luchtvaartschool. 

Dit toestel, gevlogen door H. Schmidt 

Crans en D.L Asjes, respectievelijk 

hoofdinstructeur en instructeur bij de 

NLS, was dus het eerste toestel dat 

op het vliegveld ,dat nog volop in 

aanbouw was, landde. Nadat de beide 

vliegers hartelijk door de aanwezigen 

waren begroet, volgde een toespraak 

van de president-commissaris van 

Ypenburg, mr. E.E. Menten. Daarna 

richtte Menten zich tot de echtgenote 

van de voorzitter van de Haagsche 

Aëroclub, mevrouw A. Reinders-

Westerhuis, en verzocht haar de eerste 

steen te leggen. Mevrouw Reinders 

antwoordde dat zij graag gehoor gaf 

aan dit verzoek en sprak haar beste 

wensen uit voor de toekomst van het 

vliegveld. Onder luid applaus ontving 

zij vervolgens een boeket bloemen. 

Na deze formele handeling volgde 

een korte uiteenzetting van architect 

 Het ontstaan van het Haagse vliegveld Ypenbur

 In 1936 werd hard gewerkt aan de bebouwing.   

  In 1919 werd, op initiatief van de Den Haag geboren en getogen luitenant-vliegers M.L.J. Hofstee 

en A. Plesman, in Amsterdam een internationale luchtvaarttentoonstelling gehouden, de Eerste 

Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam (ELTA). Deze tentoonstelling, onder meer bedoeld om 

het civiele gebruik van het vliegtuig te promoten, werd ook bezocht door de burgemeester van 

Rotterdam, mr. A.R. Zimmerman. Enthousiast geworden door alles wat hij te zien had gekregen, 

legde hij kort na zijn bezoek aan de ELTA bij de Rotterdamse gemeenteraad het voorstel op tafel 

om in de omgeving van de Waalhaven een vliegveld aan te leggen. De Haagse burgemeester, mr. 

J.A.N. Patijn, kreeg lucht van dit plan en nam in het voorjaar van 1920 contact op met zijn Rot-

terdamse collega. Het leek Patijn een goed idee om voor rekening van beide gemeenten een 

vliegveld aan te leggen tussen de Hofstad en Rotterdam. Dit voorstel werd door Rotterdam van de 

hand gewezen met als gevolg dat het vliegveld Waalhaven werd aangelegd. Dat leidde ertoe dat in 

Den Haag de gedachte aan een eigen vliegveld voor enige tijd naar de achtergrond verdween. 

 Ypenburg, eind jaren dertig   
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Brinkman waarin hij aangaf hoe het 

gebouw er uit zou gaan zien. Tevens 

gaf hij aan dat in het gebouw de pas-

sagebureaus voor luchttoerisme van 

de KLM en de ANWB een onderko-

men zouden vinden. Ook kwamen er 

kantoorruimtes voor de havenmeester 

en de administratie, een douanekan-

toor en diverse technische ruimtes 

voor de zend- en ontvangstapparatuur.

     Opening 

De bouw van het sportvliegveld 

Ypenburg vond plaats in een record-

tijd want al op zaterdag 29 augustus 

193  vond de offi ciële opening plaats. 
Het is trouwens opmerkelijk dat de 

Luchtvaartdienst van het ministerie 

van Waterstaat in de Nederlandsche 

Staatscourant van woensdag 26 augus-

tus 1936, dus drie dagen voor de ope-

ning, pas melding maakt van het feit 

dat de door de Exploitatie Maatschap-

pij Vliegveld Ypenburg aangekochte 

percelen grond ‘ingevolge de Lucht-

vaartwet waren aangewezen voor het 

openbaar luchtverkeer, met inbegrip 

van het internationale luchtverkeer: 

voor landvliegtuigen, niet zijnde 

verkeersvliegtuigen en voor verkeers-

vliegtuigen in de gevallen, waarin de 

directeur van den Luchtvaartdienst 

den wensch daartoe heeft kenbaar 

gemaakt aan de N.V. Exploitatie 

Maatschappij Vliegveld Ypenburg, 

dan wel daartoe op verzoek van deze 

toestemming heeft verleend’.

  Na een toespraak van de president-

commissaris van Ypenburg Menten 

werd de offi ciële openingshande-
ling verricht door de minister van 

Waterstaat, jhr. ir. O.C.A. van Lidth 

de Jeude. In zijn speech stelde de 

minister dat de sportvliegers welis-

waar heer en meester op Ypenburg 

waren maar dat niet moest worden 

uitgesloten dat het vliegveld ook 

als uitwijkhaven, noodlandingster-

rein of voor militaire doeleinden zou 

kunnen worden benut. Wat dat laatste 

betreft had de minister blijkbaar een 

vooruitziende blik. Het ministerie van 

Defensie toonde namelijk al heel snel 

belangstelling voor het vliegveld en 

begin 1938 gaf de rijksoverheid aan 

dat zij het vliegveld wilde kopen. In 

eerste instantie weigerde de Exploi-

tatie Maatschappij maar toen zij later 

dat jaar in fi nanciële problemen kwam 
ging zij alsnog overstag.

    Maar nu terug naar de opening. Na 

de toespraak van minister Van Lidth 

de Jeude klonk uit alle luidsprekers 

het Wilhelmus. Meteen werden de 

vlaggen van het vliegveld, de NLS, de 

Aëroclubs en van de M gehesen 
en, zo schreef de pers, “tegelijk 

gingen geweldige zwermen ballon-

netjes voor den ballonenwedstrijd 

de blauwe Augustuslucht in”. Dat 

betekende het einde van het offi ciële 
gedeelte waarbij een groot aantal 

vooraanstaande gasten aanwezig 

was. Behalve minister-president dr. 

H. Colijn en diens echtgenote gaven 

ook de gouverneur van de Residentie, 

luitenant-generaal jhr. W. oëll, de 
oud-opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, generaal J. Snijders, de 

burgemeesters van Den Haag en 

Rotterdam, de directeur van de Rijks-

studiedienst voor de Luchtvaart, dr.ir. 

Wolff, de directeur van de KLM, A. 

Plesman en diverse leden van Gede-

puteerde Staten van Zuid-Holland acte 

de présence. Dit was het begin van 

een drie dagen durend vliegfeest dat 

duizenden bezoekers uit de Haagse 

regio trok. Volgens de krant was “het 

programma zeer gevarieerd, zeer be-

langrijk. Het publiek, zoowel binnen 

als buiten de afzetting, toonde zich 

zeer geestdriftig voor wat er geboden 

werd. Het eene nummer was nog niet 

afgelopen, of het volgende begon”. 

De KLM liet zich niet onbetuigd en 

zette de Fokker F-12 “Havik” in voor 

het uitvoeren van rondvluchten boven 

de Residentie en omgeving. Helaas 

bleef het maar bij één rondvlucht want 

toen het toestel na die rondvlucht op 

Ypenburg landde kwam het terecht op 

een zacht gedeelte van het terrein dat 

blijkbaar nog niet voldoende gedrai-

neerd was zodat het toestel wegzakte. 

Gelukkig bleef de schade aan het 

vliegtuig beperkt.

    Nadat het publiek, ongetwijfeld onder 

de indruk van het hen voorgeschotelde 

vliegprogramma, huiswaarts was ge-

keerd vertrokken de autoriteiten waar-

onder minister Van Lidth de Jeude, 

naar Scheveningen voor het nuttigen 

van een feestmaaltijd. De krant 

schreef daarover het volgende: “Des 

avonds vereenigden zich de bestuur-

ders van het vliegveld, de N.L.S., de 

Aëroclubs en een groot aantal gasten, 
aan een feestmaaltijd te Scheveningen. 

De tafelpresident, mr. Menten, stelde 

voor den aanvang van den disch een 

dronk in op de staatshoofden van de 

landen, waaruit deelnemers de vlieg-

feesten bijwoonden. Prins Kinsky, 

voorzitter van de Oostenrijksche 

Aëroclub, toastte daarna op H.M. de 
Koningin. Onder het dessert werd nog 

menige speech afgestoken. Tenslotte 

werd het woord gevoerd door den 

heer C. Kolff, voorzitter van den raad 

van beheer der Nationale Luchtvaart-

school en voorzitter van de Rotter-

damse Aëroclub, die zijn vreugde te 
kennen gaf door de ingebruikneming 

van het vliegveld. Spreker sprak den 

wensch uit, dat Ypenburg er toe zou 

mogen bijdragen, de verstandhou-

ding tusschen de volkeren te helpen 

bevorderen. Hij toastte op degenen, 

die het initiatief hadden genomen tot 

den aanleg van het nieuwe vliegveld. 

Hiermede was het offi cieele gedeelte 
van den maaltijd afgeloopen. Nog lang 

bleef men bijeen.”.

    Behalve voor de sportvliegerij, naast 

de Haagsche en otterdamse Aëroclub 
vonden ook de Delftse Studenten 

Aëroclub DSA  en de Zuidhollandse 
Vliegclub ZHVC  een onderkomen 
op Ypenburg. Deze clubs organiseer-

den bijvoorbeeld met Pinksteren 1937 

een nationale zweefvliegdag op het 

vliegveld . Bovendien was het vlieg-

veld, dat zo dicht bij de Hofstad lag, 

ook zeer geschikt voor vip-vluchten. 

Zo vloog koning Leopold III van 

België, ter gelegenheid van de doop 
van prinses Beatrix in Den Haag, op 

12 mei 1938 naar Ypenburg waar hij 

hartelijk werd ontvangen door konin-

gin Wilhelmina en prins Bernhard. In 

datzelfde jaar, op 2 september, was de 

vorstin opnieuw op het vliegveld om, 

ter gelegenheid van haar veertigjarig 

regeringsjubileum, de vliegdemonstra-

ties bij te wonen die zeer druk bezocht 

werden.

    Wat de bebouwing op Ypenburg 

betreft, het vliegveld was inmiddels 

rijksbezit, kwam er in 1939 naast het 

stationsgebouw, ook een apart gebouw 

voor de Nationale Luchtvaart School 

die de opleiding voor sportvliegers 

verzorgde. In dat gebouw kwamen 

kantoren voor de chef vliegdienst, de 

administratie en de instructeurs, les-

lokalen, een recreatieruimte en op de 

bovenverdieping slaapzalen voor circa 

twintig leerling-vliegers. Inmiddels 

was er ook een grote hangar gebouwd 

die plaats bood aan ongeveer 30 

toestellen. Deze hangar, gebouwd met 

een voor die tijd unieke, geklonken, 

stalen spantconstructie, werd pas eind 

jaren ‘90 afgebroken en overgebracht 

naar Hoogeveen waar het deel zou 

gaan uitmaken van een nieuw lucht-

vaartmuseum. Dat is echter nooit van 

de grond gekomen.

    Toen in 1939 de internationale 

spanning steeds verder opliep en 

de oorlogsdreiging alsmaar toenam 

volgde op 29 augustus 1939 de alge-

mene mobilisatie en kreeg Ypenburg 

de status van militair vliegveld. Op 

10 mei 1940 werd ons land door de 

Duitse aanval betrokken bij de Tweede 

Wereldoorlog. Bij de zware gevechten 

op en rond het vliegveld zou een groot 

deel van de bebouwing zwaar worden 

beschadigd.

     Wim Lutgert

wlutgert@planet.nl  

penburg   

 Het door het oorlogsgeweld verwoestte stationsgebouw.   
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• 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

Schuldbemiddeling

WWW.DEVOLHARDING.NL

Kunt u uw vaste lasten niet meer betalen?  

Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau?  

Ervaart u problemen met een of meerdere schuldeisers?

De Volharding helpt mensen die dit nodig hebben.  

Of u nu problemen heeft met de Belastingdienst, 

incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. Wij kunnen u 

ondersteunen en begeleiden. Gratis!

Ook voor gratis hulp bij het aanvragen van  

schuldhulpverlening bij de gemeente. 

Onze professionele ombudswerkers waarborgen uw privacy. 

Wij geven zonder toestemming nooit uw gegevens vrij.  

U bepaalt altijd wat we doen. U houdt de regie. 

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

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

Meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-221 05 82  

of mail: raadendaad@devolharding.nl

Hulp bij schulden? 



Voor het interview begint trakteert 

Joyce op gebakjes bij de thee. Ze was 

pas jarig!

Lekker! Zo, Joyce, kun je iets 

over jezelf vertellen?

Joyce: Jazeker. Ik werk inmiddels al 

ruim 30 jaar bij het Museon. Ooit heb 

ik een opleiding Toneelcostumière 

gedaan en heb ik een tijdje mensen 

als Wim Sonneveld en Van Kooten & 

De Bie aangekleed. Vervolgens heb 

ik Museologie gestudeerd en ben ik 

ondertussen in dienst getreden van het 

Museon. Eerst gaf ik alleen les aan 

schoolkinderen, later kwamen daar 

de dinsdagmiddagpresentaties voor 

volwasenen bij. Na mijn pensione-

ring ben ik als vrijwilligster met die 

presentaties doorgegaan. Sinds 4 jaar 

doe ik dat samen met Conny.

Ha! Conny, dan is het nu jouw 

beurt om je voor te stellen.

Conny: Ja, ik kom zogezegd van 

buiten. Ik ben kort onderwijzeres 

geweest en daarna lerares Nederlands 

in het voortgezet onderwijs. Ik heb 

ook nog een tijdje Toerisme gedaan en 

ben uiteindelijk docente Nederlands 

en Communicatie geworden bij ROC 

Mondriaan en daar deed ik ook de 

stagecoördinatie. Na mijn pensione-

ring zocht ik een zinvolle tijdbesteding 

en die vond ik onder andere bij de 

dinsdagmiddagpresentaties van het 

Museon.

Onder andere?

Conny: Zeker, ik heb ook nog een 

privé-leven hoor. Ik heb een zoon en 

een dochter en vijf kleinkinderen. 

Van die kleinkinderen wonen er drie 

in Frankrijk, dus daar verblijf ik met 

grote regelmaat. Volgende week ga ik 

weer die kant op!

Joyce: Mijn twee kinderen en vier 

kleinkinderen wonen in Nederland, 

maar ik heb een caravan in Spanje. 

Daar zit ik toch wel vier maanden per 

jaar.

Dat reizen vraagt vast om een 

goede onderlinge taakverde-

ling en afstemming.

Joyce: Dat is zo. We bespreken alles 

samen en zonodig vervangen we 

elkaar. Bij mijn inzet ligt de nadruk 

op de programmering en de contacten 

vooraf met de presentatoren. Daar heb 

ik de afgelopen maand in mijn caravan 

in alle rust aan kunnen werken.

Conny: Bij mij ligt de nadruk meer op 

het contact met de bezoekers. Meestal 

verwelkom ik de mensen en leid ik de 

lezingen in. Maar ik programmeer ook 

en Joyce doet ook aankondigingen als 

ik er niet ben.

Joyce: We zijn echt een tandem. We 

hebben een stevig netwerk opge-

bouwd. De meeste presentatoren 

komen graag terug!

Joyce, jij organiseert al circa 

30 jaar presentaties. Met 200 

tot maximaal 300 bezoekers 

is de Levi Lassenzaal van 

het Museon nog iedere week 

goed gevuld. Hoe verklaren 

jullie dit succes?

Joyce: Kwaliteit en afwisseling. 

We stellen best hoge eisen aan de 

presentaties. Het mag niet zomaar een 

vakantieverhaaltje zijn. Er moet een 

interessante en profesiionele lezing 

met goede beelden gepresenteerd 

worden, vlot verteld en ondersteund 

door pakweg minstens 100 mooie 

projecties. Inhoudelijk proberen we 

aan te sluiten bij tentoonstellingen in 

het Museon, bij feestdagen en bij de 

actualiteit.

Conny: Een enkele keer kunnen jonge-

ren ook studiepunten verdienen als ze 

een lezing bijwonen. Voor veel men-

sen is het bijwonen van een bijeen-

komst in het Museon ook belangrijk 

in het kader van de sociale contacten. 

De variatie en de schoonheid van de 

projecties zijn heel belangrijk.

Kunnen jullie wat voorbeel-

den van onderwerpen noe-

men?

Conny: Reisverslagen doen het erg 

goed. Onlangs hadden we een verslag 

van een fietstocht van Nederland 
naar Singapore. In september vertelt 

Mia Wiercx van Rhijn over nomaden 

in de Sahara. Maar in oktober komt 

professor Noordeloos met een heel 

apart verhaal over paddestoelen en 

schimmels. Ook daarbij verwachten 

we veel publiek.

Joyce: In november verzorgen 

drie topfotografen een wervelende 

breedbeeldshow over de natuur in 

diverse delen van de wereld. En met 

Kerst komt er een presentatie met 

muziekvoorbeelden over de Messiah 

van Händel.

Conny: Niet te vergeten, eind oktober 

jouw verhaal over Honderd Jaar Okto-

berrevolutie in Rusland!

Dank je! Wat kost het om 

daarbij te mogen zijn?

Joyce: Met een Museumjaarkaart is 

de toegang gratis. Met een Ooievaars-

pas kost een kaartje 6 euro. Met een 

kortingskaart 7 euro (een basiskaart 

voor de kortingskaart kost 5 euro voor 

een heel jaar).

Conny: Zo is dat. En nu ga ik pakken 

voor mijn vakantie in Frankrijk!

Hartelijk dank voor dit inter-

view. Een prettige vakantie. 

En tot ziens!

Rob Lubbersen

roblubbersen@ziggo.nl

Spannende presentaties in het Museon
Bijna elke dinsdagmiddag schuifelen zo’n 250 mensen langs het 

geraamte van een potvis van 15 meter en 2.500 kilo. Zij zijn op weg 

naar een presentatie in het Museum voor het Onderwijs (Museon). 

Het merendeel van die mensen is al wat ouder, maar ook enkele 

jongelieden sluiten zich aan. Hoeveel? Dat hangt af van het onder-

werp van de presentatie, dat kan variëren van “Bij Iraanse vrienden 

thuis” t/m “Ridders en kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeu-

wen”. De presentatie bestaat wél altijd uit een lezing met licht-

beelden, soms met muziek en film. Ik sprak met de twee dames die 

deze dinsdagmiddagbelevenissen organiseren en begeleiden. Dat 

zijn Joyce van Hoogen en Conny Heringa.
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MUSEON - dinsdagmiddagpresentaties najaar 2017

Van 13.30 tot circa 15.30 uur (inclusief pauze)
5 september Bij Iraanse vrienden thuis - Onno Reichwein

12 september De Saharaoui nomaden, een vergeten volk in de woestijn - Mia Wiercx van Rhijn

26 september Boegwater, leven op de binnenvaart - Karin Anema

3 oktober Onttegel! Hoe gaan we de warmte in de stad tegen - Annechien Meier

10 oktober Ontdek de wereld in 3D - Job van de Groep

17 oktober Death valley~very much alive! - Peter Muller

24 oktober Paddenstoelen en schimmels~geheimen ontrafeld - Chiel Noordeloos

31 oktober Honderd jaar na de Oktoberrevolutie in Rusland - Rob Lubbersen 

7 november De Hethieten en het land van Hatti - Ingrid Klerk

14 november ussen stormvogels, dolfijnen en walvissen - Martin roon

21 november Grenzeloos in Panorama - Ko Hoogesteger, Wout Kroon, Chris Stenger

28 november Ridders en kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen - Willemien Meinders

12 december Ninneveh, hoofdstad van het Assyrische rijk - Diana de Wild

19 december Händel´s Messiah~een groots oratorium voor Kerstmis? - Margaret Krill
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WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? 
VRAAG ’M GRATIS AAN!

PAVILJOEN KOBUS
Voor Koffie, lunch, borrel of diner

MET HOFPAS 10 % KORTING OP DE GEHELE REKENING

GELEGEN AAN DE VLIET AAN DE RAND VAN DE BINCKHORST

Trekweg 121, 2516 SB Den Haag, 070 - 33 55 992

INDIAN CURRY HOUSE

KARSTEN & KUIPER
AFHAAL - BEZORGING - CATERING

HANRIT OPTICIENS & AUDICIENS
Voor brillen, zonnebrillen en contactlenzen van de beste kwaliteit

MET HOFPAS 50 % KORTING OP TWEEDE PA AR GLAZEN OP STERKTE

Alphons Diepenbrockhof 68, Den Haag 

STUDIO JOSKE

MEDELLÍN 

Oude meubels in een nieuw jasje, uniek en eigenzinnig

10 % KORTING MET DE HOFPAS
Boekhorststraat 118/120

Bijzondere koffie voor thuis of op het werk

MET HOFPAS 5 % KORTING
Fahrenheitstraat 446, 2561 DC Den Haag

traditioneel indiase gerechten

VAN MA T/M DO MET HOFPAS 15 % KORTING
Thomsonlaan 69, 2565 HX Den Haag, 070-3634036

Karsten & Kuiper biedt wekelijks wisselende gerechten vanaf € 7,75. 

MET HOFPAS 10% KORTING BIJ AFHALENVAN

OOK VOOR CATERING
van Diemenstraat 132, Den Haag



Verontwaardigde bewoners van de Ar-

chipelbuurt vormden naar aanleiding 

van die angstdroom een actiecomité 

dat zich sterk maakte om beide plan-

nen de grond in te boren. Een van de 

protesterende bewoners was Anton 

Boersma. Een rijzig, kleurrijk figuur, 
werkzaam als voorzitter van de KVP, 

kring Zuid-Holland en tevens zelfver-

klaard voorzitter van de kunstenaars-

sociëteit Pulchri Studio. Hij nam 

contact met mij op omdat ik in die tijd 

enige bekendheid had opgebouwd o.a. 

als kunstenaar/actievoerder en ontwer-

per van affiches voor tentoonstellingen 
in het Haags Gemeentemuseum. Hij 

verzocht mij een actieposter te ont-

werpen tegen die desastreuze plannen 

met als kreet ‘De Scheveningse Bosjes 

plat? NOOIT!’

Van het een kwam het ander en ging 

ik mij daadwerkelijk tezamen met 

het actiecomité en een orkestlid van 

het Residentieorkest, André Lüske - 

tevens lid van de Sociëteit - inzetten 

om een protestmars door de Bosjes 

te organiseren die zou eindigen met 

een manifestatie in het Circustheater. 

Dit theater was toentertijd eigendom 

van de beruchte Reinder Zwolsman, 

die zo’n beetje eigenaar was van 

heel Scheveningen-badplaats. We 

maakten plannen om in het theater 

een groot spektakel te organiseren 

met een keur aan Haagse topartiesten 

op allerlei cultureel gebied. Doordat 

Lüske als muzikant deel uitmaakte 

van het Residentieorkest kon hij 

leden van het orkest, maar ook van de 

Haagse Comedie, Nieuwe Komedie 

en individuele Haagse topartiesten 

enthousiast maken voor deelname. 

André wist dat Zwolsman een fana-

tiek amateur operazanger was. Wij 

maakten met Zwolsman een afspraak 

met als doel zijn Circustheater gratis 

te kunnen gebruiken en wisten hem te 

lijmen met de belofte dat hij óók zou 

mogen optreden met een door hemzelf 

gekozen en gezongen aria. Hij stemde 

daarmee in en koos voor de aria ‘In 

diesen Heil’gen Hallen’ uit de opera 

Die Zauberfl te van Mozart.

Door de vele publiciteit in de plaat-

selijke pers met betrekking tot de 

protestmars en de daaraan gekoppelde 

manifestatie was de opkomst boven ie-

ders verwachting. Naar ruwe schatting 

kwamen zo’n 500 deelnemers naar de 

erkhoflaan voor de start van de mars.

Tegelijk met de aankomst van de 

eerste protestwandelaars bij het Cir-

cusgebouw moesten de laatsten nog 

beginnen met de tocht over de kronke-

lige smalle wandelpaadjes. Het geheel 

was uitermate geslaagd te noemen en 

van hoge artistieke kwaliteit, ondanks 

de onverwacht hoge decibellen van 

een beatgroep, waardoor een aanzien-

lijk aantal bezoekers geschrokken hals 

over kop de zaal verliet, en slechts met 

veel moeite overreed kon worden om 

terug te keren. De volgende ochtend 

werd er in de dagbladen De Telegraaf 

en Trouw verslag gedaan van het hoe 

en waarom van de protestmars en 

het optreden, inclusief foto’s van het 

optreden van Zwolsman. De Haagse 

pers liet verstek gaan.

Het gehele gebeuren en de commotie 

daaromheen over de uitbreidingsplan-

nen van het Vredespaleis veroorzaakte 

zelfs dat er in de Tweede Kamer vra-

gen werden gesteld aan de toenmalige 

minister van Buitenlandse Zaken, 

Joseph Luns, die verontwaardigd alles 

ontkende, zoals men van hem gewoon 

was. De algemene verontwaardiging 

die bij de bevolking door alle com-

motie was ontstaan had in elk geval 

optimaal resultaat opgeleverd.

Adelbert Foppe

afoppe@planet.nl

Scheveningse Bosjes
Het is niet voor het eerst dat er een aanslag dreigt te worden gepleegd op het voortbestaan van 

(een deel van) de Scheveningse Bosjes. In 1970 werden er plannen ontwikkeld om ten behoeve van 

de nieuwbouw c.q. uitbreiding van het Vredepaleis een niet onbelangrijk gedeelte van de Bosjes 

daaraan op te offeren. Tegelijkertijd was dat ook aanleiding om een plan te ontwikkelen om Madu-

rodam uit te breiden ten koste van dit schitterende natuurgebied.
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In de crisistijd had de kroeg in menig 

gezin een hele slechte naam omdat 

het verdiende loon, dat dikwijls in een 

dergelijk café werd uitbetaald, direct 

al voor een deel in drank werd om-

gezet. Dit had tot gevolg dat heel wat 

vrouwen zaterdags lang op manlief 

moesten wachten, die vaak platzak en 

behoorlijk aangeschoten, was thuis 

gekomen. Ondanks dat het café na de 

oorlog langzaam maar zeker een wat 

betere reputatie kreeg doordat het zich 

ontwikkelde tot een plek waar buren 

en vrienden elkaar onder het genot 

van een pilsje konden ontmoeten, 

was het slechte imago toch moeilijk 

geheel teniet te doen. Ook niet door 

de jukebox, voornamelijk gevuld met 

smartlappen, die inmiddels zijn plaats 

in het café had gevonden en zeker niet 

door het gokapparaat (fruitmachine) 

wat ernaast werd geplaatst. De levens-

liederen, uit de jukebox, werden vaak 

meegezongen of mee-geneuried, wat 

wel wat gezelligs had. Het zou echter 

tot in de vijftiger jaren duren voordat 

de naam ‘café’ zijn slechte reputatie 

enigszins had verloren. Zo tussen 1955 

en 1970 werden de kroegjes vooral 

vrijdagavond en zaterdagavond druk 

bezocht. Blauw van de rook. Geen zit-

plaats onbezet. De gevoerde gesprek-

ken hadden over het algemeen weinig 

diepgang. Politiek en godsdienst 

werden zoveel mogelijk onbespro-

ken gelaten. Mocht er een dergelijk 
gesprek dreigen te ontbranden dan was 

het de taak van de man achter de bar, 

om op tactische wijze zo’n gesprek 

een andere wending te geven. Het lief 

en leed van de buurt kreeg meestal wel 

de nodige aandacht.

Na het officiële rookverbod 1 juli 
2008), wat inhield dat binnen het café 

praktisch nergens meer mocht worden 

gerookt, was het aanzien van het 

kroegje plotseling volledig veranderd. 

Er werd streng en intensief gecontro-

leerd op overtredingen van dat verbod. 

De asbakjes verdwenen 

van de bar en van de 

tafeltjes.

Zitplaatsen voor de deur op de stoep, 

moesten de fanatieke roker de gele-

genheid geven zijn sigaretje te kunnen 

opsteken. Het gevolg hiervan was dat 

er soms meer bezoekers buiten waren 

dan binnen wat weer klachten opriep 

van de directe buren, vanwege geho-

righeid en de rookoverlast.

Weer stond het café in een kwaad 

daglicht, nu bij de omwonenden.

De klandizie was door de tijd ook 

nogal veranderd en terug gelopen. 

De jongeren hadden andere vormen 

gevonden om elkaars gezelschap te 

vinden.

Echter het rookverbod was er uitein-

delijk de oorzaak van dat het bezoek 

zodanig verminderde dat exploitatie 

niet meer lonend was. Het biljard 

werd verkocht, jukebox en gokma-

chine verdwenen naar elders en de bar 

met alles wat daarbij hoorde kwam 

onder de slopershamer. Het café werd 

definitief gesloten.Menig buurtcafétje 
heeft toen, door dezelfde oorzaken, dit 

lot ondergaan.

Dat de direct omwonenden evenals de 

vrouwen met hun slechte ervaring de 

sluiting niet hebben betreurd laat zich 

raden.

Er zijn echter ook nog velen die met 

enige weemoed aan het verdwenen 

kroegje op de hoek zullen terugden-

ken.

Joop Arts

jwarts@casema.nl

Het kroegje om de hoek
Hoewel het kroegje op de hoek, dat ik me nog herinner uit m’n jonge jaren, inmiddels al enige tijd 

niet meer bestaat, zie ik het soms nog voor mij. Nog herinner ik me de kurk die in de oorlog aan 

een koordje boven de bar was opgehangen met de tekst ‘een borrel kunnen wij niet meer schenken, 

maar u kunt hier gratis aan de kurk ruiken’. Nog zie ik de kleur van het interieur die was ontstaan 

door de goedkope tabak die er door de jaren heen was gerookt.
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Veel mensen zijn bang hun nabestaanden 
op te zadelen met hoge uitvaartkosten. En 
begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart kost 
al snel meer dan € 5.000. Deelname aan 
het Depositofonds van De Volharding kan 
voor u de juiste oplossing zijn.

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting

Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

Word ook lid van De Volharding 
en neem deel aan het Depositofonds! 

Bel 070 221 05 80 of ga naar 
www.devolharding.nl/depositofonds

Kijk voor meer informatie op: 

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

TV WEST SPORT
VERHUIST!

Met het nieuwe seizoen, verhuizen de 
programma’s van TV West Sport:

Vrijdag
Op vrijdag ziet u voortaan TV West Sport 
waarin alvast wordt vooruitgekeken naar het 
komende sportweekend. Op 11 en 18 au-
gustus is hierin het tweedelige verslag te zien 
van de reis van ADO Den Haag naar China. 
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur. 

Zondag
De voetbalwedstrijden uit de Tweede en 
Derde Divisie zie je voortaan op zondag. 
Hierdoor komen nog meer wedstrijden aan 
bod. Iedere zondag, direct na Studio Sport, 
om 20.00 uur. 

“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

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars



De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 8 augustus 2017 pagina 17

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

Erf- en schenkingsrecht

Verre vriend bedeelt

met een testament

Ik had zomaar een overleden vriend 

en die heeft mij per testament een deel 

van zijn vermogen toebedeeld. De rest 

gaat naar goede doelen. Hoe moet ik 

daarmee omgaan?

Lijkt ons dat u dat gewoon opstrijkt. 

Een probleem wordt dat u wel het 

fiscale toptarief bij overlijden betaald. 
Namelijk uw vrijstelling in erfrechten 
is slechts .1 9. Is u verkrijging 
ongeveer 0.000 euro dan betaalt u al 

11.3 1 aan erfbelasting.

Plotseling overlijden

van echtgenoot

We hebben al ruim 40 jaar een goed 

huwelijk en prima kinderen. Nu is mijn 

man plotseling overleden. Wat staat mij 

te wachten?

De eerste vraag is of er een testament 
is. Zo niet dan geldt het wettelijk 

erfrecht. w kinderen krijgen een 
vordering op u die pas tot uitbeta-

ling komt als u ook bent overleden. 
Daarom adviseren we vaak dat de 
langstlevende in een goed huwelijk 
alles opmaakt, tenzij hij of zij iets 
wil nalaten aan de eigen kinderen. 

Zij leggen zich meestal neer bij de 
wensen van vader en moeder of er 
zijn of worden al schenkingen gedaan 
estate planning . Het hoeft niet persé 

maar als u het zelf of uw kinderen het 
niet aankunnen is een notaris aanbe-

velenswaardig als er een redelijk ver-
mogen in het spel is. Netto moet dat, 

na aftrek begrafeniskosten, minstens 
10.000 euro zijn, is ons advies.

Kinderen uit het

eerste huwelijk

Mijn tweede echtgenoot is overleden 

en nu eisen zijn kinderen uit zijn eerste 

huwelijk hun legitieme porties op terwijl 

hij in een testament hen heeft onterfd. 

Wat moet ik doen?

 kunt voor uw gemoedsrust na-

tuurlijk met de betreffende kinderen 
om de tafel gaan en proberen tot een 
schikking te komen afkoop van hun 
wettelijke rechten . Een en ander 

moet natuurlijk wel goed worden 

vastgelegd door bijvoorbeeld een 
notaris. De andere mogelijkheid is dat 

u alles opmaakt voordat u overlijdt 
want dan vissen zijn kinderen uit zijn 
eerste huwelijk achter het net. Zij 
kunnen alleen maar hun legitieme 

portie opeisen in bijzondere (extreme) 

omstandigheden.

Langstlevende partner

mag alles opmaken

Als kinderen een vordering hebben op 

de fiscale partner totdat hij/zij is over-

leden, kan het dan ook zo zijn dat die 

fiscale partner het vermogen in de loop 

van de toekomstige jaren uitgeeft?

Dat klopt! Als de langstlevende fis-

cale partner, meestal een ouder, alles 
opmaakt voor haar of zijn dood dan 
hebben de kinderen niks. Ouders, die 

goed met hun kinderen omgaan, wil-

len overigens aan hen wat nalaten.

In een testament zijn kinderen uit te 
sluiten. Dan kunnen ze hooguit nog 

een beroep doen op hun legitieme 

portie een minimaal erfdeel .

Sociale voorzieningen

Grenzen aan subsidie

voor huurtoeslag

Wij zijn een ouder echtpaar (AOW’ers) 

dat over 2017 huurtoeslag wil hebben. 

Wat zijn de grenzen in de maandhuur en 

wat zijn de inkomensbeperkingen?

De sociale huur is aan een ma imum 
gebonden: namelijk in 01  een 
rekenhuur van 10, 8 per maand. 
Daarboven wordt beschouwd als vrije 
huursector.

Daarop zit geen huurtoeslag. Er is 

zelfs een minimum aan de rekenhuur 
gebonden: in 01  19, 9 euro per 
maand. Voor oudere partners (AOW-

ers) geldt het inkomen. Je mag als 

inkomen samen niet meer hebben dan 

30.1 5 euro per jaar en aan vermo-

gen in bo  3 niet meer dan 5.000 
euro ieder! Voor een alleenstaande 

AOW’er geldt in 01  een inkomen 
van ma imaal . 00.  kunt trou-

wens tot september 018 huurtoeslag 
aanvragen.

Feit is wel dat deze Germaanse stam, 

die in de laatste eeuw voor Chr. 
zuidelijk Holland binnentrok, al weer 

in 19 na Chr. door de omeinen onder 
keizer Augustus werd verdreven. Het 
zuiden van Holland werd toen onder-
deel van de provincie ermania Infe-

rior aag ermanië . De omeinse 
troepen trokken verder op tot de Oude 

ijn. Hier kwam in  na Chr. de 
definitieve rijksgrens limes  te liggen, 
dwars door Zuid-Holland. Langs de 

limes werden militaire forten castella  
gebouwd, zoals bij Katwijk (Lugdu-

num), Valkenburg (Praetorium Agrip-

pinae , oomburg bij eiden Matilo , 
Alphen aan den ijn Albanianae  
en Zwammerdam (Nigrum Pullum). 

Het bestuurlijk centrum vestigden 
de omeinen in een ommuurde stad, 
genaamd Forum Hadriani, op de plaats 

van het tegenwoordige Voorburg. 
Forum Hadriani, genoemd naar keizer 

Hadrianus -138 , was een stad 
van beperkte omvang. Er woonden 
waarschijnlijk niet meer dan enkele 
duizenden mensen. Wel vertoonde het 
alle typische kenmerken van een o-

meinse stad: een centraal marktplein 
forum  met daaromheen tempels, een 

herberg, rechtbank, badhuis, enz. Ook 
werden in deze periode verschillende 
herenboerderijen gebouwd en werd 

onder generaal Corbulo een kanaal 
gegraven, dat de mondingen van de 

Maas en de ijn met elkaar verbond. 
Archeologen tasten in het duister over 
de precieze loop van het kanaal, al zijn 
o.a. in eiden, eidschendam, Voor-
burg en ijswijk sporen gevonden.

De laatste jaren is door archeolo-

gisch onderzoek steeds meer bekend 
geworden over de militaire infrastruc-

tuur die de omeinen op de Hollandse 
en Zeeuwse kust hebben ingericht. 
Zo bouwden ze op tal van plaatsen 
kleine ruiterforten en wachttorens, o.a. 
bij Ockenburgh en ter hoogte van de 
huidige Scheveningseweg. Ze dienden 
als een vorm van grenscontrole en 
kustverdediging tegen aanvallen van 

piraten en tegen een invasie vanuit 
Brittannia.

Het is tegen deze achtergrond dat de 
Haagse schrijver Erick ila 195  
een boek heeft geschreven, getiteld 
Verhalen van de omeinse kust, 
waarin hij de omeinse aanwezig-

heid in onze regio tot leven wekt. 
De verhalen, die gebaseerd zijn op 
archeologische ontdekkingen en 
recent verworven inzichten, zijn niet 
alleen spannend maar ook historisch 
verantwoord. De publicatie is tot 
stand gekomen in samenwerking 

met de afdeling Archeologie van de 
gemeente Den Haag. Het spannende 

decor wordt vooral gevormd door het 
mythische Brittenburg, het fort ug-

dunum Batavorum aan de monding 
van de Oude ijn bij atwijk. De 
ru ne van het meest westelijke fort 
van de omeinse limes moet in de 15e 
eeuw en ook nog later zichtbaar zijn 
geweest. Naar alle waarschijnlijkheid 
is het fort door de zee verzwolgen. De 
precieze locatie ervan - als het fort al 
bestaan heeft - is niet bekend, al wordt 
er rekening mee gehouden dat het 

fort enkele honderden meters buiten 
de kust, net ten zuiden van de plaats 
waar de Oude ijn in zee stroomt, 
moet hebben gestaan. Speculaties dus 
te over, die nog worden versterkt door 
de beschrijving door de omeinse 
geschiedschrijver Suetonius van een 
curieuze gebeurtenis op het strand bij 

atwijk. Volgens Suetonius verklaarde 

keizer Caligula in 39 na Chr. de oorlog 
aan Neptunus, de god van de zee. Nu 
was Caligula even wreed als waan-

zinnig, dus deze bewering kan heel 

goed kloppen. De keizer beval zijn 
soldaten in zee te schieten, terwijl ze 
na afloop schelpen moesten rapen in 
hun helmen bij wijze van oorlogsbuit. 
Als gedenkteken liet de keizer volgens 
overlevering een hoge vuurtoren 
bouwen. Vele atwijkse vissers heb-

ben in de loop van de tijd beweerd dat 
hun netten vastraakten in de resten van 
deze toren. Of Brittenburg echt heeft 
bestaan, blijft de archeologen en his-

torici bezighouden. Voor Erick ila is 
het een boeiend decor voor een reeks 
spannende verhalen over de aanwezig-

heid van het omeinse leger langs de 
Zuid-Hollandse kust. Het boek zal 

kinderen zeker aanspreken, maar door 

de historische conte t ook ouderen.

Het boek sluit aan op de tentoonstel-

ling ‘ omeinse kust’ die nog tot en 
met 15 oktober 01  te zien is in 
Muzee Scheveningen.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

Erick Kila, Verhalen van de 

Romeinse kust. Uitgeverij: De 

Nieuwe Haagsche in samen-

werking met de gemeente 

Den Haag, afdeling Archeolo-

gie & Natuur- en Milieueduca-

tie. Prijs: € 15,00.

Romeinen aan de Zuid-Hollandse kust
Niet iedere basisschoolleerling van tegenwoordig zal tijdens de 

geschiedenisles onderwezen worden over de Cananefaten.

AOW en pensioen

AOW is iets omhoog

gegaan per 1 juli

Mijn vrouw en ik hebben al vele jaren 

AOW. Nu heb ik begrepen dat per 1 juli 

2017 onze bedragen iets omhoog zijn 

gegaan. Klopt dat, hoeveel en wanneer 

is de uitkeringsdatum in augustus?

Als het goed is, heeft u al op de uitbe-

talingsdatum van juli er iets netto een 
euro of zes  bijgekregen. De AOW 
per maand is voor ieder thans netto 

5 ,80 mét heffingskorting. Dat 
bedrag is met inkomensondersteuning 

en e clusief vakantiegeld dat in mei 
wordt uitbetaald. De uitbetaaldatum 

is op 3 augustus.  hebt er ook geen 
last van dat per 1 januari 01  de 
gehele toeslag, maximaal gelijk aan 

de AOW, voor de niet-verdienende 
partner is afgeschaft.  bent beiden 
al AOW-gerechtigd. Het is wel zo dat 
als iemand langdurig in het buitenland 

heeft vertoefd en men is niet bijver-
zekerd, men op de AOW-uitkering  
procent per jaar wordt gekort.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Allereerst was daar natuurlijk de 

onderwijzer die mij vijf jaar lang, van 

de tweede tot en met de zesde klas van 

de lagere Montessorischool probeerde 

voor te bereiden op het leven. Het was 

toen ook al bijzonder dat je op de lage-

re school langer dan een jaar dezelfde 

onderwijzer had. Tegenwoordig komt 

dat al helemaal niet meer voor. Terecht 

meent men thans dat de invloed van 

een onderwijzer gedurende langer dan 

een jaar ook wel eens nadelig zou kun-

nen werken.

    Van Praag heette mijn meester. Max 

van Praag. Een bevlogen joodse 

Antwerpenaar die op de een of andere 

manier na de oorlog in Den Haag 

terecht was gekomen en in een huis 

aan de Daal en Bergselaan leefde met 

maar liefst twee vrouwen tegelijk. 

Eerst wisten we dat nog niet. Dat 

bleek pas later, toen hij de hele klas 

in het vijfde leerjaar bij hem thuis 

uitnodigde om joodse matses-koeken 

te komen proeven. Matses is brood 

zonder zuurdesem ter herinnering aan 

de Joodse slavernij en bevrijding en 

Van Praag achtte het onontbeerlijk 

voor onze opvoeding om van die 

matses te hebben geproefd.

    Hij was een bevlogen, kleine, ietwat 

gezette man. Een beetje kalend met 

rood krullend haar. Zijn compassies 

probeerde hij op ons over te dragen. 

Vijf jaar lang. En dan kan het bijna 

niet anders of er moet wel iets blijven 

hangen. Zo herinner ik mij nog goed 

zijn ‘maandagmorgenwijdingen’. 

Want volgens hem moest iedere nieu-

we week worden ingewijd. Met een 

koffergrammofoon midden in de klas 

waarop iedere week weer dezelfde 

plaat werd gedraaid: ‘Abide with me 

(fast fall the eventide. The darkness 

deepens: Lord abide with me’, 1861 

H.F Lyte). Echt helemaal niets voor 

tien-twaalfjarigen dus. Maar op den 

duur moet er iets van de inhoud zijn 

blijven hangen. Zelfs nu nog kan je 

me ‘s nachts wakker maken om de 

eerste drie coupletten foutloos uit mijn 

hoofd te laten zingen.

    Na het zingen vertelde hij een verhaal-

tje. Steeds met een moraal. Geluk-

kig ben ik die inmiddels allemaal 

vergeten. Hoop ik. Want achteraf 

gezien was het natuurlijk wel pure 

indoctrinatie.

     Goethe, Dalcroze, Beethoven 

Na de ochtendwijding zongen we 

nog wat liedjes met elkaar. Zoals ‘La 

Marmotte’ (1793) met woorden van 

Goethe en muziek van Beethoven. 

‘Mon Hameau’van Dalcroze en een 

nog een liedje van diezelfde Dalcroze 

dat begon met ‘Je suis descendu, bour-

donnant, bourdonnette...’, waarvan ik 

de titel vergeten ben.

  En dan kon de gewone les beginnen.

    Ook die gewone lessen waren vaak 

wat hoog gegrepen. Waardoor de 

helft langs ons heen ging. Want het 

wemelde bij Van Praag van de volwas-

sen, culturele bezieling uit heden en 

verleden.

    Maar als je het me nu vraagt, vind 

ik dat, ondanks zijn wat eenzijdige 

keuzes, eigenlijk nog steeds beter 

dan al dat kinderachtige gelummel en 

geneuzel waarmee de jeugd van te-

genwoordig op scholen onnodig lastig 

wordt gevallen.

     ‘Vrijheid in gebondenheid’ 

Op mijn volgende school, de Dalton 

HBS aan de Haagse Aronskelkweg, 

ontbrak het ook al niet aan bevlogen 

leerkrachten. Dat kon natuurlijk 

ook niet anders. Want op de Dalton 

(schoollied: ‘Dalton, als ‘k je noem 

zie ik jouw verrijzen, aan de rand van 

Westlands tuin...’) heerste het credo 

van Helen Parkhurst: ‘Vrijheid in 

gebondenheid’. En de leraren die daar 

lesgaven dienden dat in hun lessen te 

onderstrepen. De één deed dat meer 

dan de ander. Maar je móest dus niks 

op de Dalton. Je mócht er leren. En 

dus leerde ik er niks en bleef zitten in 

de tweede zowel als de derde klas en 

halverwege de vierde vluchtte ik naar 

de Kweekschool.

  Maar als ik zeg: ‘ik leerde er niks’, 

bedoel ik eigenlijk dat ik er geen 

vreemde talen, geen wiskunde, aard-

rijkskunde of andere vakbekwaam-

heden leerde. Maar ik leerde er wel 

degelijk een heleboel. Toneelspelen. 

Zingen. En belangrijke zaken over het 

leven zelf. Daar had ik het zo druk 

mee, dat ik geen tijd had voor mijn 

taken en mijn huiswerk.

    Als ik aan mijn leraren op de Dalton 

denk, springen er direct een paar 

namen naar voren. Allereerst Henk 

Wage, leraar Nederlands. Maar vooral 

schrijver van de toneelstukken, die we 

regelmatig in aula ten overstaan van 

een zaal vol ouders en andere belang-

stellenden ten uitvoer brachten.

    ‘Geen gesneden beeld’, heette zo’n 

drama bijvoorbeeld. ‘Geen beeld is 

een mens, deze bloedwarme grens 

tussen leven en dood...’, herinner ik 

me. Ook mijn liefde voor literatuur 

heb ik van Wage. Zijn credo luidde: 

‘Het enige dat je voor de klas kunt 

doen is enthousiast zijn en in je eigen 

waarheid geloven. Ook al weet je dat 

die waarheid een illusie is’.

     ‘Wat vind je er zelf van?’ 

En dan was er Sipke de Jong, muziek-

leraar en koorleider. Omdat Kees van 

Kooten en Wim de Bie (ze zaten een 

klas hoger dan ik) op het Daltonkoor 

bij de bassen zaten, wilde ik ook op 

het koor. Maar dan natuurlijk wel bij 

de bassen.

  Dus vroeg ik op een dag met een over-

dreven zware, lage stem aan De Jong: 

‘Meneer, mag ik ook bij het koor?’

    ‘Natuurlijk, jongeman’, antwoordde 

hij. ‘En aan je stem te horen, moet je 

bij de bassen’.

    Enige maanden later zongen we onder 

zijn leiding de musical van Ignace 

Lilien: ‘A Negro-girl goes to school’. 

Dat was naar aanleiding van het toen-

dertijd actuele gegeven dat het eerste 

negermeisje in de VS naar een blanke 

school ging. In die musical maakte ik 

deel uit van het boze, blanke publiek 

en moesten we heel hard roepen: 

“’Spit on her!’, screamed misses Had-

debox.”

    En natuurlijk zal ik tekenleraar Van 

der Spek ook nooit vergeten. Van 

hem mochten we tekenen, schilderen 

of krijten wat we wilden. Enorme 

tekenvellen legden we op grote houten 

zit-schildersezels met een krukje 

ervoor. De grote plastic potten Talens 

plakkaatverf waren niet aan te slepen. 

Als je werkstuk klaar was moest je 

daarmee naar hem toe. Hij zat op zijn 

troon midden in het lokaal en verzocht 

je vriendelijk je resultaat tegen een 

soort bord acht meter verderop te zet-

ten. En dan moest je naast hem gaan 

staan terwijl hij langdurig peinzend 

naar je werk keek. Nadat hij daarmee 

klaar was vroeg hij meestal: ‘Wat vind 

je er zelf van?’ En dan wist je gelijk 

dat hij bemerkingen had. Pas als hij 

zijn gepeins beëindigde met enkele 

lovende woorden zat je goed. Al gauw 

had ik door, dat hij lef en eigen initia-

tief altijd ruimschoots beloonde.

     De ‘zwaarste’ tekening 

Sommige mede-leerlingen hadden dat 

ook door.

  Daarom deden wij tijdens zijn 

‘lesuren’ vaak een wedstrijd wie de 

‘zwaarste’ tekening had. Dat wil zeg-

gen, wie het meeste plakkaatverf op 

zijn papier durfde te kwasten. Karel 

Appel was ons daarin immers al met 

succes voorgegaan. Meestal won ik 

de wedstrijd. Dat leverde dan ook al 

gauw een tien voor tekenen op mijn 

rapport op.

    En dat was in de vierde klas dus zo 

ongeveer mijn enige voldoende.

    Reden om naar de Kweekschool te 

gaan teneinde uiteindelijk leraar teke-

nen en handvaardigheid te worden.

    Ook lovende herinneringen aan de ar-

chitecten van uw geest? Mail het naar: 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

 De architecten van mijn geest (1)
  Iedereen heeft wel mensen gekend die een meer dan gemiddelde invloed hebben gehad op hun 

latere leven. Ouders, vrienden, leraren of schrijvers. In deze aflevering zet ik mijn favoriete leraren 

in het zonnetje. 

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.

 Dalcrose   

 Helen Parkhurst   

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           via acceptgiro

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

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

Geef eens een Oud Hagenaar abonnement. Leuk voor alle 

Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen 

zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Een abonnement voor Nederland kost € 50,00

In de EU kost het € 65

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

Ook voor u is er een kadootje 

(op is op)

Als gever ontvangt u het inmiddels be-

kende boek van Casper Postmaa “Napels 

zien “

Leuk om weg te geven...
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Mijn tante Marjorie uit Hove bij 

Brighton in Engeland had er zo 

een, dus ik heb hem van dichtbij 

meegemaakt. Een lichtblauwe, een 

kleur die heel populair was bij de 

Morris Minor in die tijd. Ik zag deze 

Traveller in mijn jonge jaren wel 

eens staan in de showroom - ach, 

wat heet showroom - van Garage 

Bolland in de Fahrenheitstraat, waar 

mijn vader de ex-garagebox huurde 

van Pia Beck. Het grappige van die 

tijd was dat auto’s helemaal niet op 

elkaar leken. De windtunnelstroom-

lijning was nog niet ontdekt en de 

Morris Minor was in de Sedan versie 

ook een aaibaar bol autootje en dat 

had de Traveller ook aan de voorkant 

met een eigen karakter. Leuk detail 

was het chromen handvat met logo 

bovenop de motorkap. En natuurlijk 

het gaatje in de bumper waar de slin-

ger in paste als hij niet wilde starten 

en aangeslingerd moest worden zoals 

dat heette. Design was blijkbaar nog 

helemaal geen punt want als je ziet 

hoe lelijk de benzinetank toevoer 

was ontworpen aan de zijkant met 

een een rubber manchet en tuut en 

daarop een niet afsluitbare draaidop. 

Onbegrijpelijk, maar waarschijnlijk 

wel praktisch.

Karakter

Ik kan mij nog herinneren dat deze 

Minor eigenlijk een heel kale was 

- wat het interieur betrof. Het dash-

board, dat helemaal van metaal was 

in dezelfde kleur als de buitenkant, 

zat slim in elkaar. In het midden een 

grote klok als snelheidsmeter, met 

daarin de benzinevoorraadmeter en 

wat lampjes. Daaronder een aantal 

trekknoppen en in het midden daar-

van het contactslot. Links daarvan en 

ook rechts daarvan een dashboard-

kastje. Dus voor de ombouw van 

rechts naar links gestuurd hoefde je 

alleen het stuur en de pedalen te ver-

plaatsen. Het stuur vond ik erg mooi. 

Niet plat, maar drie series chromen 

spaakjes liepen naar het dieper gele-

gen stuurcentrum, waar je eigenlijk 

de claxon zou verwachten, maar dat 

was niet het geval. Daarvoor drukte 

je op het clignateurhendel. De deuren 

waren eenvoudig afgewerkt met een 

opvallend langwerpig opgevouwen 

lapje leer alslus, waaraan je hem 

dicht kon trekken. Eenvoudige 

stoeltjes die niet verstelbaar waren 

en die je omhoog kon klappen om 

de platte achterbank te bereiken. 

De bagageruimte bereikte je door 

twee halve achterdeurtjes te openen. 

Vlakke laadvloer, met daaronder 

het reservewiel. Eigenlijk niet zo 

spannend, maar deze Morris Minor 

1000 Traveller had wel karakter, en 

nog. Als vertolking van het mooie 

romantische Engelse Countrylife. 

En wat ik het allermooist vond - en 

inderdaad nog steeds vind - is als je 

deze Morris start. Dat mooie donker-

bruine motor- en uitlaatgeluid, met 

zo’n prachtige sound als hij wegrijdt 

en van 1 naar 2 schakelt. Ik zal ook 

nooit die heerlijke interieurlucht 

vergeten wat een mengsel was van 

leer en Castrol olie. Heer-lijk!!

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Morris Minor 1000 Traveller
Je ziet ze nog wel eens rijden als promotie-auto voor catering-

bedrijven, gespecialiseerd in Engelse High Tea’s. Precies, de 

Morris Minor 1000 Traveller uit begin jaren zestig in een beste-

luitvoering, maar dan met die karakteristieke houtafwerking.

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 25 juli vond u vier 

Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde de vorige keer: 2-6-7-6.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

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

gende inzenders:

• P.C. van der Linden, te Leidschendam

• Herman Bettonviel, te Gouda

• Nely van der Hout, 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 18 augustus.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 16

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

9 2
3 2 5 1 9
7

6 3 4
4

2 3 7 1
9 1 5

5 9 4 6
8

4 3 8 7
9 6 5 2

5
5 9 2

4 8
1 7 3

1
9 4 6 3

8 3 5 7

1 6
6 7 2 3 5

7 2 9
5 1 4

9 3 8
7 2 5

5 6 4
2 1 5 3 7

8 2

2 3
9 7 2

3 8 9
6 8

8 7 6
1 4 3 9

6 5 7
3 1

8 9 1 6
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Onlangs sloten meerdere ondernemers uit 

het Winkelhof Waldeck zich aan bij de Hof-

pas. De kracht van dit 50 jaar oude win-

kelcentrum in de buurt van Kijkduin, ligt 

in z’n gemak en overzichtelijkheid, goede 

bereikbaarheid en gratis en ruime parkeer-

gelegenheid. Dat is namelijk allemaal dik 

in orde.  Maar wie iets langer rondloopt op 

het Alphons Diepenbrockhof ontdekt ook 

echte parels.

Service en persoonlijke aandacht

Sommige van die parels zitten verstopt, 

andere pontificaal gevestigd op het cen-

trale plein, zoals Modezaak Bonel. Hier kun 

je terecht voor met zorg samengestelde 

collectie damesmode. En het leuke is dat 

hier je hier niet per se een mannequinmodel 

hoeft te hebben (mag wel natuurlijk), om 

goed te kunnen slagen. Bij opticien Hanrit 

staan klantvriendelijkheid, service, persoon-

lijke aandacht, vakkennis en eerlijk advies zo 

hoog in het vaandel, dat je ook hem gerust 

een parel kunt noemen.

Tasty Dreams

Aan de rand van het Hof schittert Tasty 

Dreams van Hetty Vrolijk. En als iemand 

haar achternaam eer aandoet dan is het 

Hetty wel. In haar gezellige lunchroom kun 

je terecht voor heerlijke koffie, homemade 

cupcakes, pannenkoeken en de heerlijkste 

broodjes. Maar ga vooral eens kijken naar 

de taarten van Hetty. Passie en vakman-

schap spatten ervan af. Voor bruidstaarten 

met meerdere plateaus tot cupcakes die je 

niet durft op te eten, zo kunstzinnig. Mooi, 

smaakvol en écht bijzonder. Meer dan een 

bezoekje waard.

Lees het volledige verhaal over Winkelhof 

Waldeck op www.dehofpas.nl

De Hofpas is een voordeelkaart voor 

de regio Den Haag. De leukste voor-

deelpas met een driedubbele meer-

waarde. Voordeel voor inwoners, voor 

ondernemers en voor 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. Dat is een 

concept waar iedereen wel bij vaart.

Gevarieerd aanbod

Het aanbod op de Hofpas is enorm divers. 

Inmiddels hebben ruim 200 ondernemers zich 

bij de Hofpas aangesloten. Het aanbod varieert 

van de meest modieuze zonnebril tot een 

keer heerlijk uit eten, en van een energetische 

healing tot aan dagelijkse boodschappen. En dit 

aanbod neemt nog dagelijks toe. 

Goede Zaken

Lokale ondernemers profiteren ook van de 

Hofpas. Niet alleen door de extra omzet, maar 

ook van gezamenlijke acties van de Hofpas. 

Denk aan e-commerce, sociale mediacampag-

nes en gezamenlijke inkoop. Hierdoor komen er 

mogelijkheden binnen handbereik die indivi-

dueel moeilijk of alleen tegen hoge kosten te 

realiseren zouden zijn. 

Prettige buurten

En last but not least: we profiteren niet alleen 

ieder afzonderlijk, maar ook gemeenschappe-

lijk. 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. 

Dit is in het kort het verhaal van de Hofpas: 

enthousiast geworden? Vraag de leukste voor-

deelpas van Den Haag en omstreken vandaag 

nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van de 

hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee? 

DE HOFPAS, EEN NON-PROFIT 
DIE WINST OPLEVERT

DE ONONTDEKTE PARELS 
VAN WINKELHOF WALDECK

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN 

DEN HAAG EN OMSTREKEN! 

VRAAG ‘M GRATIS AAN OP WWW.DEHOFPAS.NL
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