
Enige tijd geleden kreeg ik 

een mailtje van Cor Peper-

kamp waarin hij mij vroeg 

of ik eens iets over de buurt 

waar hij geboren is, zou kun-

nen schrijven. Ik speelde 

de bal terug met als gevolg 

onderstaand verhaal. Cor is 

op 1 juni 1931 in onze stad 

geboren. Hij woonde toen op 

het adres Herderslaan 29.

In mijn jonge jaren groeide ik op in de 
Herderslaan. Deze smalle straat, die 
waarschijnlijk genoemd is naar een 
herberg die lang geleden op deze plek 
gestaan heeft, De getrouwe Harder, of 
omdat hier in een ver verleden scha-
pen met een herder, Leendert Cornelis 
Dorresteijn, rondgedwaald hebben, 
loopt van de Zuid-West Binnensingel 
naar de Hobbemastraat. Meindert 
Hobbema (1638-1709) was een 
kunstschilder. Een deel van de straten 
in die omgeving is naar kunstschilders 
genoemd, vandaar de Schilderswijk.

Het was een woonstraat met eigen 
huizen. Mijn vader, een eenvoudige 
smid, kocht hier als arbeider een 
eigen huis, iets dat in die tijd zeker 
niet gebruikelijk was. In onze straat 
waren ook kleine winkeltjes, zoals een 
slijterij, een sigarenwinkel, een meu-
belmakerij, een klokkenmaker, een 
vishandel en een was- en strijkinrich-
ting. De Hobbemastraat was de echte 
winkelstraat. Daar zaten groenteboer 
Meijer, slager Ballering en Raateland, 
kruidenier Insulinde, Boekhandel 
Roebert en Paap en manufacturenzaak 
Lombert Hendriks.

De singelkant was nog levendiger. 
Het vervoer van kolen per schip door 
de gracht naar de elektriciteitsfabriek 
aan De Constant Rebecquestraat, 
de aanvoer van hout bij Dekker, er 
viel heel wat te zien. Dekker had een 
groot perceel achter de Herderslaan 
voor kantoor, opslag van hout en een 
zagerij. Op de Binnensingel was een 
opslagplaats van oud ijzer van Dink-
huyzen, waar mijn vader plaatijzer 
uitzocht om er tijdens de Tweede We-

reldoorlog Mayo-kacheltjes van te ma-
ken. Er naast was zowaar ook nog een 
kinderspeeltuin. De Hobbemastraat, 
de Van Mierisstraat en de Teniersstraat 
waren de straten van mijn vroege 
jeugd. Daar waren de kerk, de kapel, 
de St. Augustinus-school en de MULO 
met de naam Cordi Jesu Suavisimo. 
Daar zwaaiden schoolhoofden als 
Kraakman en Waarsenburg destijds 
de scepter en hier probeerde men 
pientere Schilderswijkse jongens 
algebra, meetkunde en goniometrie bij 
te brengen, want het zou toch prachtig 
zijn als een ‘zoon’ uit deze buurt het 
tot ingenieur of iets dergelijks zou 
kunnen brengen.

In de Hobbemastraat had je eind 1939-
1940 winkeliers die sympathiseerden 
met de N.S.B. of de Nederlandse 
Unie, rivaliserende politieke groepe-
ringen. Er waren vaak opstootjes en 
vechtpartijen die door agenten in een 
motor met zijspan en met de blanke 
sabel in de hand uiteen werden ge-
dreven om de orde te herstellen. In de 
buurt woonden ook joden. In het jaar 
1944 gebeurde er op een dag iets dat 

men al langer verwachtte. De straat 
werd door soldaten afgezet. Razzia op 
onderduikers! Soldaten gingen vervol-
gens alle huizen een voor een binnen. 
Ze moesten die uitkammen op zoek 
naar mannen die zich hadden verbor-
gen. Ik herinner mij dat zo’n soldaat 
ons huis binnenslofte, vermoeid op 
een houten keukenstoel neerzeeg en 
mij, mijn zus en broertje ziende zei: 
“Das sind gleich meine Buben in die 
Heimat!” Hij slofte vervolgens tot 
aller opluchting ons huis weer uit. Hij 
was vermoedelijk de ‘Krieg’ spuugzat. 
In de oorlogsjaren werden de paarden-
keien in de Hobbemastraat vervangen 
door asfalt. Dat was glad en goed om 
te rolschaatsen.

Na de oorlog

Na de bevrijding in 1945 kwamen 
sport- en jeugdverenigingen weer 
langzaam op gang. De gymnastiek-
vereniging St. Raphael, onder leiding 
van de heer Koningsbrugge, de 
voetbalvereniging VVP (in de volks-
mond Vullis Van Pastoor genoemd), 
padvindersgroepen onder de naam 
St. Willibrord en een organisatie 

voor arbeidersjongeren, de K.A.J. Er 
was een soort cultureel trefpunt in 
het parochiegebouw St. Pancratius 
waar de wijktoneelvereniging De 
Cothurn jaarlijks een opvoering gaf 
die nog enigszins betaalbaar was. Dit 
bracht samen met de vele kerkelijke 
feestdagen enige saamhorigheid tot 
stand. Mijn broer en ik gingen stiekem 
in de vakantie mee met de algemene 
groepen, want die gingen van station 
Hollands Spoor met de trein helemaal 
naar Waalsdorp, terwijl de katholie-
ken in groepen voorafgegaan door 
een kind met een houten bordje met 
een letter er op naar het Zuiderpark 
gingen lopen. Ook gingen wij stiekem 
naar films van Laurel & Hardy bij het 
Leger des Heils op de Steijnlaan. Dat 
was vanzelfsprekend een kwalijke 
zaak die wij geheim hielden voor 
onze ouders, want daar hoorde je 
niet. Op vijftienjarige leeftijd werd ik 
verkenner bij troep I van de Willibror-
dusgroep onder leiding van hopman 
Wim Dijkmans. Dat was een model 
padvindersleider met Engelse ideeën.

Ik behaalde ondanks de hongerwinter 

en schooluitval in 1946 met moeite 
een uitgekleed MULO-A-diploma 
en ging daarna nog drie jaar naar de 
vijfjarige Handelsavondschool aan de 
Bloemfonteinstraat, waar ik het eind-
diploma en PD-Boekhouden behaalde. 
Op 6 januari 1947 ben ik als jongste 
bediende - in korte broek - gaan 
werken bij G.C.T. van Dorp & Co. op 
de Prinsegracht 83, een groothandel 
in school- en kantoorbehoeften. In de 
etalage ernaast stond een koe. Vier 
jaar later moest ik in militaire dienst, 
die ik na twee jaar als sergeant verliet. 
In 1955 ben ik getrouwd en voordat 
mijn vrouw en ik naar de nieuwbouw 
aan de De Gaarde konden verhuizen, 
hebben we nog enkele jaren aan het 
Vaillantplein gewoond met uitzicht 
op het Rijksbelastingkantoor, later 
de Blauwe Aanslag genoemd. Dit 
zijn herinneringen uit mijn 86-jarig 
geheugen.

Cor Peperkamp

cwa.peperkamp@ziggo.nl

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl
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Motorfiets die achteruit reed

Het plaatje op de voorpagina van De 
Oud-Hagenaar van 11 juli riep weer 
allerlei herinneringen bij me op. In de 
eerste plaats die aan mijn oude 125 cc 
Hulsmann motorfiets  no  met een 

versnellingspookje en een voorvork 
met parallellogram-vering. Dat was 
in een tijd dat ik me als dienstplich-
tig militair in het begin van de jaren 
vijftig alleen maar x-e hands motor-
fietsen kon veroorloven. Daar was 
een voor-oorlogse 98cc-DKW (2 pk!) 
aan vooraf gegaan. Er zouden er nog 
meer volgen waaronder de (bij mijn 
weten  eni e motorfiets waarmee je 
achteruit kon rijden. Dat was een Puch 
dubbelzuiger van 150 c.c. Ik had er al 
over willen schrijven n.a.v. het stukje 
over de Puch van W. van Wezel in De 
Oud-Hagenaar van april. Het is er toen 
niet van ekomen  daarom nu maar.

Die Puch dubbelzuiger was een twee-
takt van een mij onbekend jaar  waar-
van de enige zuigerstang een V-vorm 
had  met bovenaan elk uiteinde een 
zuiger in een eigen cilinder. De bedoe-
lin  was  denk ik  dat de ontbrandin  
in de beide ilinders niet te elijk  
maar kort na elkaar plaats vond en dat 

de motor daarom regelmatiger zou 
lopen. Alleen: een keer toen ik op het 
kazerneterrein de motor aantrapte om 
naar huis te aan  liep hij  o te horen 
 er  onre elmati . Dat aat wel over  

zal ik gedacht hebben. Maar toen ik 
de versnelling inschakelde en de kop-
pelin  losliet  reed de motor a hteruit  
Het was  oals e e d  een oudje en er 
zal wel speling in allerlei onderdelen 

e eten hebben  waardoor de ontbran-
ding in de verkeerde volgorde plaats 
vond. Maar daar was ik natuurlijk 
niet op verdacht. Gelukkig kon ik nog 
net het stuur stevig vastpakken en 
remmen. In ieder geval was het een 
bijzondere ervaring.

G.F. Lörtzer

lortz000@planet.nl

Ruilen en lenen

Jaren geleden was je verplicht op de 
Haagse Markt een bord op te hangen 
met je naam. Een klant vroeg mij of ik 
familie was van slager Henk van Olp-
hen van de Loosduinsewe . a  dat 
is mijn vader.  ou  daar heb ik m n 
leven aan te danken.  Hoe o  vroe  
ik verwonderd. “ln de hongerwinter 
konden de kinderen uit de buurt bij de 

slagerij van je vader soep krijgen. Dat 
deelde je vader uit. Je moest toen een 
bord en lepel meenemen en dan kreeg 
je warme soep.”

Heb navraag bij m’n moeder gedaan 
en die vertelde dat pa vleesbonnen 
ruilde te en roene erwten  die werden 

eleverd door de overbuurman  het 
Haags graanbedrijf op de Loosduinse-
kade. Bij het weeshuis Huize Groenes-
tein  leende hij rote pannen en daar 
werd de soep in bereid. Ik zou graag 
met mensen in onta t willen komen  
die er wat meer over weten.

Rob van Olphen

robvolphen@hotmail.nl

De razzia van 1944

Het het artikel over de razzia van 1944 
hee t no al wat rea ties op eleverd  
waarvan er een is welke een andere 
kant van de oorlog weergeeft. Het ver-
haal komt van een buurt enoot  iet 
Gunsing die twee portieken voorbij 
het onze woonde. Hun huis werd iets 
eerder door de Duitse soldaten gecon-
troleerd. Ik heb Piet gevraagd of ik dit 
op mocht sturen.

Piet vertelt het volgende: ‘Die dag ver-
eet ik nooit meer  ik was toen  jaar 

oud en woonde in de Oudemansstraat 
314. Mijn vader was toen 43 jaar oud 
en werkte bij de broodfabriek Hus in 
de Weimarstraat en was dus vrijgesteld 
van de Arbeidseinsatz. Ook bij ons 
werd er door een zeer jonge soldaat 
aangebeld en mijn moeder opende de 
deur en de soldaat liep naar binnen  
alwaar mijn vader in zijn corduroy 
bedrijfsuniform zat. De soldaat vroeg 
aan mijn vader zijn papieren en wat 
dat voor een uniform was. Mijn vader 
vertelde deze jonge soldaat dat hij 
meesterbakker in een grote bakkerij 
was  waarop de soldaat in  itten en 
begon te huilen. Na een glas water ge-
dronken te hebben  vertelde hij dat hij 
ook een zoon van een meesterbakker 
was met een eigen bedrijf in Hamburg 
en dat hij een week geleden het bericht 
had gekregen dat hun huis en bakkerij 
getroffen waren door een bom en dat 
zijn hele familie was omgekomen en 
hij nu alleen was overgebleven door 
die ‘verdammter Krieg’. Hij heeft 
niet eens bij ons rond gekeken en is 
even blijven zitten tot dat er een ander 

soldaat op de deur bonkte. omm  
wir sind fertig.” Waarop hij opstond en 
ons een hand gaf en mijn zusje Teunie 
een aai over haar bol. Wat hij mijn 
ouders toewenste  dat weet ik niet  
maar ij waren wel ontroerd  want ij 
huilden. k s hrij  je dit  omdat het 
weleens zou kunnen zijn dat bij jullie 
de el de jon e soldaat is eweest  die 
misschien voor zijn nummer in dienst 
geroepen is en niets met die verschrik-
kingen te maken wilde hebben.’

J. Meershoek

j.meershoek@casema.nl

J.S. Bach is 332 jaar oud

Hij is ooit geboren in 1685. Dat 
is al een paar jaar geleden. Een 
poosje geleden gaf de meesterorga-
nist Aarnoud de Groen een concert 
in de Haagse Bethlehemkerk aan de 
Laan van Meerdervoort. Hij had een 
programma samengesteld dat bestond 
uit acht stukken die boeiden van het 
begin tot het einde. Bijna alles speelt 
Aarnoud uit het hoofd. Als Bach nog 
had elee d  dan had hij eker het 
glas geheven op deze wonderbaarlijke 
virtuoze organist. Geweldig! Ooit bij 
o.a. Ben van Oosten gestudeerd (bij 
velen wel bekend) en uitgegroeid tot 
kerk- en concertorganist. In binnen- en 

buitenland is onze Haagse musicus 
bekend (Notre Dame in Parijs). In de 
Bethlehemkerk speelde hij al meer 
dan vijftig orgelconcerten en de 
Westlandse koorvereniging Musica en 
het Chr. Residentie Mannenkoor zijn 
al vele jaren heel erg blij dat ze een 
organist als deze begeleider hebben. 
Ook in het buitenland was Aarnoud de 
Groen er bij vele koorreizen bij. Eens 
stond er in een krant dat ‘de klavier-
leeuw speelde in Loosduinen’. Ik weet 
niet o  hij dat el  er  leuk vond  maar 
ik was het er helemaal mee eens. Het 
leuke van deze concerten is wel dat 
de organist te zien is op een groot 
scherm. Je kunt dan even in de ‘keu-
ken’ kijken wat er allemaal voor komt 
kijken om or elwerken te spelen  want 
je moet ook nog registreren en daar 
heb je dan ook meestal een registrant 
voor nodig. De Groen is een organist 
van jewelste! J.S. Bach zal zich via de 
organisten nog veel van zich laten ho-
ren in on e stad Den Haa  eker rond 
kerst en in de zomeravondconcerten! 
Het ierda or el  ooit in de uliana-
kerk in de Kempstraat en nu hier in 
de ethlehemkerk  is het beluisteren 
meer dan waard!

Peter Willemse

wilbo@casema.nl
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Ermi-ijsdepot

Ik woonde op de hoek van der Vennestraat-Honthorststraat en mijn slaapka-
mer was re ht te enover rmi ijsdepot. s omers  als de wa entjes teru -
kwamen  hielpen de kinderen met s hoonmaken en mo hten we de ijsbakken 
schoonlikken. Dat was ons loon. Dit speelde zich af in de jaren vijftig en 
begin zestig. Elke dag feest. Ook was er een Waterbaasje in de straat die ijs 
verko ht en er was een ijsje  die als je het op had en er stond op het stokje 

eluk  dan kree  je er no  een. ie weet dit no  aast het ijsdepot had je 
ara e anssen  verhuisbedrij . ok daar hielpen we vaak een handje mee  

maar dat was om o snel weer aan het voetballen toe te komen  want de 
garagedeur was ons doel.

Peter Oliehoek

oilcorner@kpnplanet.nl

Brinkman (doelman Zwart-Blauw en Nederlands Elftal)

Ik zoek nazaten van de heer Brinkman. Voor de oorlog was hij doelman bij 
de voetbalclub Zwart-Blauw in Den Haag. En tijdens de Tweede Wereldoor-
log kwam hij voor het Nederlands elftal in Engeland uit en speelde daarvoor 
veel wedstrijden  waaronder de mat h te en el ie op embley  op  
oktober 1941 en dat is echt waar.

De foto is van de wedstrijd tegen Frankrijk op 18 april 1942. Hij staat tweede 
van links. Misschien helpt deze oproep na tien jaar zoeken.

Willem F. Cupedo

douwe.tombe@outlook.com
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  Een tijdje geleden stond een fotootje 
in De Oud-Hagenaar van de bevrij-
dingsbeker uit 1955. Deze staat bij mij 
thuis ook op een prominent plekje. 
Elke keer dat ik ‘m zie, denk ik aan 
die warme voorjaarsdag dat ik de Van 
Heutszstraat uitliep in de richting van 
de scholen en het sportveld erach-
ter, op de kop van de Loudonstraat. 
Daar werden ter gelegenheid van de 
tien jaar bevrijding allerlei activi-
teiten georganiseerd, zoals hardren-
nen, zaklopen, etc. Ook kregen alle 
kinderen zo’n beker met daarin oranje 
boterbabbelaars in cellofaan. Die kan 
je trouwens nog steeds krijgen bij 
Jamin, erop sabbelen brengt mij terug 
naar dat gelukzalige moment van toen. 
Op het Stuyvesantplein zat op de hoek 
van de Juliana van Stolberglaan ook 
nog een speelgoedwinkeltje. Daar kon 
je van irfi  vlie tui bouwpakketjes 
kopen in plastic zakjes, 75 cent, als 
ik mij wel herinner. Ze hingen aan 
een groot draaibaar rek. Ook wat 
duurdere bouwdozen. Op de hoek van 
de De Sillestraat en de Altingstraat zat 
drogisterij De Boer. Dit maakt de weg 
vrij naar herinneringen aan de familie 
Jetten, kapelaan Mudde en katholieke 
jongerenbijeenkomsten in de pastorie 
van de Goede Raadkerk. De tijd van 
e perimentele missen met bandjes. 
Niet echt wat voor mij trouwens.

    Soms sprak ik met mijn vader af dat ik 
hem kwam ophalen op zijn werk. Dat 
was bij het ministerie van Economi-
sche Zaken, toen gehuisvest in het 
noodgebouw ‘Ter Noot’. Een twee 
eta es hoo  omple  van r mewitte 
planken op de plek waar nu het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken staat. 
Een kantine met daarbij een naam 
‘Ancher’. Was dat de kantinebaas? 
De naam werd met een zeker respect 
uitgesproken.

    Als ik daar naartoe liep door het toen 
nog grotendeels uit puin bestaande 
Bezuidenhout, had je links op het 
eind, vóór de oude wijk die zich voor 
het emplacement van het SS bevond, 
een stuk open veld, met vlak voor het 
Schenkviaduct een oud schoolgebouw 
(Prins Bernhardschool?). Daar zou 
ik in de tweede klas van de MULO 

komen. Mijnheer Van Dijk, een sym-
pathieke oude baas, was schoolhoofd. 
De school verdween i.v.m. de aanleg 
van de Utrechtsebaan. De school 
verhuisde naar de Van der Parrastraat. 
Het schoolblad ‘De Parragraaf’ werd 
opgericht. Met klasgenoot Ferry 
werden oude radio’s en versterkers 
geruild. Hij had een boel broers en 
zussen. Onder andere mooie Lies. 
Die vroeg ik een jaar later mee uit op 
het lustrumfeest van de HTS op de 
Koninginnegracht. Dat werd gehouden 
in de Houtrustrotonde. Zij zei ja. Het 
was erg druk en gezellig. Op een 
gegeven moment stelde ik voor om te 
dansen. We stonden op en liepen naar 
het podium. Halverwege zag ik pas 
dat er slechts vijf of zes paren aan het 
stijldansen waren. Oeps! In plaats van 
even met elkaar te hebben overlegd 
en teruggelopen te zijn (wat ik nu zou 
doen) besloot ik om door te lopen en 
we klommen het trapje op naar de 
dansvloer. Daar gingen we niet stijl-
dansen, want dat kon ik in ieder geval 
niet. Het werd dus ‘slijpen’, temidden 
van prachtig om ons heen wervelende 
paren met een glimlach op het gezicht. 
Toen het optreden was afgelopen 
werden de stijldansers beloond met 
een dik applaus van de zeker duizend 
man in de zaal. Of gold dat ook ons 
doorzetten? Ik weet het niet, maar op 
één of andere manier voelde het wel 
stoer en ook Liesje scheen het niet 
bezwaarlijk te hebben gevonden; een 
super oole au pas de deu

     Mariahoeve 
Terug naar de tienjarige die de ont-
sluiting van Mariahoeve meemaakte. 
We woonden vlakbij de Nieuwe 
Veenmolen, in de verste Oosthoek van 
Den Haag. Het begon met vrachtwa-
gens die naast deze molen, als een 
verlengde van de IJsclubweg, over 
een betonnen duiker een hoop zand 
stortten over de Molensloot die langs 
de Carel Reinierszkade liep en die de 
noordrand van de stad vormde. Over 
deze zandhoop, niet veel later omge-
vormd tot een weg die de weilanden 
in liep, liep ik het nieuwe speelgebied 
in. Hoewel de weilanden al eerder 
bereikbaar waren door over hekjes en 
slootjes te springen, al dan niet met 

behulp van een plank. Ik trok er ook 
vaak alleen op uit, op zoek naar kik-
kers, salamanders en stekelbaarsjes. 
De bewaker die in een kleine keet 
naast de ingang van het werkterrein 
werd neergezet, maakte vliegers. Nét 
op de rand van herinneringen zie ik 
zijn gestalte en gezicht nog voor me. 
In ieder geval dat het een vriendelijk 
iemand was. Ik herinner me nog goed 
hoe ik van mijn spaargeld een vlieger 
bij hem mocht kopen met een soort 
reepje dat rond kon draaien en daarbij 
geluid maakte. Supertrots op dat ding, 
maar weinig herinneringen aan veel 
gevlieger. Óf ik kon het niet goed óf 
hij was snel kapot. Begin 1958, kort 
na mijn tiende verjaardag, stond ik op 
die weg die inmiddels Boekweitkamp 
heette, te kijken naar een betonnen 
paal die de grond werd ingeheid voor 
de eerste woningen die daar kwamen. 
Dat ging Gerstkamp heten, alwaar 
ik veertien jaar later vaak op zondag 
zou gaan kaartspelen bij de familie 
Weergang. Intussen was het geluid van 
heien, dat vaak ik ons huis hoorbaar 
was, tot het ‘geluidsbehang’ gaan 
horen.

  Het dijkje achter de Molensloot (die 
langs de Carel Reinierszkade liep) had 
aan de andere kant ook een slootje, 
de zogenoemde ‘Twee cents sloot’. 
Als kind speelden we vaak op dat 
dijkje. Op een dag liep ik daar met 
mijn vriendjes, toen een paar jongetjes 
uit de Pijnacker Hordijkstraat met 
steentjes naar ons begonnen te gooien. 
Wellicht had dat te maken met een 
soort ‘klassenstrijd’ tussen de straten. 
In ieder geval vonden wij het gegooi 
niet fi jn. k beda ht o jon  als ik 
was, een supertruc; ik liet me na een 
gegooid steentje dat in de buurt kwam 
opeens op de grond vallen terwijl ik 
een gil slaakte en met mijn hand naar 
mijn hoofd greep. Vervolgens siste 
ik: “Kom om me heen staan!” Aldus 
geschiedde. Uit onze ooghoeken zagen 
we dat de branies het op een hollen 
zetten, waarna we weer opstonden om 
verder te spelen. Achteraf vind ik dit 
wel erg slim van zo’n jochie!

    Later begon de bouw van Mariahoeve 
echt gestalte aan te nemen. We struin-

den de bouwwerken af op zoek naar 
plastic elektriciteitspijp waarvan we 
pistolen maakten voor papieren pijltjes 
of witte besjes. Soms waren die pisto-
len of mitrailleurs ware kunstwerken 
met draaiende pijltjesmagazijnen en 
zo. Zo’n pijltje draaide je in elkaar en 
trok je in model rond een vinger en de 
punt maakte je hard door spuug erin 
te draaien. Vervolgens scheurde je het 
laatste stuk eraf, zodat het pijltje netjes 
paste. Jelle Dijk heeft nog zo’n pijltje 
in zijn oog gekregen, maar volgens 
mij is dat goed afgelopen. De grote 
 ats aan het Hendrinaland  je kon 

daar gewoon in en had boven een fan-
tastisch uitzicht over Leidschendam, 
Leiden, de zee, enzovoort. Vlakbij 
het paleis stond een oud gebouwtje 
aan een sloot. Het Kleine Loo? Dat 
gebouwtje intrigeerde me en ik heb 
daar wel eens omheen gelopen en naar 
binnen gegluurd. In mijn herinnering 
was dat een atelier en vaag zie ik beel-
den staan in een schemerige ruimte. 
Niet ver achter het sportveld bij de 
Loudonstraat stond, achter een grote 
rij enorme populieren, de ‘Scheermes-
jesfabriek Indiana’. Nadat de fabriek 
gestopt was, werd het een clubgebouw 
voor de padvinders en in 1961 brandde 
het gebouw af.

    Ik werd bij de zondagse kaartmid-
dagen van de familie Weergang op de 
Gerstkamp geïntroduceerd door mijn 
vriend Dick Zeldenrust. Vader Weer-
gang was ook ouderling bij Dick’s 
kerk en moeder Claske zorgde voor 
de gezelligheid. Ik herinner mij haar 
als een hartelijke Friezin waar je niet 
omheen kon.

    Dochter Ria had een vriendje die op 
een zondag zijn twee zusjes mee-
bracht. Eén van die zusjes trok mijn 
bijzondere aandacht, hetgeen als snel 
mijn eerste serieuze relatie tot gevolg 
had. Nieuwsgierig als Dick en ik 
waren, gingen we een keer mee naar 
elkaars kerkdienst. Herinner me wel 
dat Dick en Henk den Broeder (zoon 
van een andere ouderling) het erg 
apart vonden dat wij in de katholieke 
kerk almaar moesten gaan staan en 
weer gaan zitten. Gelukkig hadden we 
afgesproken dat ze maar moesten doen 

wat de anderen ook deden.

    Zondags gingen we onze brommers 
opvoeren. Dick had een Zündapp, 
ik een Tomos. Onder het viaduct 
bij de olieboring door kwam je in 
de weilanden en het weggetje dat 
uiteindelijk uitkwam bij de begraaf-
plaats in Leidschendam. Dat was een 
 ink stukje om vol as te even. et 

zolang aan de sproeier prutsen tot de 
snelheid rond de zestig kilometer per 
uur kwam. Wat een leuke tijd was het! 
De tijd van ons eerste stereoplaatje 
van de Beatles Magical Mystery Tour. 
De tijd van brommers, hormonen en te 
laat thuiskomen en dus op je  ikker 
krijgen). Het concert van de ‘Kinks’ 
in de Houtrustrotonde met mijn neef 
‘uut Twenthe’. Staande direct voor de 

i antis he eluidsbo en naast het po
dium voelde ik mijn maag resoneren 
en werd ik misselijk. Het zelfstandige 
leven was bijna begonnen!

    Ik kan weer contact maken met het 
rusteloos in mijn bed liggen luisteren 
naar de nachtelijke geluiden. Een mo-
tor die met afnemend gebrul langzaam 
in de verte verdwijnt (richting Maria-
hoeve). De klok die twee keer slaat 
in de verder doodse stilte. Mijn leven 
met al zijn plannen, verwachtingen, 
frustraties, verlangens. Het mysterie 
van het ‘zijn’ dat je heel in de verte 
begint te vermoeden.

     Rob Stappers

rob.stappers@oriste.dds.nl  

 Herinneringen aan het Bezuidenhout   
  Op mijn eerste stukje over het Bezuidenhout in de Oud-Hagenaar van 7 maart j.l. mocht ik een flink aantal waarderende reacties 

krijgen met veel herkenning. Ook een ‘corrigerend’ mailtje vol rode potloodstrepen, maar eerlijk is eerlijk: het monument op het Stuy-

vesantplein zat inderdaad anders in elkaar; het standbeeld van Juliana van Stolberg met haar vijf zonen heeft daar blijkbaar nooit 

gestaan. In ieder geval voldoe ik graag aan veler verzoek om hierbij deel twee te presenteren met mijn herinneringen. En om dhr. Carl 

Doeke Eisma aan te halen: mocht e.e.a. eens niet honderd procent kloppen, het boeiende van de herinneringen heeft de voorkeur.  
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 Buurtkinderen op de trap naast ons huis in 
de Van Heutszstraat (rond 1948, denk ik). 
Van boven naar beneden: Gonnie Nauta, 
Bonnie Barkmeijer en haar zus Renée, 

Leo-Hans Nauta, Yvonne Eigholz (woonde 
iets verderop in de Van Heutszstraat) en 

Jan-Peter Nauta.   

mijndenhaag.com

Wat is voor jou

bijzonder plek in Den Haag?
de meest
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T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Snel een traplift nodig?
vanaf 2500 euro

Bel nu 072 75 111 75

handicare-trapliften.nl/de-oud

slechts 1 week levertijd

Wij helpen u op doeltreffende, efficiënte 

en persoonlijke wijze aan een nieuwe of 

gedeeltelijk nieuwe gebitsprothese. Ook 

kunt u bij ons terecht voor het uitvoeren 

van reparaties aan de protheses en andere 

tandtechnische behandelingen. 

Novodent, een begrip in Den Haag
Door de jaren heen hebben we een groot 

klantenbestand opgebouwd. Klanten 

komen graag bij ons terug, door onze 

persoonlijke aanpak en de kwaliteit van 

onze behandelingen. We zijn een begrip 

geworden in Den Haag. Veel Hagenaars 

kiezen graag voor ons wanneer zij een 

behandeling moeten of willen ondergaan. 

Nieuwste technieken
We houden de ontwikkelingen op het 

vakgebied altijd nauwlettend in de gaten. 

Nieuwe technieken en methodes worden 

toegepast waar dat mogelijk is, zodat wij 

onze klanten altijd optimaal van dienst 

kunnen zijn. Daarnaast nemen we graag 

de tijd voor u. Geen vraag is te gek, u kunt 

altijd op ons rekenen voor gedegen advies 

en een warm welkom. We zien u graag in 

onze praktijk!

Valkenboskade 466  •  2563 JK Den Haag

Tel: 070 - 355 57 90  •  info@novodent.nl www.novodent.nl   

Novodent, specialist op het gebied van gebitsprotheses

Bij Novodent vindt u meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van tandtechniek.  

We zijn een familiebedrijf en dat voelt u zodra u bij ons binnenstapt. Dat de medewer-

kers van Novodent meer van elkaar zijn dan slechts collega’s, zorgt niet alleen voor een 

prettige sfeer, maar komt ook de onderlinge communicatie ten goede. 

Foto v.l.n.r.: Jasper, John en Martijn Jellema

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

 
 

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 Wiedfriede *** / WesterwaldHotel Wiedfriede *** / WesterwaldHotel Wiedfriede *** / Westerwald   

Voordeel Midweken in okt. & nov. 2017Voordeel Midweken in okt. & nov. 2017Voordeel Midweken in okt. & nov. 2017   

--- ---    

 Riviercruises met MS Lale Andersen **** met vertrek garantieRiviercruises 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 & BusreizenAll Inclusive Hotels Autovakanties & Busreizen  

 

  

 

KerstKerst––  en Nieuwjaar Autovakanties & Busreizen & Riviercruisesen 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  

---    

  

  

        Vraag naar de gratis Vraag naar de gratis   

Najaar Najaar --  Kerst Kerst --  NieuwjaarNieuwjaar  

                                brochure brochure   

            of kijk op btrreizen.nl of kijk op btrreizen.nl   

All Inclusive Kerst Autoreizen All Inclusive Kerst Autoreizen   
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   
---    
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De snoepende baron was al 71 toen 
hij in 1794 vanuit Brussel naar 
Den Haag kwam, waar hij aan het 
Lange Voorhout 92 ging wonen. Hop 
was een diplomaat en vanaf 1773 
gezant geweest bij de Oostenrijkse 
Nederlanden, waarvoor hij te Brussel 
resideerde. Eén van zijn interes-
santste diplomatieke wapenfeiten is 
de overeenkomst geweest tussen de 
Staten-Generaal en het keizerlijke 
hof, die uitmondde in het Verdrag 
van Fontainebleau (1785). Daarbij 
betaalden de Staten 1.250.000 gulden 
aan de Oostenrijkse keizer in ruil 
voor diverse Zuid-Limburgse plaat-
sen waaronder Heerlen. Ongetwijfeld 
was de baron een gewiekst diplo-
maat, die al vele jaren het klappen 
van de zweep kende.

Vóór hij in 1768 als gezant begon, 

had hij te Leiden rechten gestudeerd 
en was hij secretaris (1748-1788) 
geweest bij het Hof van Holland.

Banketbakkerij

De welbespraakte Hendrik Hop was 
in 1723 te Breda geboren als telg van 
een geslacht dat tot de elite behoorde 
van de Hollandse bestuurders. Zijn 
ouders waren Hendrik Hop en Jacoba 
Suerius. In het centrum van de macht 
voelde hij zich thuis, vandaar dat het 
niet zo verwonderlijk is dat hij na zijn 
pensionering in de Hofstad kwam 
wonen. Het Haagse Voorhout was 
een uitermate deftige omgeving met 
tussen de monumentale woningen 
ook winkeltjes voor alledaags gemak. 
Zo ook had zich daar in 1767 een 
banketbakkerij gevestigd, die was 
opgericht door Theodorus van Haren 
en Carel van Plijt. Aanvankelijk 

hadden ze hun bakkerij op de plaats 
waar eens Saur stond, maar rond 
1770 vertrokken ze naar de overkant, 
vlakbij het oude paleisje van Emma. 
Op dat adres kwam ook baron Hop te 
wonen en de snoeperd viel met zijn 
neus in de boter.

Koffie

Ofschoon de diplomaat door het 
nieuwe regime van de Bataafse re-
publiek geen groots onthaal wachtte, 
kon hij toch op een verdieping 
boven de banketbakkerij wonen. 
Enkele slecht leesbare letters op een 
gevelsteen herinneren nog steeds 
aan zijn verblijf. De praatgrage Hop 
moet eens gesproken hebben over 
de ko fie waar hij o ver ot op was 
en wellicht over de smaak of het 
moeilijk verkrijgbaar zijn van die 
drank in Den Haag, wat later door de 

Franse blokkade nog verhevigd zou 
worden. Het precieze ontstaan is niet 
duidelijk, maar Hop nam het initiatief 
en banketbakker Nieuwerkerk, een 
schoonzoon van banketbakker Van 
Haren, ging in 1796 het produceren. 

et oals de ikjes in msterdam 
naar Casper Flick werden vernoemd, 
kre en de ko fielekkernijen van 
baron Hop al gauw de naam ‘hopjes’. 
De ulevellen met ko fie vielen bij 
menigeen goed in de smaak. Toen de 
ongehuwde baron in 1808 overleed, 
liet hij weliswaar geen kinderen 
na, maar de hopjes kunnen in ieder 
geval als zijn geesteskind worden 

beschouwd.

Nieuwerkerk’s hopjes werden naast 
een geliefd artikel op de Haagse 
en binnenlandse markt, ook een 
aantrekkelijk exportproduct. Andere 
banketbakkers stortten zich eveneens 
in deze lucratieve markt, zodat we 
in de negentiende eeuw wel zestig 
leveranciers kenden. Ook de Haagse 
banketbakker Rademaker was zo’n 
concurrent. Uiteindelijk - na veel 
getouwtrek, processen en overnames 
-bleef alleen Rademaker’s hopje over 
als ‘enige echte’, ofschoon allang niet 
meer in Nederlandse handen.

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.

Haagse baron Hop als bedenker van smakelijke ‘hopjes’
Haagse Hopjes zijn sinds mensenheugenis een mierzoete, koffiesmakende lekkernij, die zijn weg 

over alle landen van de wereld heeft gevonden. Naar het schijnt werden ze ook aan het Tsarenhof 

in Sint Petersburg verorberd in de negentiende eeuw. De naamgever schijnt mr. Hendrik baron 

Hop (1723-1808) te zijn geweest, maar hoe het precies zover is gekomen, blijkt in de vergetel-

heid te zijn geraakt.

Toen wij in 1974 ons huis betrok-
ken, waande ik mij erg rijk. Wat 
een uitzicht: allemaal bomen. Je 
kon in je huis bijna in je blote 
niksje lopen. Geen mens dat het 
zag. De tuin was ommuurd. New-
tonstraat - Newtonplein - Cartesi-
usstraat. Door de dichte rij bomen, 
ook als de bladeren waren geval-
len, zag je niet veel. Zo dicht ston-
den ze op elkaar. Het enige wat je 
zag was de contouren van een fon-
tein. Voor de tuin, richting kerk, 
was een klooster. Helaas hebben 
wij dat maar een jaar of tweeën-
half mogen zien. Toen ging men 
het slopen. Van de sloop heb ik 
een aantal foto’s genomen. Was er 
in de Newtonstraat een (vrouwen)
klooster. In de Noorderbeekdwars-
straat had je een mannenkloos-
ter. Daar waar nu, alweer enige 
jaren, nieuwbouw staat. Wij zelf 
woonden in de Newtonstraat. Waar 
nu ongeveer de corridor is van het 
verzorgingstehuis en de woningen. 
Er was ook een stalen deur, in de 
muur. Zo ongeveer tegenover de 
garage van van Boheemen. Dat 
was er toen nog. Ook dat is ter 

ziele gegaan. Er is nu een hof van 
Boheemen. Ook daar hebben wij 
veel foto’s van gemaakt. Waren er 
eerst schuurtjes en tuinen, nu dan 
een hof. Op een mooie namiddag, 
ik kwam van mijn werk, zag ik 
bij de Emmakade een hoop rook. 
Ik schrok. Verrek! M’n huis staat 
in de fik. Door de ewtonstraat 
heen rijdende zag ik dat de kerk in 
de fik stond. k als een speer naar 
boven. M’n fototoestel gepakt. En 
een stel foto’s gemaakt. Even later 
werd ik weggestuurd door de al 
gearriveerde brandweer. Maar m’n 
foto’s, die had ik; dacht ik...

Nog geen maand later werd er 
ingebroken in ons huis. Zo, hé. 
Wat een zooitje! Er waren enige 
spullen ontvreemd. En wat dacht 
je nog meer? M’n fototoestel. Ja, 
dat was balen. Een paar jaar later 
was er ook een brand tegenover 
de kerk. Waar men schuimplastiek 
verkoopt. Daar heb ik nog wel een 
paar foto’s van. Ja, met een nieuw 
gekocht fototoestel dan wel, hè.

Nog een laatste anekdote dan. Wij 

bewoonden het pand 519. Ook ons 
huis werd af en toe onder handen 
genomen. Gelijktijdig moest 
mijn dochter Linda, een scriptie 
schrijven over iets ouds. Wel, zeg 
ik tegen haar, neem je vader. Die 
is oud. Geen optie. Toevalligerwijs 
ontdekten wij een geadresseerde 
briefkaart, van een omroepstich-
ting. Aan een bewoner van het 
pand wat wij thans bewoonden. 
Dat heeft zij met mij uitgezocht 

in het archief van Den Haag. Dat 
wil zeggen: ik was bezig met een 
genealogisch onderzoek en zij be-
steedde de tijd aan het pand. Daar 
heeft zij een heel leuke scriptie 
van gemaakt. Dus aan de rooms-
katholieke kerk aan de Beeklaan, 
en omgeving. Ik kan er wel een 
hele pagina mee volschrijven.

Aad van Krevelen

ajlvankrevelen@hetnet.nl

De rooms-katholieke kerk aan de Beeklaan
24 jaar Bim Bam Beieren. Het klokkengeluid van de rooms-

katholieke kerk van de Beeklaan gaf precies aan of er een 

dooie was of een trouwpartij. Maar hinder? Nee, hoor. Het 

was wel gezellig. Het gaf wat reuring aan het straatbeeld. 

De kerk zelf? Tja, die ziet er zwart uit. Maar vind je het 

gek? Al dat verkeer wat er langs raast.

Beeklaan 188, R.K. Kerk H. Agnes in 1985. Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (col-
lectie Haags Gemeentearchief)

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

Goes

ZwijndrechtZwijndrecht
Burg. de Bruinelaan 9

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

52

450 271.000

290E-bike 
testcenters

Verschillende 
E-bikes

Verkochte
E-bikes

E-bike
experts

De grootste E-bike Specialist van Nederland! PROEFRIT maken op alle E-bike systemen

Vandaag besteld, morgen in huis**

GRATIS parkeren

100% gegarandeerd de LAAGSTE PRIJS*

PROEFRIT maken op alle E-bike systemen

Vandaag besteld, morgen in huis**

GRATIS parkeren

100% gegarandeerd de LAAGSTE PRIJS*

** indien het product bij ons op voorraad is

Getoonde prijzen zijn excl. €29,99 afl everkostenGetoonde prijzen zijn excl. €29,99 afl everkosten

Bekijk alle

Magazijnopruiming 

deals op

fi etsenwinkel.nl

Kom naar een testcenter bij je in de buurt

Cortina U5 Transport RN3Puch Beat 2017 Gazelle Bloom C7

Sparta M8i Hydro Victesse Strada N7 HM Gazelle Orange N380 HMB 

Batavus Genova E-go Brinckers Brooklyn F7 Gazelle Orange C8 HMI

Batavus Stream N7

Victesse Magnum N3
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2.199,-
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winkel naar 

de actieprijs

2.399,-

1.789,-

Victesse Magnum N3

999,- 

Batavus Stream N7

1.875,-

Batavus Genova E-go

1.305,-

Sparta M8i Hydro

2.099,-

Cortina U5 Transport RN3

499,-

Brinckers Brooklyn F7

Vraag in de 
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Victesse Strada N7 HM

1.779,-

Puch Beat 2017

469,-

Gazelle Orange C8 HMI

1.789,-

Gazelle Orange N380 HMB 

2.484,-

Gazelle Bloom C7

690,-

28% 
korting

25% 
korting

22% 
korting

40% 
korting

28% 
korting

40% 
korting

28% 
korting

25% 
korting

25% 
korting

27% 
korting

  éxtra kortingen

7 dagen lang

Waldorpstraat 200, 2521 CD Den Haag 

Den Haag

Laan van NOI 54, 2593 BV Den Haag 

Den Haag

Zaterdag

26 
Augustus

21Augustus

Zondag

27 
Augustus

Woensdag

23 
Augustus

Donderdag

24 
Augustus

Maandag Vrijdag

25 
Augustus

Dinsdag

22 
Augustus

Ook zondag geopend!

 Ook de grootste E-bike specialist van Nederland!

 

Bel 020-7052890  voor meer informatie of een GRATIS PROEFRIT! of kijk op Fietsenwinkel.nl/end-of-season-opruiming
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Maar wat zijn boek vooral zo bijzon-
der maakt, is dat hij verslag doet van 
de zoektocht die hem vele decennia 
later terugbrengt naar de plekken uit 
zijn jeugd. Soms is hij kritisch over de 
vele veranderingen die hij waarneemt 
en soms ook ronduit negatief. Zo kan 
hij geen enkele waardering opbrengen 
voor de hoogbouw aan de Rijn-
straat en de Turfmarkt, noch voor de 
‘Snoeptrommel’ aan de Groenmarkt. 
Het stadhuis (‘IJspaleis’) krijgt van 
hem de weinig vleiende omschrijving 
hal e e koelkast  mee  maar die 

kritiek heeft vooral betrekking op de 
verloren gegane ruimtelijkheid van de 
Kalvermarkt. Bestuurders laten, zoals 
hij in het laatste hoofdstuk verzucht, 
graag iets tastbaars na. Om daaraan 
toe te voegen: “In Den Haag is dat 
onmiskenbaar gelukt.”

Carel Damsté (1944) wordt geboren in 
Apeldoorn. Zijn vader overlijdt als hij 
ruim een jaar oud is. In 1948 verhuist 
het gezin naar Den Haag, waar kamers 
worden gehuurd in de Van Meerker-
kestraat in het Benoordenhout. Het is 
kort na de oorlog, er heerst woning-
nood en ook in het Benoordenhout is 
inwoning geen uitzondering. Voor het 
gezin Damsté, waar moeder moet zien 
rond te komen van een klein pensioen, 
is het geen vetpot. Pas later zal zij een 
parttime baan vinden bij het Medisch 
Pedagogisch Bureau aan de Jozef 
Israëlslaan. Carel Damsté omschrijft 
deze periode als “nette armoede in 
het Benoordenhout.” Enkele jaren 
later verhuist het gezin naar de Was-
senaarseweg, hoek Van Hogenhouck-
laan, dat wil zeggen dat daar een etage 
kan worden gehuurd bij de grootvader 
van een buurjongen van Carel. Nog 
steeds geen eigen woning dus.

De meeste leveranciers komen in de 
vijftiger jaren nog aan huis. Bood-
schappen worden gedaan in de Van 
Hoytemastraat: bij Van der Loos voor 
kruidenierswaren, maar vooral voor 
zuivel (‘Melk van Van Grieken, voor 
gezonden en zieken’), bij Overdiep 
voor kantoorartikelen, bij Engelhardt 
voor bonbons en bij Bensdorp voor 
zoetwaren en ijs. Vlees wordt gekocht 
bij Kokee en brood bij Paul C. Kaiser. 
En boeken koop je natuurlijk bij 
boekhandel Couvée. In deze jaren 

ontwikkelt Carel een 
passie voor het rail- en 
busvervoer in de stad. 
Zo reist hij veel met bus 
L naar enkele oudtantes 
in Huize Royal op 
Scheveningen. In 1955 
worden de letteraan-
duidingen van de HTM-
bussen vervangen door 
cijfers. Bus L wordt dan 
lijn 23.

Carel gaat naar de openbare lagere 
Van Nijenrodeschool aan de gelijk-
namige straat, waar hij in 1956 het 
getuigschrift ontvangt “ten bewijze dat 
(hij) met vrucht 6 leerjaren van het ge-
woon lager onderwijs heeft gevolgd.” 
Voor het volgen van voortgezet 
onderwijs moet in die tijd toelatings-
examen worden gedaan. Carel wordt 
toegelaten tot het Maerlantlyceum, 
maar dit blijkt geen gelukkige keuze 
en hij switcht naar het Thorbeckely-
ceum aan de 3e Van den Boschstraat 
22. Deze school is in 1863 opgericht 
als Eerste Gemeentelijke HBS en 
betrekt in 1913 het pand aan de 3e Van 
den Boschstraat. Bij het bombarde-
ment op het Bezuidenhout van maart 
1945 wordt de school op het nippertje 
gespaard. Rond de eeuwwisseling is 
het gebouw alsnog gesloopt.

De jaren vijftig en zestig zijn de 
jaren van de Koude Oorlog. In huize 
Damsté wordt in een diepe kast een 
goed bevoorrade schuilplaats inge-
richt, terwijl in een tweede berging de 
uniformjas en helm van de Bescher-
ming Bevolking komen te hangen. 
Zijn moeder zou het zelfs brengen tot 
blokhoofd van de BB. Maar het is ook 
de tijd van - wat toen werd genoemd 
- de teenagermuziek. Carel koopt zijn 
eerste single van Paul Anka bij Ca-
minada aan de Plaats, telt bijna zeven 
gulden neer voor de aankoop bij Radio 
ERHA van Return To Sender van 
Elvis Presley en Sherry van The Four 
Seasons en luistert naar het VARA-ra-
dioprogramma Tijd voor teenagers. Het 
is ook de tijd van de vele bioscopen 
die Den Haag dan nog telt en die 
bijna alle aan een roemloos einde zijn 
gekomen: City, Odeon, Asta, Rex, 
Apollo, Kriterion, Metropole en nog 
vele andere.

In het voorjaar van 1963 verhuist het 
e in  na een kort verblij  in een at 

aan de Benoordenhoutseweg, naar 
een heel ander deel van de stad: de 
Vruchtenbuurt. Hier wordt een vierka-
merwoning in de Appelstraat betrok-
ken, recht tegenover de winkelgalerij 
met op de hoek een postkantoor en 
aan de andere kant de radiozaak van 
Krenning. Voor tram- en busliefhebber 
Carel biedt deze nieuwe behuizing ook 
weer nieuwe inzichten in de routes 
van bussen en trams in dit deel van 
Den Haag. Zo rijdt de oude motor-
wagen van lijn 5 vanaf het beginpunt 
aan de Albardastraat bijna langs zijn 
woonhuis op weg naar het eindpunt 
aan de Prinsessegracht. Later in het 
jaar 1963 wordt de exploitatie van 
deze lijn, evenals die van lijn 2 (Laan 
van Meerdervoort - Grote Kerkplein), 
door de HTM beëindigd. Vanaf het De 
Savornin Lohmanplein vertrekken de 
PCC-cars van lijn 7 en 14. Een jaar 
later slaagt Carel voor zijn eindexa-
men HBS-A en komt feitelijk een eind 
aan zijn Haagse jeugd. Dienstplicht en 
studie in Leiden markeren dit afscheid.

Nu, vele jaren later, kijkt hij terug 
op zijn Haagse jeugd. Met enige 
weemoed en soms met verwonde-
ring, maar nog steeds met veel liefde 
voor de stad waar hij is opgegroeid. 
Het boek is rijk voorzien van foto’s 
afkomstig uit het privéarchief van de 
auteur, waarbij de verschillen tussen 
toen en nu op treffende wijze in beeld 
worden gebracht.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

Carel Damsté, Groeten uit 

Den Haag, stad van mijn 

jeugd. Uitgeverij: de Nieuwe 

Haagsche. ISBN: 978-94-6010-

068-0. Prijs: 18,95 euro.

Terug naar de roots: Den 
Haag van de jaren ‘50 en ‘60
Het is niet de eerste keer dat een boek verschijnt 

met herinneringen aan een jeugd die in Den Haag is 

doorgebracht. De stad inspireert kennelijk velen, ze-

ker als er tijd en gelegenheid is om terug te blikken. 

De jeugdherinneringen van Carel Damsté, die onlangs 

in boekvorm zijn verschenen, passen in deze trend. 

Hij beschrijft met vlotte pen zijn jeugd in Den Haag 

en diept soms heel gedetailleerde herinneringen op 

aan zijn schooltijd, de voetbalvereniging, de tennis-

club en het openbaar vervoer uit die tijd.

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 22 augustus 2017 pagina 7

DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

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

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

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 fietst  

 door de natuur in Zuid-Holland met bijzondere mensen. 

 

 dinsdag: Team West Opsporingsprogramma i.s.m. de  

 politie, met Kirsten van Dissel. 

 woensdag: Johan gaat Scheiden Johan Overdevest  

 duikt in de wereld van de afvalrecycling.  

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

 lijn door de regio en komt bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: TV West Sport 

 Een vooruitblik naar het sportweekend, met Menno Tamming. 

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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Alles over
zorg en ondersteuning

bij u in de buurt

Kom en
ontdek
uw eigen
wijk

De koffie
staat
klaar!

Toegang
is gratis

Kom tussen 12.00 en 17.00 uur

naar het Goed voor Elkaar festival:

voor informatie, advies of gewoon

voor de gezelligheid. 

vrijdag 1 september
Scheveningen

vrijdag 8 september
Loosduinen

vrijdag 15 september
Segbroek

vrijdag 22 september
Laak

vrijdag 29 september
Escamp

vrijdag 6 oktober
Haagse Hout

vrijdag 27 oktober
Leidschenveen-Ypenburg

zondag 5 november
Centrum

Goed voor Elkaar

Heel
Den Haag
doet
mee!

D E N H A A G . N L / V O O R E L K A A R

G O E D V O O R E L K A A R F E S T I V A L

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
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Goed voor Elkaar festival: zorg en ondersteuning in uw wijk

De taxibus, boodschappenbegeleiding, hulp bij het huishouden, samen eten of leuke dingen doen: het is alle-
maal dichterbij dan u denkt. Kom naar het Goed voor Elkaar festival en maak kennis met de diverse organisa-
ties in uw wijk, doe mee met leuke activiteiten en geniet van mooie optredens of een lekker kopje koffie met 
uw buurtgenoten. De toegang is gratis.

Karsten Klein, wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens
“Vroeg of laat krijgt iedereen een keer te maken met zorg en ondersteuning. Of u het nu zelf nodig hebt of 
voor iemand die dicht bij u staat. We vinden het belangrijk dat de hulp die u dan nodig heeft dicht bij is én dat 
u het kunt vinden. Daarom organiseren we in alle stadsdelen het Goed voor Elkaar festival: dé ontmoetings-
plek voor informatie en advies in uw buurt. Samen met vrijwilligers en partners die al in de wijken gevestigd 
zijn zorgen we dat iedereen kan blijven meedoen.”

Meer informatie
Het Goed voor Elkaar festival vindt, van 1 september t/m 5 november, in elk stadsdeel plaats. Kijk op www.
denhaag.nl/voorelkaar wanneer het festival bij u in de buurt is.

Openstelling Eben Haëzerkerk op Open Monumentendag

Op zaterdag 9 september is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Nieuwe Laantjes 120 
in Scheveningen geopend voor bezoekers van de Open Monumentendag. Het kerkgebouw is een gemeentelijk 
monument en dateert uit het jaar 1890. Het pand heeft onder 
andere karakteristieke gevels met een bijzonder roosvenster.

Dit jaar is er in het kerkgebouw ook een unieke tentoonstelling 
te bezichtigen over het ‘Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen’. In 
deze expositie zal Evert de Niet allerlei foto’s tentoonstellen van 
de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en 
ander kerkelijk leven op Scheveningen. Er zijn beelden van de 
Eben-Haëzerkerk, het Hennephofkerkje, de Ichtuskerk, de Im-
manuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de 
Oude Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willem-
kerk, de Thaborkerk, de Lourdeskerk en de St. Antonius Abt.

Ook is er een uitgebreide historische foto-expositie te bekijken van Oud-Scheveningen met straatgezich-
ten o.a. van Duindorp, het Eiland, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten. 
Kortom, vele historische beelden van Scheveningen. Het kerkgebouw is geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. 
U bent van harte welkom!

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.

Cursus muziekgeschiedenis: ‘Grote Veranderingen’

Eind negentiende, begin twintigste eeuw, o.l.v. violist/dirigent Harry van der Meer. Twaalf 
donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur.

Locatie Première Parterre culturele salon, Groot Hertoginnelaan 52, 2517 EJ, Den Haag

Kosten 150 euro voor 12 lessen

Aanvang donderdag 14 september 2017 van 10.00 tot 12.00 uur

De herfstvakantie is op 19 oktober en de laatste bijeenkomst op 7 december.

Aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw vonden ten 
gevolge van o.a. de industriële revolutie grote veranderingen plaats op sociaal-cultureel ge-
bied. De reactie van de kunstenaars bleef daarbij niet uit. Men kreeg geheel andere ideeën 
over wat kunst zou moeten zijn. Ook een aantal componisten was zeer onder de indruk van 
de nieuwe opvattingen. Zij probeerden deze ideeën in muziektaal weer te geven. Met name 
Debussy, Ravel en Dukas werden de grote meesters van de impressionistische muziek. 
Ook niet-Fransen als De Falla en Respighi namen de klanktaal van Debussy in hun muziek 
op. U zult begrijpen dat al deze nieuwigheden niet zelden leidden tot heftige discussies, 
van café tot en met universiteit, met alle geledingen daartussen. Een levendige tijd dus! 
Naast dit alles maakt Europa kennis met iets totaal nieuws: de Blues uit Amerika! En dan 
lopen er ook nog artiesten rond als Stravinsky, volkomen onafhankelijk en daardoor niet in 
een hokje te plaatsen. U kunt zich nog aanmelden telefonisch: 070-3352696. Of via www.
premiereparterre.nl

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

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. Met Menno Tam-
ming en gasten. 
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. Presentatie: Herman Nanninga.
Iedere zondag, direct na Studio Sport, om 
20.00 uur. 

Lange geschiedenis 

aan ervaring
Yarden Crematorium & Uitvaart-

centrum Ockenburgh

Bij het horen van de naam Ockenburgh  

denken veel mensen direct aan de camping 

of het crematorium. Niet veel mensen zullen 

weten waar de naam Ockenburgh vandaan 

komt. In de 17e eeuw ontwikkelden zich aan 

de grens van Den Haag, langs de Monsterse-

weg buitenplaatsen tussen de boerderijen. 

De belangrijkste was het Buiten Ocken-

burgh, dat omstreeks 1650 werd gesticht 

door de medicus en dichter Jacob Wester-

baen (1599-1670). Het landhuis werd vele 

malen verbouwd en was van 1946 tot 1998 

in gebruik als jeugdherberg.

Eerste crematorium

Crematorium Ockenburgh werd in 1965 als 

één van de eerste crematoria in de Haagse 

regio gebouwd in het gebied dat ooit het 

Buiten was. In haar 50 jarig bestaan is niet 

alleen het pand ingrijpend veranderd, ook 

de dienstverlening staat op een niveau dat 

als voorbeeld dient voor andere crematoria. 

Crematorium Ockenburgh is vaak verbouwd 

en uitgebreid om steeds te kunnen voldoen 

aan de veranderende wensen, voor het laatst 

in 2016. Liggend in een landelijke omgeving 

met bos en duin, ademt het pand een rustige 

sfeer uit. De opzet van het pand is uniek. Het 

is mogelijk om intimiteit en persoonlijke aan-

dacht te garanderen, ook voor kleine groepen 

belangstellenden, terwijl de aula’s in totaal 

plek bieden aan maximaal 500 personen. Er 

zijn drie koffiekamers, die ook geschakeld 

met elkaar ruimte bieden aan grote gezel-

schappen.

Unieke dienstverlening

Bij mooi weer is het zelfs mogelijk om het ter-

ras bij de koffiekamer te betrekken, waarbij 

een bijzondere sfeer ontstaat tussen binnen 

en buiten. Uw wensen en die van de over- 

ledene staan voorop. Er is van alles mogelijk.  

Zo kunnen wij de motor van de overledene  

of  het koor, waar de overledene in gezongen 

heeft,  laten optreden. Wij denken graag mee 

met u en proberen goed te luisteren naar uw 

wensen en vinden het belangrijk dat u achter- 

af  terug kunt kijken op een persoonlijk en  

betrokken afscheid.

Yarden Crematorium & Uitvaartcentrum

Ockenburgh

Ockenburghstraat 21 � Den Haag

T 070 397 8411

cre.ockenburgh@yarden.nl
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Het bijzondere rijksmonument Berlagehuis, aan de Raamweg, Groenhovenstraat en Nurnierstraat, schrijft 

opnieuw geschiedenis. Binnenkort kan er namelijk voor het eerst gewoond worden. Voordat het zover is, 

wordt het pand verbouwd. De transformatie neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag en de prognose voor 

de start bouw is het eerste kwartaal van 2018.

Berlagehuis in verkoop!

Het woonaanbod varieert van monumentale appartementen, 

penthouses en tot drie- en vierlaagse herenhuizen. In totaal 57 

duurzaam gebouwde woningen: ieder uniek in zijn soort. 

De verandering gebeurt met groot respect voor en in de geest 

van de oorspronkelijke en wereldberoemde architect Berlage. 

De vele karakteristieke details die het gebouw rijk is, blijven 

behouden en worden zelfs beter zichtbaar gemaakt. Er worden 

2 nieuwe woonlagen bovenop het bestaande gebouw toege-

voegd en er wordt een binnentuin aangelegd. Ook komen er 

diverse atelierruimtes – waaronder de voormalige directiekamer 

van de NN - en enkele kantoren. Alle aanpassingen staan 

in het teken van ‘open, licht, lucht en ruimte’ precies zoals 

Berlage het in 1920 heeft ontworpen.

Kom naar de Start Verkoop op 2 september  

tussen 12:00 - 14:00 uur

De 57 woningen in het Berlagehuis gaan zaterdag 2 september 

2017 in verkoop. Tijdens de Start Verkoop worden de 

brochure, prijslijst en informatie over de inschrijvings- 

procedure verstrekt. Ook zijn er makelaars aanwezig om 

vragen te beantwoorden. Op deze dag kunt u kennis maken 

met het pand en de verschillende woningplattegronden. Er 

wordt gezorgd voor een hapje, drankje en muzikale begeleiding. 

START

VERKOOP!

2 September

12:00 - 14:00 uur

Bent u geïnteresseerd in een woning in het Berlagehuis?

Kom dan op 2 september 2017 naar de Start Verkoop tussen 12:00 – en 14:00 uur  

aan de Groenhovenstraat 2, te Benoordenhout, Den Haag. 

vorm.nl/berlagehuis



Zo populair is De Oud-Hagenaar. Ik kreeg zelfs 
een brief of ik over de Klimopstraat wilde schrij-
ven. Dat doe ik nu.

Toen we nog op de Zuidwal woonden, beviel ik 
van een dochtertje, maar dat overleefde ze niet. 
De wieg die in de enige kamer stond, en alles 
wat er voor de baby nodig was, werd opgeslagen. 
Iedereen reageerde betrokken, zo ook mijn onder-
wijzeres van de drie eerste klassen van openbare 
lagere school aan de Mient en de Vlierboomstraat. 
Nadat haar zus, waarmee ze samenwoonde, over-
leden was, had ze iemand op kamers gehad. Wij 
konden bij haar terecht, met gebruik van keuken, 
in de hoop het huis voor onszelf te kunnen huren, 
want er werd in Renkum voor gepensioneerde 
onderwijzers een rusthuis gebouwd.

We verhuisden in 1955, maar het duurde en 
duurde. Intussen was ik weer zwanger. En als ik 
dan met mijn omvang in de gang of keuken liep, 
merkte ik dat ik haar in de weg zat! Dan maar naar 
het ouderlijk huis, Sinaasappelstraat 152, om een 
poosje piano te spelen.

Eindelijk was het zover, juffrouw Van Dorp, die 
eerst zo dol op mij was, vertrok naar Renkum. 
Mijn man en ik hoopten op een vergunning om 
hoofdbewoner te worden. Dus ik naar het Ge-

meentelijk Bureau voor de Huisvesting, als ik me 
goed herinner, op de Hanenburglaan. Daar trof ik 
een ambtenaar achter een tafel in een klein hokje, 
met plek voor een stoel, niet veel meer. “Geen 
kwestie van! U hebt het over een les- of studeer-
kamer voor uw man? Er staat een bed! Dan slaapt 
u daar. En bovendien - u hebt nog geen kind!” Ik 
was een week later uitgerekend… Ik brak in snik-
ken uit, oftewel, ik had het niet meer van ellende. 
En kwaad dat-ie werd!

Toen mijn dochter geboren was, ging mijn man 
naar diezelfde ambtenaar. Die feliciteerde hem en 
hij mocht 7,50 gulden betalen voor de vergunning 
voor de Klimopstraat 296 in Den Haag. Eindelijk 
een huis!

Francine M.E. te Laak

071-5760364

Eindelijk een huis: 
in de Klimopstraat
Naar aanleiding van mijn vorige verhaal over de dieven en de jongens (van zes en 

negen jaar) Noordanus, belde de jongste mij op! Woonde nog in Den Haag en zou 

zijn broer in Amsterdam het artikel toesturen. Een onderwijzer, die mij kende van de 

Vlierboomstraat, collega had het ook gelezen (Westland) en mijn nicht in Schotland!
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Klimophof 12-14 gezien naar de Klimopstraat (1975). Foto: Dienst voor de 
Stadsontwikkeling (collectie Haags Gemeentearchief)

Hanenburglaan 284, Gemeentelijk Bureau voor de Huis-
vesting (1953). Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling 

(collectie Haags Gemeentearchief)

Toentertijd was het heel normaal dat iedereen 
voor de lunch zijn eigen brood meenam dat je dan 
in de pauze opat. Een enkele keer besloten we met 
een stel anderen tussen de middag naar ‘t Goude 
Hooft te gaan. Dan stonden we tegen 12.30 uur 
in de startblokken, en raceten we naar ‘t Goude 
Hooft, anders was er geen plaats meer. In de zo-
mer natuurlijk op het terras. Naast ‘t Goude Hooft 
had je nog die speeltuin, waar je altijd de kinderen 
hoorden spelen en roepen.

Op een dag had ik mijn brood niet van thuis 
meegenomen, waarom weet ik niet meer. Ik liep 
tussen de middag het centrum in en had trek. 
Toen dacht ik: weet je wat, ik ga wat chips kopen. 
In die tijd had je heel andere winkels, met veel 
mindere eetgelegenheden of afhaalcentra. Voor 
die chips van me liep ik V&D in. Ik moest op 
een afdeling boven zijn, waar weet ik niet meer, 
maar daar hadden ze zakjes chips. Goed, ik vond 
de stand, koos een zakje uit en liep naar de kassa. 
Toen waren er nog niet die grote centrale kassa’s, 
je kon afrekenen bij verschillende afdelingen 
die een eigen kassa hadden. Ik dus naar de kassa 
van de chips. Daar zat een meisje haar nagels te 
vijlen en niets te doen. Toen ik met mijn chips en 
geld in de hand haar aandacht trok, zei ze: “Deze 
kassa is gesloten, u kunt naar een andere kassa 
gaan”. Wel hier en ginder! Ik dus naar een andere 
kassa zoeken. Zoiets was niet altijd gemakkelijk, 
want je had van die kleine betaalgelegenheden, 
verspreid over de hele etage. Eindelijk vond ik er 
een. Ik ernaartoe. Daar zat niemand. Ik wachtte, 
niets, helemaal niemand. Ik wachtte nog een tijd, 
maar nog steeds absolute stilte.

Ondertussen was de tijd voortgeschreden, en mijn 
uurtje pauze was bijna om. Ik werd kwaad. Nou, 
dan niet, dacht ik, ik heb mijn best gedaan. Wat 
een toestand! Weet je wat, ik loop met mijn zakje 
chips van de afdeling af, naar buiten, en ik hoop 
dat ik gepakt word. Dan zal ik ze eens wat laten 

horen, nou! Zo gedacht, zo gedaan. Met mijn arm 
in de lucht, het zakje zwaaiend in mijn hand, vurig 
hopend dat ik in mijn kraag gevat zou worden, 
liep ik naar de lift. Naar beneden, en in dezelfde 
houding V&D uit. Ik werd helaas niet aangehou-
den.

‘s Avonds, thuis, ik woonde toen nog bij mijn 
ouders, schreef ik (‘mailen’ bestond nog niet) 
een lange brief naar de directie van V&D. Ik 
beschreef de toestand en besloot met de zin: ‘Ik 
ben buiten op een bankje in de zon gaan zitten en 
heb de chips op uw gezondheid opgegeten. U mag 
me nog de rekening alsnog sturen maar ik denk 
niet dat u dat doen zult. Hoogachtend’. Deze brief 
stuurde ik diezelfde avond weg - je had toen om 
23.00 uur ‘s avonds nog een lichting - met mijn 
adres en telefoonnummer erbij. Ziezo, dacht ik, 
hoofdstuk afgesloten.

Toen ik de dag daarop van mijn werk thuiskwam, 
vertelde mijn moeder me dat er telefoon was 
geweest van een directielid van V&D. Ze had 
er eerst niets van gesnapt, want ik had haar het 
verhaal niet verteld. De man lichtte haar in, en 
vroeg haar aan mij door te geven dat ze erg geno-
ten hadden van mijn brief. Die had daar de ronde 
gedaan en iedereen had hem gelezen, zó leuk! Met 
excuses over die kassa’s: er was zo moeilijk goed 
personeel te krijgen. En natúúrlijk zouden ze geen 
rekening sturen. Wat was het nou helemaal, dacht 
ik toen, zo’n zakje chips.

Ik heb dit grapje daarna nooit meer uitgehaald, ik 
kocht mijn lunch gewoon ergens anders, inciden-
teel dan, want je nam je brood immers altijd mee. 
Maar ik was tevreden.

Diefstal? Ja en nee, met goedkeuring van de top.

Renee van Alphen

r.j.a.alphen@gmail.com

Diefstal in mijn
jongemeisjesjaren
In mijn jongemeisjesjaren, midden jaren 1950, had ik een baan bij de RVD, de Rijks-

voorlichtingsdienst, toen aan het Noordeinde. Het was een leuke job en ik ging er 

graag naar toe. En spannend was, dat daar ook geregeld militairen binnenliepen, 

vieve jongemannen die graag naar de meisjes in dit gebouw lonkten. Als we dan 

tussen de middag op straat liepen, en we kwamen zo’n groepje tegen, dan salueer-

den die soldaten stram voor ons, waardoor we ons geweldig voelden!

Drukte bij Vroom & Dreesmann. Foto: Stokvis (collectie Haags Gemeentearchief)

“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



  De bouwperiode voor ‘Emporium’ 
neemt een aanvang eind 1919, en 
wordt door allerlei oorzaken tot begin 
1921 gestagneerd, naar een ontwerp 
van architect, Johannes Jacobus Gort 

Jr. (1875-1950). In de periode 1909 
-1916 is Gort aangesteld als architect 
werkzaam bij Haagse gemeentewer-
ken en ontwerp in deze functie een 
aantal schoolgebouwen, waaronder 

de ‘Vakschool voor Meisjes’ (1913), 
aan de Louise Henriettestraat in Be-
zuidenhout, welke het bombardement 
van zaterdag 3 maart 1945 niet heeft 
overleefd.

    In materiaalgebruik zal ‘Emporium’ 
voornamelijk gestoken worden in een 
luxe jasje. Opvallend in een tijd, dat 
ons land een economische depres-
sie doormaakt, en in architectuur, 
soberheid de boventoon voert. Voor 
architect Gort ontstaat in dit ontwerp 
een moeilijke opgave voor deze hoe-
kig weerbarstige plattegrond die zich 
hiervoor aandient, en gepaard gaat 
met werkstakingen, en vertraagde le-
vering van bouwmaterialen die vanuit 
het buitenland worden aangevoerd, 
zo vlak na beëindiging van de Eerste 
Wereldoorlog waarin ons land een 
neutrale houding aanneemt. De ope-
ning wordt voorzien voor vrijdag 25 
februari 1921. ‘Ieder die het ‘Empo-
rium’ betreedt moet getroffen worden 
door de fi jne  de elijke lu e maar 
zonder enige protserige overdaad 
welke dit gebouw kenmerken.’ De ge-
velbreedte bedraagt 12 meter en in de 
Annastraat, is dat 25 meter. Het pand 

bestaat uit een souterrain, begane 
grond en drie verdiepingen. De be-
gane grond ingericht voor een delica-
tesse aak met verfi jnde deli atessen 
en fruit primeurs. De eerste en tweede 
verdieping dienen als lunchroom, en 

restaurant, en op de derde verdie-
ping, is de keuken en woning voor 
de gerant ondergebracht. Verdeeld 
in drie traveeën wordt de onderpui 
opgetrokken met groen ‘Vertinos’ 
marmer en koperbeslag voor ramen 

 Emporium   
  Om snel een goedkope lunch te gebruiken tijdens het winkelen in de jaren twintig geeft het begrip 

‘lunchroom’ als horecaformule een geweldige boost, in opvolging van de tearoom, welke in naam-

geving gemodelleerd zijn naar Engels voorbeeld. Bekend uit de jaren vijftig, de formules van ‘Heck’ 

en ‘Rutecks’. Den Haag met zijn belangrijke winkelstraten; Venestraat, Spuistraat, Hoogstraat en 

Noordeinde is rijkelijk bedeeld met deze etablissementen in het stadscentrum, al dan niet voorzien 

van een strijkje op zijn tijd. Patisserie J.A. Krul aan het Noordeinde geeft er mondaine fleur aan, 

en noemt het een ‘Salon de Rafraichissements’ gevestigd in een winkelpand uit 1903 van architect 

Lodewijk (Louis) A.H. de Wolf (1871-1923), tot aan sluiting in 1970. Aan de Lange Houtstraat vinden 

we ‘Monchen’ en aan het Plein ‘Maison Sprecher’, die in 1919 zal verhuizen naar de Lange Poten. 

Aan de Kneuterdijk vinden we de ‘Princess Room’ (1907-1917) en voor dit artikel, aandacht voor een 

totaal onbekend gebleven tearoom en restaurant van korte duur, ‘Emporium’ aan de Hoogstraat 16, 

hoek Annastraat, waar nu de herenmodezaak van Eduard Pelger (uit 1860) is gevestigd. ‘Emporium’, 

betekent vrij vertaald in de taal van Julius Caesar, markt of opslagplaats. 
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en deuren. Pilasters waartussen erkers 
geven aan, waar de bovenzalen zich 
bevinden. Koperen letteropschriften, 
lantaarns en vlaggenmast complete-
ren de onderbouw. De bovenbouw 
bestaat uit zandsteen en pilasters zijn 

voorzien van beeldhouwwerk dat in 
decoratieve vorm betrekking heeft op 
de verkoop van primeurs en vruchten. 
Loodversiering aan de kroonlijst, 
naast enkele dakvensters voltooien de 
gevel façade.

    Entree van de winkel vormt een ruim 
portiek met in koper uitgevoerd pla-
ond  e  ankeerd door etala es met 

goeddeels aangebrachte marmeren 
bekleding van ‘Calacata’ marmer uit 
Italie. Vitrines zijn betimmerd met 
mahoniehout, traphekje, en leuning 
van brons met voor de trap gebruik 
van de marmersoort ‘Fleur de Pe-
cher’. Ook het restaurant wordt met 
mahoniehout betimmerd met voor de 
bovenramen, glas in lood, en op de 
vloer liggen Perzische tapijten. In het 

lijstje van leveranciers staat genoteerd 
de fi rma berski voor de terra ovloe
ren. Eerder verzorgen zij de terraz-
zovloer in de Haagse Passage. Pander 
levert meubelstoffen en gordijnen. De 
fi rma illem o tman uit Haarlem de 

las in loodramen. mporium  oreert 
maar enkele jaren, dat verklaart de 
onbekendheid. In 1924 wordt ‘Anton 
Fuhr’s hotelmaatschappij’ beheerder 
van ‘Emporium’. Hij is tevens pachter 

van asteel ud assenaar  Hotel 
‘De Twee Steden’ aan de Hofweg, met 
restaurantgedeelte gevestigd aan het 

uitenho  nu bios oop . n Haa se 
hotelkringen is de Duitser Anton 
Fuhr bekend als voormalig directeur 
voor het ‘Oranje’ en ‘Palacehotel’ in 
Scheveningen. Maar Fuhr houdt van 
veranderingen en verbouwingen, en 
betaalt daarvoor een hoge prijs, als hij 
in 1925 failliet gaat met 121 namen 

op de crediteurenlijst voor in totaal 
53.000 gulden. De winkel met fruit 
primeurs verhuisd in 1924 naar het 
adres, Noordeinde 138. Op 3 oktober 
1925 volgt tijdelijke sluiting, om 
vervolgens door te gaan als restaurant 
‘Arcadia’. Voor architect Gort ontstaat 
in het crisisjaar 1933 een persoonlijk 
drama, na de bouw van een imposant 
oeuvre, als ook hij, failliet gaat. De 

msterdamse fi rma et  & Co bren t 
in  hier ijn Haa s fi liaal onder 
met een gewijzigde onderpui van 
ar hite t . . mits voorheen ar hi
te tenbureau  mits & els  en thans 
is Pelger sinds 1977 hier gevestigd. 
Voor de Haagse bedrijven historie 
is daarmee het adres Hoogstraat 16, 
architectonisch gedocumenteerd.

     Peter van Dam

vandam.peter@gmail.com 

   Fotocredits: Henk Bos

(Ouderkerk aan den IJssel)  
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THUISZORGWINKEL

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

Wordt dan snel gratis lid van 
de Volharding en ontvang

   

           20% KORTING
 

      op meer dan 1700 producten 
     die zorgen voor een veilig en
      comfortabel ouder worden.

         Bel en bestel    070 - 221 0580

Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig pro-

fi el en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht 
van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de 
markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht 
van 150 kg.

Opvouwbaar
De Server is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door 
het eenvoudige vergrendelingssysteem welke tevens dient 
als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator 
opgepakt kan worden.

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 
150 kg. Lichte en betrouwbare remmen. TPE-gelaagde 
onbreekbare wielen met rubber loopvlak. Onderhoudsvrij. 
Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde 
handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebrui-
ker 

(licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel)

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

55,
Voor leden 

Normaal  € 69,95

240,-
Voor leden 

Normaal  € 299,00

Scala shopper Plus Elba
Petrol

Hippe lichtgewicht aluminium 
boodschappentrolley.  Weegt slechts 2 kg. 
Kan ingeklapt worden. 

Lichtgewicht rollator SERVER

Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen. 
Verkrijgbaar in meerdere zomerse kleuren. 

Met dit zadeldekje kunt u langer fi etsen zon-
der zadelpijn. Het tempur vormt zich naar de 
contouren van uw lichaam.

Normaal € 39,00
Voor leden 

31,20

Tempur Zadeldek

95

Comfort GSM FM-7600

55,95

Onze prijs € 69,95

Voor leden

Fijn voor ouderen, mobiele telefoon met 
grote toetsen. Eenvoudig gebruik.



“Als 9-jarige werd ik lid van DUNO. 
De keuze voor voetbal was lo-
gisch, voetballen was in die tijd het 
goedkoopst. Bedenk wel, dat in mijn 
jeugd de keuzemogelijkheden niet 
zo groot waren als tegenwoordig. Je 
kon lid worden van een sportvereni-
ging of van een muziekvereniging. 
En wellicht ook van de padvinderij. 
Voor mij werd het voetballen, een 
balletje trappen. We speelden al dag 
en nacht op straat en voor het weekend 
werd je tasje klaargezet. Dan was je 
klaar voor de eerste wedstrijd en na 
a oop wa htte je in spannin  a  o  je 
misschien nog bij een andere ploeg 
of training kon invallen, zowel op de 
zaterdag als op de zondag. Desnoods 
ging je de elftallen langs met de vraag: 
‘Hebben jullie nog mensen nodig?’ 
Overigens waren we toen een zon-
dagsvereniging en speelde op zaterdag 
alleen de jeugd. Let wel, er was niets 
anders te doen dan buiten spelen en lid 
zijn van een vereniging. Er was geen 
tv, geen computer, geen tablet en geen 
smartphone.” De tijd van ‘toen geluk 
nog heel gewoon was’.

DUNO was dus een zondagsvereni-
ging, werd later meer een zaterdag-
club, maar daarover straks meer. 
“DUNO stond in de maatschappelijke 
rangorde, als je dat zo noemen mag, 
min of meer in het rijtje van de tweede 
garnituur. Begrijp me niet verkeerd, 
niemand noemde het zo, maar ieder-
een begreep het wel. Quick, HBS en 
HVV, dat waren in Den Haag toch 
een beetje de eliteverenigingen, daar 
werd ook zwaar geballoteerd. DUNO 
en onder meer Die Haghe zaten daar 
net onder, we waren een vereniging 
voor familieleden, waar plaats was 
voor iedereen, in prestatief opzicht 
niet op het hoogste niveau, ook niet 
zo ambitieus. Dat is trouwens toch 
moeilijk, je kunt ook vandaag alleen 

in de amateurtop meedraaien als je 
behoorlijk betaalt. En dan zeg ik 
altijd: ‘Laat de gekken maar hun gang 
gaan.’ DUNO was gewoon en is altijd 
gewoon, met beide benen op de grond, 
gebleven. Ja, je had ook nog een derde 
niveau, als je het zo mag noemen: de 
échte volksverenigingen, zeg maar de 
clubs van de arbeiders, de loodgieters, 
de stukadoors. Clubs zoals ODB en 
Maasstraat.”

Geen stervoetballer

Alphons was zelf een rede-
lijk getalenteerde voetballer, 
maar behoorde niet tot de 
echte top van DUNO. “Ik was 
geen stervoetballer, zat in de 
rangorde altijd op de twaalfde 
of dertiende plaats. Net geen 
vanzelfsprekende keus voor een 
basisplaats in de selectie dus. Ik had al 
vroeg belangstelling voor de meer be-
stuurlijke activiteiten en kwam op m’n 
26e al in het bestuur terecht, hetgeen 
voor die tijd relatief jong was.”

DUNO maakte in de jaren zestig een 
enorme sportieve sprong als zaterdag-
vereniging toen een paar spelers van 
Holland Sport (dat werd geliquideerd) 
overkwamen naar DUNO. “Dat waren 
legendarische namen zoals IJspelder 
en Buis. Andere legendarische spelers 
zoals Spaans, V.d. Linde, de Zwart en 
Wijngaarden zorgden er mede voor 
dat DUNO vanaf het laagste niveau 
doorstoomde naar de derde klasse, wat 

toen erg hoog was. Deze welbekende 
spelers voelden zich thuis bij ons en 
hebben onze club eigenlijk op de kaart 
gezet. Een tweede belangrijke periode 
was in de jaren zeventig en tachtig. 
We bereikten toen de tweede klasse. 
Zaten toen in een poule met ARC - ‘s-
Gravenzande - DUNO voor promotie 
naar de tweede klasse. Dat is gelukt te-
gen ARC. Stonden 3-0 voor. Het werd 
3-3, maar wij eindigden het hoogste 
in de poule. Om in de amateurtop mee 
te kunnen draaien, moet je spelers 
behoorlijk betalen en word je erg 
afhankelijk van sponsors en de vraag 
is of je dat moet willen en of je dan 
niet erg kwetsbaar wordt. Ik verkies 
persoonlijk een gezonde vereniging en 
dat zijn we nu.”

Op het lijf geschreven

Alphons Pije combineerde zijn 
sportieve taken (deel van de selectie 
van 1 en 2) dus al snel met bestuur-
lijke taken. “Ik deed voetbalzaken 
zaterdag, dus vooral jeugdzaken, toen 
we nog een gecombineerde zondag-
zaterdagclub waren. Dat was toen de 
rode draad voor mij: jongeren en leden 
enthousiasmeren en binden. Later, nu 
nog steeds, werden het meer de alge-
mene zaken, ging ik zo’n beetje het 
bedrijf runnen.” Met inmiddels veertig 
jaar business-ervaring en een breed 
netwerk aan relaties is die rol hem ook 
op het lijf geschreven. Hij heeft visie 
en weet die met kracht en overtuiging 
te presenteren. Maar Mr. DUNO? Nee, 
dus. Die kwalifi atie wijst hij a .

Vol trots laat hij in het prachtige club-
huis dat een bij ondere finan ierin s-

vorm als ‘Buurthuis van de Toekomst’ 
kent) de foto’s uit de rijke historie 
van zijn club zien. Zijn club, want het 
kan natuurlijk geen toeval zijn, dat 
hij mij eerst vanaf zijn mooie terras 
hoog aan de Groen van Prinstererlaan 
zijn uitzicht op de DUNO-velden laat 
zien. “Kun je je voorstellen, wat je in 
handen hebt als je vanaf deze plek de 
wedstrijden van de jeu d ou filmen  
Daar zouden ze pas veel van kunnen 
leren, zien wat er fout is gegaan in een 
wedstrijd.”

Maar praten met Alphons over het 
roemruchte verleden van DUNO is 
vrijwel onmogelijk zonder de link 
te leggen naar de ontwikkelingen in 
de loop der jaren en naar het heden. 
Oké, dit is weliswaar een periodiek 
vol nostalgie, maar de situatie van nu 
bespreken moet ‘effe kunnen’.

“Ik lig niet wakker van het feit dat we 
niet tot de top behoren. Het kost veel 
geld en daar hebben we de middelen 
nu eenmaal niet voor. Het zorgt er 
veelal ook voor dat je verenigingsle-
ven naar de knoppen gaat. Sponsoren 
staan ook niet meer te springen, 
stellen terecht de vraag ‘what’s in 
it for me’. Maakt je ook erg afhan-
kelijk. Daarnaast heb je nu ook een 
kaderprobleem. In vergelijking met 
de jaren vijftig en zestig, toen lid zijn 
van de sportvereniging een levensver-
vulling was, is er nu minder betrok-
kenheid. In de jaren zestig smeekten 
ouders om iets te mogen doen bij de 
club: timmeren, lijnen kalken, noem 
maar op. Nu heb je het tegenover-
gestelde, passief gedrag, lastig om 
kader te krijgen, mensen hebben geen 
tijd. Zeggen ze, want het is vaak een 
kwestie van keuzes maken in je leven. 
Het spelen van uitwedstrijden ging 
altijd op de fiets. u wordt el s bin-
nen Den Haag de auto als vanzelf-
sprekend beschouwd. Ben ik negatief 
of somber? Nee, helemaal niet, alleen 
vraagt deze tijd om andere oplossin-

en  ook omdat het finan ieel allemaal 

anders in elkaar steekt. Destijds kon 
je de club draaiend houden van de 
contributies, clubhuizen werden ge-
bouwd door de leden, die timmerman 
waren of loodgieter. Nu moet je een 
vereni in  in finan ieel op i ht anders 
structureren en in dat opzicht heeft het 
concept ‘Buurthuis van de toekomst’ 
ook DUNO erg geholpen. En daarbij 
gaat het niet alleen om idealisme, 
maar ook om finan i le nood aak. n 
dit concept hebben zowel de gemeente 
als de vereni in  finan ieel voor-
deel. De gemeente moest veel (niet 
rendabele) wijkgebouwen sluiten en 
voor de herintegratie van ouderen en 
andere buurtbewoners (‘doe mee’) 
de bestaande infrastructuur van ver-
enigingen benutten. En zo heeft deze 
alternatieve tak van inkomsten aan het 
voortbestaan van deze middelgrote 
vereniging (circa 500 leden) bijgedra-
gen. Los daarvan bied je mensen en 
organisaties (Sanguin bloedbank en 
2Samen hebben ieder een deel van de 
benedenruimte gehuurd) de facilitei-
ten om maatschappelijk betrokken 
te blijven. Natuurlijk is iedereen ook 
welkom als lid van de vereniging, 
maar dat is geen doel op zich. Er 
gebeurt hier van alles: kaartje leggen 
of meer in het bijzonder bridgen, jeu 
de boules, vergaderingen, sporten voor 
ouderen. En er is DUNO, voetbalclub 
en Buurthuis van de Toekomst. Club 
met een rijke historie, maar ook een 
club met toekomst. Maar naast dit deel 
van het huidi e finan i le on ept 
maakt DUNO ook gebruik van profes-
sioneel ondersteuning van stagiaires 
van de Hogere Hotelschool.”

Pije zal het blijven volgen, zowel van-
uit zijn functie van een soort ‘general 
manager’, als vanaf zijn terras. Met 
smaak zal hij blijven vertellen over 
het roemruchte verleden van de jaren 
zestig, maar zijn blik blijft gericht op 
de toekomst van zijn DUNO.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnmail.nl

Bijna in de top in jaren ‘70, nu gewoon solide
Hij weet als geen ander helder en inspirerend te vertellen over 

de historie van ‘zijn’ DUNO (geen bijzondere lettercombinatie, 

maar gewoon het woord Duinoord verkort tot vier letters), waar-

van hij als 9-jarige in 1958 lid werd. Maar ‘Mr Duno’ wil hij niet 

genoemd worden. “Daar houd ik niet zo van”, zegt hij meteen in 

het begin van het gesprek. Maar wat hij over de rijke historie van 

deze voetbalclub vertelt, getuigt niet alleen van enthousiasme, 

maar ook van besef voor maatschappelijke ontwikkelingen in de 

loop der jaren. Want zonder enige hapering neemt hij je mee ‘van 

toen naar nu’.
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Eerste elftal met trainer Cees IJspelder en verzorger Ome Jan Strang. Spelers met o.a. W. Alblas, T. v.d. Linden, B. Kuiper, C. Buys, T. de Zwart, A. Pije, 
M. IJspelder, J. v.d. Linden

Kampioensfoto met de ‘harde kern’ eerste elftal jaren zestig. In het midden onderaan Ton v. 
Wijngaarden, Wout Buis, Cees IJspelder. Met beide handen op de schouders van ploeggenoten 

Cor de Zwart.

Allereerste begin van de zaterdag succesjaren

Alphons Pije voor de ‘eregalerij’ in het mid-
den het eerste elftal uit de jaren zeventig met 

trainer Wim de Zwart (lange jas links)
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De Hofpas is de nieuwe gratis voordeelkaart voor Den Haag 

en omstreken. Niet alleen voordeel  voor inwoners, maar ook 

voor ondernemers en de buurt.

Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend: 

ondernemers geven voordeel aan buurtbewoners die daardoor 

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

gevarieerd aanbod van winkels, horeca en diensten zorgt voor 

een prettige sfeer in de wijk en stimuleert sociale contacten. En 

dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.

Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en 

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

de hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?

Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl

WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

ONZE NIEUWE PARTNERS
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Boodschappen
Yup Den Haag

Slager Traiteur Dennis Kuijler

Supermarkt De Goudse Hoek

Vertelman Groente & Fruit

Eddy en Marry Polak Groenten en Fruit

Porte Reffe Wijnen 

Ashok Surinaamse bakkerij

Cheeky Pie

Diensten en adviesen
Strijkservice Haaglanden

Pluter-Jupito

GODDESS OF COLOUR

Meubelstoffeerderij Ton

Refill City

RvR Verhuisdiensten

Elzenaar NVM Makelaars & Hypotheken

Safety Camera

Huis en tuin
Stof op Maat

R.M. Schippers Lijsten

Daleman Lijstenmakerij en Kunsthandel

De Haagsche Gordijnerie

Bar en Zo

Bloembinderij van der Maat  & Van Langeraad 

De Maan is Rond

Personality Computerborduren

ALTER-HAAGLANDEN sleutels-sloten

Bloemenhofje

Iris Bloemen

De Koperen Pion

Bloembinderij van der Maat

Asarum Bloemenwinkel

Food Board

Ashok Surinaamse bakkerij

Kleding, schoenen en accessoires
Coats Leermode

Roos van Soest

Rikki Mode

Achtung! Baby

Modehuis Marijke

Media en communicatie
Zoals Hein het Ziet Uitvaartfotografie

Mobiliteit
Laak Bike

Garant-Tweewielers

Mooi en gezond
ABotee Schoonheidssalon

@uZz Haarverzorging

Legend Fitness & Health

Zier Running 

Bos Optiek

Body & Fashion

EnnerCHI

Van Erkelens Optiek

Schoonheidssalon Vera van Dalen

Colours Haircuts

Zorgenwellness.nl / Zorgwinkel Achter De Duinen

The Beauty Lounge Laura

Coja 

Food Board Nederland

Vrije tijd en uitgaan
De Gouden Wok

Bacco Perbacco

De Salon

The Clay Oven

Huna Camping en Outdoorshop

EIBER BIER

Rialto Italiaans Restaurant

Wijn & Kunst

Restaurant de Burcht

Jerry Mensing Goochelaar & Entertainer

Goochelclown Pica Pica

Ooievaart

Jeu de Boulesclub De Goede Worp

Bij Paul

Sportpark De Star

De Haagse Toren

Cafetaria het Hadewychje

Solo Vino by Gusto

Steam Scheveningen

Topkapi Sense Restaurant

MEZZE Arabische Tapasbar

Chicoleo Mexican & Steakhouse Kijkduin

La Galleria Kurhausplein Scheveningen

La Galleria Boulevard Scheveningen

La Galleria Boulevard Kijkduin

La Galleria Boulevard Noordwijk

Parkoers- Zuiderpark

Barn47

VerhuurBrigade



Zoals de Haagsche Courant met 
John Niemans, de Nieuwe Haagsche 

Courant, Het Vaderland, Het Vrije Volk 
en Het Binnenhof. Vermakelijk om die 
kritieken op de nazit met elkaar te ver-
gelijken, want ze waren het nooit met 
elkaar eens. Maar wel leerzaam voor 
de betreffende toneelvereniging. Als 
men geen lange tenen had tenminste. 
Helaas waren er die dat wel hadden. 
Zo werd mij bij twee verenigingen 
het publiceren van een recensie over 
hun voorstelling in het toneelblad 
Haghespel ontzegd. Ik was te kritisch 
en te veeleisend over het speelpeil en 
de acteerprestaties. Ook kwamen er 
negatieve reacties van clubs die het 
niet met mij eens waren. Maar die 
reageerden in ieder geval wel, wat ik 
wel zo sportief vond. Als de storm wat 
geluwd was, kreeg ik meestal (monde-
ling) toch wel gelijk.

Zelf heb ik als acteur ook diverse 
hilarische toestanden op het toneel 
meegemaakt. Zoals het naar voren 
omvallen van het decor tijdens een 
kindervoorstelling in het Rembrandt 
theater op het Lorentzplein. We 

waren de voorstelling net begonnen. 
Gelukkig werd niemand geraakt, maar 
de kinderen stonden op de stoelen te 
gillen van de pret! Ineens waren alle 
spelers te zien! Snel werd het doek 
gesloten en de decorstukken beter 
vastgezet, waarna we weer gewoon 
opnieuw begonnen.

In de rol van beroepsfotograaf in 
Blaffen tegen de maan van Dimitri 
Frenkel Frank, moest ik een ingewik-
keld fotoapparaat met schijnwerpers 
erop bedienen. Nu ben ik zo technisch 
als een koe. Er was geen tijd om te 
oefenen, dus toen ik het apparaat in 
de voorstelling in werking stelde, 
stonden de lampen pal op de zaal 
gericht. Het schelle licht verblindde 
de toeschouwers, die de handen voor 
de ogen sloegen. Ik wist van schrik 

niet het apparaat te bedienen, tot een 
medespeler ingreep en de lampen om-
draaide. Maar het leed was al geschied 
en het stuk is dan ook gevallen als een 
baksteen...

In Een draad in het donker van Hella 
Haasse deed ik de titel eer aan, door 
bij mijn opkomst in de Toneelzaal 
van het Congresgebouw inderdaad 
over een staaldraad achter het toneel 

te struikelen om met een 
smak op de vloer mijn 
entree in de scene te ma-
ken... Gelukkig was het 
tijdens de generale repeti-
tie. Op de voorstelling die 
avond keek ik wat beter 
uit. Ook zag ik eens een 
actrice in een stuk van 
Goldoni met een moderne 
bril opkomen, die ze 
vergeten was af te zetten. 
En een speelster die 
achter de schermen het 
spel zo intensief met haar 
tekstboekje volgde, dat 
ze hiermee al lezend op-
kwam. Bij een voorstel-
ling van Jan Rap en zijn 
maat van Yvonne Keuls 
kwam er op een cruciaal 

moment geen muziek. Een doodenge 
stilte, wij spelers hielden onze adem 
in, tot eindelijk de verlossende tonen 
weerklonken. In de pauze vernamen 
we, dat iemand uit het publiek op weg 
naar het toilet in het donker met zijn 
voet per ongeluk een stekker van de 
muur had losgetrokken...

Mijn partner Frans van der Linden 
speelde in een stuk van Heyermans 
een heer met snor. Tijdens zijn spel 
liet deze snor los en ging scheef 
hangen. Er zat niets anders op dan de 
snor af te rukken en zonder dit man-
nelijk attribuut verder te spelen, wat 
hij dan ook deed. Een applausje was 
zijn beloning.

Zelf ben ik eens tijdens mijn toespraak 
tot het publiek aan het begin van onze 
voorstelling in de - gelukkig nog lege 
 sou eursput evallen. et pijnlijke 

schaafwonden klom ik er weer uit, 
onder gelach uit de zaal. Men dacht 
zeker, dat dit erbij hoorde. Ik heb 
sindsdien nooit meer die put gebruikt.

Op een voordrachtmiddag liep een 
deelneemster in haar zenuwen bij haar 
opkomst zo ver naar voren, dat ze tot 
onze grote schrik en van haarzelf van 
het podium viel. Twee heren hielpen 
haar weer overeind en voerden haar 
af. Intussen ging het declameren door 
de deelnemers gewoon door en mocht 
de ongelukkige later toch nog haar 
voordracht doen. Behalve de schrik 
mankeerde zij wonder boven wonder 
niets lichamelijks.

Bij een open podium kon de confe-
rencier niet van zijn gulp afblijven en 
werd door het publiek uitgejoeld... 
Een collega van hem kon geen eind 
aan zijn verhaal maken en was al over 
de afgesproken tijd heen. Dus maakte 
ik er zelf maar een eind aan, door de 
toneelgordijnen te sluiten. Zelfs toen 
ratelde de kletsmajoor maar door!

Het allerergste dat je als acteur kunt 
overkomen is dat je je tekst niet meer 
weet. Dan breekt het angstzweet je uit. 
Ineens valt er een gat van stilte, die 
eindeloos lijkt te duren. Je tegenspeler 
weet van schrik ook niets te zeggen, 
tot een reddende engel je weer op 
de rails zet. Zelf meegemaakt. Ook 
dat een speler een paar bladzijden 
oversloe  aniek  k a  de sou eur 
koortsachtig in het tekstboek bladeren, 
terwijl de boosdoener doodleuk stond 
te improviseren. Hoe we ons daar uit 
gered hebben is me helaas ontschoten. 
Maar vreselijk was het!

Een decorbouwer liep altijd op zware 
werkschoenen. Daarmee kon hij 
behoorlijk hoorbaar stappen. Dat deed 
hij ook tijdens de voorstelling achter 
de coulissen, als hij alvast de stukken 
voor het volgende bedrijf bijeen zocht. 
Dan hoorde ik in de stille scènes het 
geklots op de houten vloer op de 
achtergrond. Heel storend. Zelf had 

hij niets in de gaten...

Tijdens een voorstelling van de opera 
Don Pasquale van Donizetti moest 
ik de sopraan tijdens haar aria achter 
een laken aan een waslijn helpen van 
jurk te verwisselen. Ze had een poosje 
niet meegezongen, want we hadden 
een dubbele bezetting. Normaal ging 
de rits op haar rug soepel omhoog. 
Maar deze keer lukte mij dat niet, 
omdat de diva in de tussentijd aardig 
was aangekomen... Zij moest de aria 
verder frontaal zaal door zingen, want 
door de open rug was zij gedwongen 
stokstijf te blijven staan om de jurk op 
zijn plaats te houden. Bij het afgaan 
keek ze heel lelijk naar mij. Alsof het 
mijn schuld was!

Tenslotte dus de sou eur. Dit eno-
meen is gelukkig afgeschaft. Maar ik 
heb nog vaak meegemaakt, dat de tek-
sten van het toneelstuk tweemaal door 
het publiek te horen waren. Natuurlijk 
bij die toneelgezelschappen, die inder-
daad de gezelligheid het belangrijkst 
vonden en tekstkennis niet zo nodig 
achtten. Maar ook de grote Ko van 
Dijk heb ik eens vreselijk zien afgaan 
door het gebrek aan tekstkennis en 
door teveel drank. Zijn tegenspelers 
hadden het die avond dan ook zeer 
moeilijk...

Herman Heyermans heeft in zijn satire 
Pitten deze toestanden meesterlijk 
aan de kaak gesteld. In deze eenakter 
gaat er alles mis wat er maar fout kan 
gaan bij het repeteren van een klassiek 
drama. Met veel plezier heb ik deze 
klucht destijds geregisseerd en er 
de rol van de gekwelde regisseur in 
gespeeld. We hebben het vaak mogen 
opvoeren en moesten telkens weer 
lachen om de fouten, die Heyermans 
ironisch aan de kaak stelde en die ons, 
amateurspelers, zo bekend voorkwa-
men.

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl

Missers bij het amateurtoneel
In de tweede helft van de vorige eeuw was het amateurtoneel in 

Den Haag volop in bedrijf. Er waren meer dan zestig toneelvereni-

gingen, die minstens twee keer per jaar een voorstelling gaven in 

een van de vele theater(tjes), die onze stad toen nog bezat. Er wa-

ren overkoepelende organisaties, er werden subsidies verstrekt 

en er was een centraal Haags toneelblad, waarin de recensies van 

die voorstellingen werden gepubliceerd. Maar ook in de verschil-

lende Haagse dagbladen, die er toen nog verschenen.
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Frans van der Linden nog met snor in De Meid van Heijermans

Arlequino in Don Pasquale

Heijermans
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Echte hulp 
Als u dat nodig heeft

WWW.DEVOLHARDING.NL
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DENK AAN:

Hulp bij het doen van een boodschap.

Hulp bij uw administratie.

Behoefte aan een leuk gesprek.

Begeleiding bij een bezoek aan een specialist of ziekenhuis.

Samen wandelen. 

Samen muziek maken.

Hulp bij een eenvoudige klus in huis.

De Blijmakers, voor aandacht en hulp 

De Blijmakers zijn vrijwilligers die tegen een vrijwilligersvergoeding hulp 

bieden op momenten dat u daar behoefte aan heeft.* 

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

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

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

Echte hulp 
Als u dat nodig heeft

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

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

Ook Blijmaker worden? Bel ons en meld u aan.

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

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

van de Belastingdienst.
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GRATIS HUISONTRUIMING!
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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



  Na het huwelijk van mijn opa en oma 
(1907) begonnen zij op de hoek van 
de Hertzogstraat en de Scheepersstraat 
een kruidenierswinkel en enkele jaren 
later was er al een verhuizing naar 
de Paul Krugerlaan. Als oudste zoon 
werkte mijn vader mee in de winkel 
en woonde na zijn huwelijk (1936) 
twee hoog boven de winkel. Daar 
ben ik geboren, net voor de oorlog 
(1939), als kleinzoon van de toen in de 
Transvaalwijk zeer bekende kruidenier 
van Fase’s Geldersewinkel. Nog jaren 
later bij het horen van mijn naam werd 
er altijd weer gevraagd: “Ben jij er een 
van Fase van de Paul Krugerlaan?”

    Buiten spelen op de drukke Paul 
Krugerlaan hebben wij weinig gedaan, 
en toch kende wij onze buurt goed. 
Bij ons aan de overkant, waar wij 
altijd tegenaan keken, was de winkel 
van Wamsteker. Dit was een dubbele 
winkel in radio’s en elektra. Wamste-
ker was na de oorlog een van de eerste 
die een auto bezat, een VW kever. 
Dit autootje werd zo vaak gewassen 
en gepoetst dat de lak helemaal dof 
was geworden. Naast Wamsteker was 
er de groenteboer Bijkerk die daar 

jarenlang zijn handel aan de man 
bracht. Hiernaast de bekende fotograaf 
Streefkerk, die elke dag, bijna in de 
etalage, zijn foto’s zat te retoucheren 
bij het licht van een bureaulamp. Tot 
het laatst toe heeft Streefkerk gewerkt 
met zo’n groot ouderwets apparaat 
met glazen platen om de foto’s te 
maken. Of zijn hoofd ook verdween 
onder een zwarte doek, dat kan ik mij 
niet herinneren. Naast Streefkerk was 
de speelgoedwinkel de Bazar, die daar 
van voor de oorlog tot enkele jaren 
geleden (?) gevestigd was en waar alle 
kinderen uit de Transvaalwijk zich wel 
eens hebben staan te vergapen voor de 
etalages. Even verderop op de hoek 
van de Paul Krugerlaan en de Herman 
Costerstraat, de paardenslager, waar 
het vlees zo goedkoop (en taai) was!

    Op de andere hoek aan de overkant, de 
bloemenwinkel van Koeman, en als ik 
het mij goed herinner had die toen een 
leuke dochter in huis! Op de hoek Paul 
Krugerlaan en de Schalk Burgerstraat 
stond de melkwinkel van Vink, waar 
we regelmatig met een pannetje, 
melk gingen halen. Dat werd toen los 
verkocht.

Op de andere hoek was sigarenmaga-
zijn ‘t Hoekje, waar altijd een grote 
zwarte bouvier in de winkel liep. 
Naast de winkel van mijn opa (in 1947 
overgenomen door J. Willemen die 
er een Spar-winkel van maakte) de 
broodwinkel van Hus van de familie 
Willems. Waarvan ik nog weet dat 
deze winkel, vlak na de oorlog, toen 
alles nog op de bon was, na bevoor-
rading, door woedende huisvrouwen 
is leeggeroofd. Aan de andere kant 
van onze winkel slijterij Van der Aa, 
waar je een maatje jenever kon halen. 
Daarnaast modehuis Straver, die daar 
nog tientallen jaren heeft bestaan. Ook 
even verderop, de visboer Van der 

en  al ik nooit ver eten. en  inke 
man, altijd met een kort wit jasje aan, 
met z’n twee keffende keeshondjes!

    En wie kent niet even verderop 
boekwinkel Transvalia op het Paul 
Krugerplein, even verder het Keteltje 
(huishoudelijke artikelen) en niet 
te vergeten ijssalon Turko? En de 
viskraam op het Paul Krugerplein, 
waar ik menig harinkje heb gegeten? 
En textielmagazijn Rio waar wij onze 

huwelijksuitzet hebben gekocht!

    Naast Wamsteker aan de overkant, 
was de kruidenierszaak Van Heinen 
met als buurman de schoenmaker 
Hartjesveld. Naast de schoenmaker de 
juwelier B. Rond en op de hoek van 
de Paul Krugerlaan en de Engelen-
burgstraat de chique chocolateriezaak 
van Van Buuren. Ook de winkeliers-

vereniging Transvaal was toen zeer 
actief met verlichting en de stem van 
Vera Lynn die toen regelmatig door de 
luidsprekers galmde. Als ik nu over 
de Paul Krugerlaan loop, schieten de 
tranen in mijn ogen. Wat is er nog over 
van de Paul Krugerlaan van toen?

     Wim Fase

w.fase.@upcmail.nl  

 Herinneringen aan de Paul Krugerlaan   
  Hoewel ik al bijna vijftig jaar in Tiel woon, kwamen ook bij mij de 

herinneringen van mijn jeugd, zoals de hongerwinter, schoolja-

ren, eerste liefde e.d. na het lezen van Wandelen door de Schee-

persstraat in De Oud-Hagenaar van 25 juli de herinneringen weer 

naar boven!  
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Mijn vader en opa achter de toonbank van ‘De Gelderse Winkel’

Opa Fase met broodkar. Hoek Hertzogstraat-Scheperstraat
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foto: Joris van Bennekom

*Voor meer informatie en voorwaarden: soldaatvanoranje.nl

BEZOEK ONS OOK OP:

Het Haags UIT Festival (zondag 3 september)

Lange Voorhout, Den Haag, standnummer 45

50PLUSBeurs (19 t/m 23 september)

Jaarbeurs Utrecht, Hal 11, standnummer 11C08

� 7 jaar jubileumaanbod*

� Schrijf je in op de nieuwsbrief bij onze stand en

 ontvang een shoppertas cadeau*

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353 (4
5

 c
p

m
)

THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

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

Erf- en schenkingsrecht

Slagen om de arm in

tweede huwelijk

Mijn moeder was getrouwd met een 

gescheiden man met inmiddels volwas-

sen kinderen. Zij hadden een testament 

op de langstlevende, waarbij deze het 

recht van vruchtgebruik kreeg over 

de gehele nalatenschap. Helaas is 

haar man in 2000 overleden. Als mijn 

moeder komt te overlijden, hebben dan 

zijn kinderen recht op een erfdeel en 

zo ja welk?

Van uw inmiddels overleden stief-
vader hebben zijn eigen biologische 
kinderen uit zijn eerste huwelijk 
een vordering op uw moeder die 
pas tot uitbetaling komt als zij ook 
is overleden. Van uw eigen moeder 
erft u als zij overlijdt (we nemen aan 
dat u enig biologisch kind bent van 
haar) haar eigen (netto) nalatenschap 
als er géén testament is die anders 
bepaalt. Op het tijdstip dat uw 
stiefvader (ook weer een aanname) 
overleed, bedraagt de vordering in 
een testament op de langstlevende 

(thans wettelijk vastgelegd) meestal 
50 procent van het vermogen als het 
huwelijk in gemeenschap van goe-
deren is gesloten. Er zitten natuurlijk 
ook wat fis ale aspe ten aan er be-
lasting) als u meer dan ruim €20.200 
(dit jaar) erft van uw moeder.

We moeten enkele slagen om de arm 
houden want u bent niet duidelijk 
in uw situatie. Bijvoorbeeld: u rept 
namelijk niet over uw biologische 
vader. Uw moeder kan in een tes-
tament op de langstlevende, ook in 
een tweede huwelijk, alles opmaken 
zodat zijn kinderen achter het net 
vissen. Het probleem is dat u niet 
weet wat de inhoud van hun testa-
ment is. Wellicht dat uw moeder dat 
weet. Misschien is er ook in bepaald 
dat vroeg of laat zijn kinderen uit het 
eerste huwelijk toch iets erven.

Sociale voorzieningen

Kwijtschelding: pas

bij laag inkomen

Hoe hoog mag je inkomen zijn als 

AOW’er en hoeveel spaargeld mag je 

hebben om in aanmerking te komen 

voor kwijtschelding belastingen?

De AOW is niet gebonden aan de 
hoogte van het inkomen. Je moet 
vanaf je vijftiende in Nederland 
hebben gewoond. Dus iedereen 
krijgt dan AOW. Ook miljonairs! 
De hoogte van uw inkomen en van 
uw vermogen (spaargeld, auto, enz.) 
is bepalend voor de kwijtschelding 
van sommige belastingen van uw 
gemeente en het waterschap. Vraag 
welke in uw gemeente en aan welke 
inkomensnormen u moet voldoen of 
wat uw vermogen in totaal mag zijn. 
Per gemeente kan dat namelijk ver-
schillen. Vaak zijn beide - inkomen 
en vermogen - erg laag. Zeg maar op 
het bijstandsniveau of ietsje hoger.

De Belastingdienst heeft diverse 
regelingen voor gespreide betalingen 
of soms zelfs kwijtschelding bij 
wettelijke schuldsaneringsregelingen 
bij natuurlijke personen (WSNP). De 
Belastingdienst kunt daarover ophel-
dering verschaffen. Kijk op hun site 
of pak de Belasting Telefoon (gratis 

op telefoonnummer 0800-0534).

AOW en pensioen

Opbouw van pensioen

bij nul-urencontract

Ik heb ooit enkele jaren gewerkt als 

verpleegster na mijn 25ste als oproep-

kracht op een nul-urencontract in de 

zorg. Heb ik dan ook pensioenrechten 

opgebouwd?

Daarvoor moet u bij het pensioen-
fonds in die sector (PFZW) zijn. 
Normaal gesproken krijgt u jaarlijks 
daarvan bericht of u kunt het opvra-
gen via uw DigiD (overheidszaken). 
Als u een aantal uren per week heeft 
gewerkt, dan heeft u waarschijnlijk 
recht op ouderdomspensioen. Het 
ouderdomspensioen gaat standaard 
in op uw AOW-leeftijd. U kunt 
echter uw ouderdomspensioen al 
vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan. 
Of dat gunstig is, hangt van uw per-
soonlijke situatie af. Het is namelijk 
wel zo dat het eerder laten ingaan 
van uw pensioen een prijskaartje 
heeft. De hoogte is namelijk een stuk 

minder dan het later te laten ingaan. 
Bent u geboren vóór 1965, dan kunt 
u uw pensioen laten ingaan vanaf 
55 jaar. Bent u geboren in of na 
1965, dan kunt u uw pensioen op z’n 
vroegst laten ingaan vijf jaar voordat 
de AOW ingaat. Het PFZW heeft 
een zogenoemde middelloonrege-
ling. Dat betekent dat uw pensioen is 
gebaseerd op het salaris dat u gemid-
deld heeft verdiend toen u pensioen 
opbouwde bij Pensioenfonds Zorg 
en Welzijn. Daarbij geldt: hoe meer 
pensioenjaren en/of salaris u heeft, 
hoe hoger uw ouderdomspensioen.

AOW later krijgen,

hangt van politiek af

Ik ben geboren in januari 1958. Per 

wanneer krijg ik mijn AOW?

U krijgt naar de huidige verwachting 
uw AOW-pensioen vanaf juli 2025. 
Uw geschatte leeftijd is dan 67 jaar 
en zes maanden. Maar houdt de 
politiek in de gaten. Die kan zeker 
beslissen of uw AOW eerder ingaat 
(bij zware beroepen) of later als 
mensen langer leven.

Snapchat en vloggen.

Voor mij was de discotheek in de 
jaren negentig ‘the place to be’. Van 
1990 tot 1995 was ik ieder weekend 
te vinden in de legendarische 
Haagse discotheek De Marathon. 
De hele week werd er al uitgekeken 
naar het stappen in de Mar. Ik heb er 
veel mooie en onvergetelijke herin-
neringen aan, ook omdat ik er mijn 
vrouw Nadine, de moeder van mijn 
kinderen, heb ontmoet.

Een goede avond in De Marathon 
zag er ongeveer zo uit: eerst zorgen 
dat je binnen kwam. Dat lukte 
meestal wel, ik ben misschien één 
keer geweigerd en in de jaren werd 
je ook voor de portiers een bekend 
gezicht. Langs de garderobe en 
gelijk met de trap naar boven voor 
een bacootje (Bacardi-Cola) bij Jan. 
Vervolgens liep ik een rondje op de 

bovenste etage, even kijken wie er 
op de dansvloer stond. Daarna was 
het wel weer tijd voor een drankje of 
een tosti bij Jan.

Samen met mijn vriendin Nadine, 
die ik in de discotheek voor het 
eerst tegenkwam, dansten we op 
geweldige klassiekers als Every-
body’s Free van Rozalla en Show 
Me Love van Robin S. Aan het 
einde van de avond werd La Vie en 
Rose gedraaid, gezongen door Grace 
Jones. Dan wist je dat de lampen 
aan gingen, zo rond een uur of 05.00 
‘s ochtends. Kortom, we gingen 
vaak pas naar huis als het buiten 
al licht was. Na het laatste liedje 
pakten we vaak de taxi richting El 
Basha in de stad voor een broodje 
shoarma. Ik bracht Nadine thuis op 
de Hooikade en ging daarna zelf 

naar huis. Soms gingen we ook met 
een groepje vrienden vaak nog even 
naar de Jeugdherberg Ockenburg om 
te kaarten met de nachtportier.

Inmiddels is De Marathon niet meer. 
Op de plek van de voormalige dis-
cotheek komt een uitbreiding van de 
Internationale School. Als Hagenees 
en raadslid van Groep de Mos heb ik 
me met hand en tand verzet tegen de 
sloop; ik heb zelfs nog voorgesteld 
om De Marathon elders weer op te 
bouwen. Daar kreeg ik geen enkele 
steun voor van de Haagse gemeente-
raad. Ik word er nog altijd een beetje 
verdrietig van als ik eraan denk.

Op 2 september is er een Marathon-
feest in de Opera aan de Fruitweg. 
De reünie vorig jaar op de Wijndae-
lerweg was erg indrukwekkend. Het 

is geweldig om te zien dat zoveel 
mensen ook zulke mooie herinnerin-
gen hebben aan De Marathon. Mijn 
vrouw en ik vonden het geweldig. 
We hebben nu samen twee kinderen. 
Die het woord ‘discotheek’ niet 
meer lijken te herkennen. De tijden 
ijn veranderd. nfin  denkend 

aan mijn tijd in de disco, kom ik 
automatisch uit bij O, o, Den Haag 
van Harrie ekkers  meer spe ifiek 
bij dit stukje:

Ik zal best nog wel een keertje net als 

vroeger, een nachie willen stappen.

Op mijn puch een wijffie halen en 

daarna dansen in de Marathon.

Arjen Dubbelaar (Groep de Mos)

arjen.dubbelaar@denhaag.nl

Denkend aan discotheek De Marathon
De jeugd van tegenwoordig 

kent het woord ‘discotheek’ 

bijna niet meer. Het is over 

enkele jaren misschien 

zo’n vergeten woord, net 

als walkman, videoband en 

negerzoen. Ik kan het weten: 

met mijn twee kinderen, de 

oudste start binnenkort op 

de middelbare school, hoef 

je het niet meer over disco-

theken te hebben. Die gaan 

liever naar schoolfeesten en 

raken niet uitgepraat over 

Arjen Dubbelaar met zijn vrouw Nadine bij de voormalige discotheek De Marathon.

Met 25% korting naar  
De Vader met Hans Croiset 
in de hoofdrol

Op maandag 28 en dinsdag 

29 augustus om 20.15 uur te zien in 

De Koninklijke Schouwburg.

Vorig seizoen ging de indringende voorstel-
ling De Vader met Hans Croiset glansrijk 
in première in de Koninklijke Schouwburg. 
Nu is de voorstelling Publieksfavoriet op het 
Nederlands Theaterfestival én is Hans Croiset 
genomineerd voor de Louis d’Or - de prijs voor 
de beste mannelijke hoofdrol. De tragiko-
mische voorstelling over ‘het niemandsland 
waarin iemand met Alzheimer samen met 
geliefden terechtkomt’ is nu nog één keer terug 
in de Koninklijke Schouwburg,

De pers over De Vader:

“Anderhalf uur lang geklúísterd aan geweldige 
Croiset. (...) ‘Croiset is geweldig als mopper-
kont, de charmeur, de geestige, scherpzinnige, 
de verwarde, verdrietige, de alzheimerpatiënt.” 
De Volkskrant  

“Monumentale rol van Hans Croiset in De 
Vader.” Scènes 

“Kwetsbaar, ontwapenend, grof, ontgoocheld; 
Hans Croiset (81) levert een tour de force met 
zijn intense rol als dementerende Vader. In 
deze tragikomische voorstelling worden het 
verdriet en de verwarring van dementie op 
een bijzondere wijze invoelbaar gemaakt. (...) 
Fenomenale vertolking van Hans Croiset” Het 
Parool 

Bestel uw kaarten via www.hnt.nl en 

gebruik de kortingscode ‘volharding’, 

daarna ziet u uw kortingskaarten 

verschijnen.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Ze staan allemaal op zolder. De 
vrijwel volledige werken van mijn 
favoriete schrijvers. Als eerbetoom 
keurig alfabetisch gerangschikt. Hun 
debuut voorop. De meest recente 
boeken achteraan.

    Een persoonlijke, literaire top-tien 
over de afgelopen vijftig jaar.

    John le Carre
Joseph Conrad
Dave Eggers
Jonathan Franzen
John Irving
Philip Roth
Robert Stevenson
Paul Theroux
John Updike
Jack Vance

    Mijn dank aan deze schrijvers is groot. 
In moeilijke tijden had ik houvast aan 
ze. In onzekere tijden waren het mijn 
richtingaanwijzers. Zonder hen zou ik 
minder mens zijn geweest.

    Wat opvalt, is dat er geen Neder-
landse auteurs in het rijtje staan. Dat 
komt omdat geen enkele vaderlandse 
schrijver mij van het begin tot het eind 
heeft weten te boeien. Natuurlijk was 
er af en toe wel een boek waardoor ik 
gegrepen werd, zoals bijvoorbeeld:

    Willem Frederik Hermans: De don-
kere kamer van Damokles

    Hubert Lampo: Terugkeer naar 
Atlantis

    Harry Mulisch: Tanchelijn

    Cees Noteboom: Philip en de anderen

    Gerard Reve: De avonden

    Thomas Rosenboom: 
Publieke werken
J.J. Voskuil: Het 
bureau

    Maar met hun 
overige oeuvre heb-
ben ze maar weinig 
aangericht in mijn 
zieleleven.

     

     

     Vrienden voor het leven 
Dat ligt natuurlijk voor iedereen 
weer anders. En daarom is het zo 
plezierig, dat het aanbod van boeken 
zo enorm groot is. Want dan kan ie-
dereen naar eigen inzicht zelf zijn ei-
gen architecten van de geest selecte-
ren. Dus ga me nou niet schrijven dat 
ik dit of dat boek moet lezen omdat 
het zo goed is. Dat bepaal ik zelf wel. 
Bovendien zijn lievelingsschrijvers 
vrienden voor het leven. Daar maak je 
al vroeg kennis mee. Die begeleiden 
je vanaf je jeugd tot je ouwe dag. Die 
maken je tot een verwante geest. En 
andersom steun jij ze weer door dat 
nieuwe boek, dat net van ze uit is, 
onmiddellijk aan te schaffen. Zo wordt 
de band steeds hechter. Of, en dat 
kan natuurlijk ook, valt ineens uiteen. 
Vanwege de totaal andere weg die de 
schrijver onverwacht is ingeslagen. Of 
een andere draai die je zelf plotsklaps 
hebt gevonden. Net zoals dat bij een 
echte vriendschap wel eens gebeurd.

  Maar de echte architecten van je geest 
kenmerken zich door durende besten-
digheid. Zo stonden John le Carre en 
Paul Theroux mij aan het begin van 
mijn volwassen leven bij als het ging 
om het begrijpen van de wereldse 
politiek. En nu, aan het eind van hun 
leven, hebben ze zojuist allebei een 
boek geschreven waarin ze uiteinde-
lijk bekennen, dat ze er zelf eigenlijk 
ook nooit iets van hebben begrepen. 
Nou. Zoiets schept een band. Toch?

    De wat jongere schrijvers, Dave Eg-
gers en Jonathan Franzen schrijven 
hoe de maatschappij thans in elkaar 
zit. En bestrijden daarin de hoogdra-
vendheid en arrogantie op een manier 
die ze hebben afgekeken van Le Carre 
en Theroux. Nog even, en dan schrij-
ven ze, dat ze er eigenlijk zelf ook 
nooit iets van hebben begrepen.

    En Jack Vance? 
Mijn nummer één 
op mijn hitlijst? 
Het leven, dat 
ik tijdens het 
lezen van alle 
veertig boeken 
van Jack Vance 
geleid heb, kan 
misschien - voor 
wat betreft 

diepgang, wonderen en kracht - zelfs 
al bijna op tegen het echte leven dat ik 
tot nog toe heb geleid.

     Levenslessen 
Grappig is, dat ik al mijn favoriete 
boeken nog heb. Als mij tijdens het 
lezen iets trof, een levensles, een 
grap, iets waar ik zelf verder mee uit 
de voeten kon, vouwde ik een hoekje 
van de bladzijde naar de plek waar 
het precies stond. Nadat het boek 
uit was, zocht ik die omgevouwen 
hoekjes weer op en noteerde de betref-
fende quote in een speciaal daarvoor 
aangelegd schrift. Dat doe ik nu al 
vijftig jaar.

  Dat schrift heb ik ook nog. Met teveel 
om op te noemen.

    Daarom beperk ik me speciaal voor 
De Oud-Hagenaar tot tien citaten van 
John Updike over de ouderdom.

     Geld, troost, tranen en angst 
‘Dwars door het zachte kussen van 
mijn pensioen blijf ik mijn angst voor 
geldgebrek voelen’.

  ‘Onze moeders veegden onze billen 
af en loofden onze eerste gebrab-
belde woordjes. Onze verpleegsters 
houden ons nu s hoon bij de fi nale 
en prevelen ons moederlijk toe in 
de smeerboel van de dood. Maar de 
troost die er echt toe deed kwam van 
vrouwen die om wat voor reden dan 
ook ons zaad opnamen’.

    ‘De tranen springen me in de ogen 
als ik bedenk hoe mijn kleinkinderen 
de toekomst in marcheren, dribbelen, 
kruipen. En mijn genen de maal-
stroom in sjouwen van een wereld 
die ik nooit zal kennen. Mijn dappere 
soldaatjes. Maar in wat voor oorlog? 
En voor welke nobele zaak?’
‘Een onduidelijke wig van angst zit 
mij - nadat ik om vier uur ‘s nachts 
heb geplast - in de weg’.

‘Dromend ben ik ongelukkig en toch 
verzet ik me in het ochtendlicht tegen 
het ontwaken’.

     Een trouwe baas, nog meer 

tranen, internet en verval 
‘Met mijn linkerhand koesterend rond 
mijn ballen keek ik bewonderend 
naar mijn ferme, trouwe baas die me 
zolang en zo trouw had gediend’.

  ‘Zoveel tranen van woede en onmacht 
en pijn heb ik op het gezicht van mijn 
moeder gezien dat ik mij afvraag of 
mijn hart toen niet is vereelt om te 
voorkomen dat ik de rest van mijn le-
ven verlamd zou blijven van verdriet’.

    ‘Optimisme leidt dikwijls tot succes, 
maar doet dat iets af aan de majestu-
euze waarheden van het pessimisme?’

    ‘Internet: een vrijwel onbegrensde 
massa e mail  porno rafi e  spam  
halfbakken data, digitale foto’s en 

wederrechtelijk gedownloade muziek. 
Wat men cyberspace noemt, wordt 
gesmoord in de lage lusten waar 
het kapitalisme maar al te graag op 
inspeelt’ (2004, ook toen al).

    ‘Toch ben ik in verval. Vreemde 
aandoeningen melden zich. Een scherp 
pijntje onder het linkeroor. Een waas 
voor mijn ogen bij het wakker worden 
dat het eerste half uur van de dag mijn 
zicht versluiert. Een plotseling getrek 
onder mijn gelaatshuid

    En dan zwijg ik nog van artritische 
vingers, nachtelijke buikpijn en het 
raadselachtige ruisen en steken van 
mijn hart dat continu doorzwoegt in 
het zompige aardedonker van mijn 
borstkas’.

    Lijdt u ook aan smart die je zou 
kunnen halveren door het te delen? 
Mail het naar  julius.pasgeld@deoud-

hagenaar.email . 

 De architecten van mijn geest (2)
  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 

schrijvers 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.

 Jonathan Franzen   

Paul Theroux

 John Updike   Jack Vance

Philip Roth
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Een hele interessante move van Alfa 
Romeo om begin jaren tachtig deze 
prijsprettige Alfa te introduceren 
met, nieuw voor dit merk, voorwiel-
aandrijving. Ze hebben er ook spijt 
van gehad, want met dit model is 
de kreet ‘Ze roesten al in de folder’ 
ontstaan. Want inderdaad was dit 
het geval door een slechte metaal-
kwaliteit die de fabriek in het zuiden 
van Italië, vandaar de naam Sud, 
hanteerde. Desalniettemin heb ik 
drie Suds gehad met geen spoor van 
roest. Mijn eerste was de Alfa Sud 
Ti. Een waanzinnig mooie twee-
deurs Sud-uitvoering, met een aantal 
sportieve elementen ten opzichte 
van de vierdeurs Sud. Ik kan mij nog 
herinneren dat ik helemaal gek was 
van deze Ti en ben op een zondag 
gaan kijken met vriendin Sophie Bij, 
ja, precies die, waarvan haar vader 

de BMW 700 Coupé had die ik al 
eerder besproken heb, bij de dealer 
met de neuzen tegen het raam. Een 
week later ben ik gaan proefrijden 
met de vierdeurs Sud met een toen-
malige vriend Peter de Klerk. Hoe 
heerlijk liet die demo zich ver in het 
rood vlak van de toerenteller jagen. 
Ik kocht hem bij Alfa Romeo-dealer 
Hans Maasland in Valkenburg, waar-
van in de jaren negentig zijn dochter 
Jacqueline bij mij solliciteerde en 
werd aangenomen als PR-assistente 
bij Akzo Nobel in het kader van de 
viering van het 200-jarig bestaan van 
het merk Sikkens. Grappig, hè? Maar 
dat terzijde.

Typerend voor de Sud was de schuin 
a opende a hterkant  eindi end in 
een loodre ht a opende ko erdek-
sel. Allereerst twee grote portieren, 

een matzwarte grille met aan iedere 
kant twee Jodium koplampen en 
een spoiler onder de bumper en ook 
aan de achterzijde een spoiler die 
als een zwarte en dynamische band 
een nieuwe dimensie gaf aan de 
carrosserielijn. Sportieve velgen en 
rozetten op de bumpers. Bijzonder 
aan de Sud was dat hij vijf versnel-
lingen had, want dat was in die tijd 
nog niet gebruikelijk. En vooral dat 
snerpende Boxer-motor uitlaatgeluid. 

Echt autorijden dus. En dat interieur, 
ook zoiets fraais. Mooi, dik leren 
driespaaks sportstuur dat verstelbaar 
was. Onder het stuur de choke en 
- afgezien van de tuimelschakelaar 
voor de alarmknipperlichten - geen 
knoppen. Ruitenwissers, verlichting, 
ruitensproeiers en claxon werden 
bediend door de stuurhendels links 
en rechts. Bijzonder was dat het 
contactslot links van het stuur zat. 
Mooie klokken, waarvan één de stan-

daard geleverde toerenteller en dat 
was bijzonder voor die tijd. Op het 
middelconsole nog drie naar de be-
stuurder gerichte meters voor onder 
andere de olie- en watertemperatuur. 
Wat was dat een heerlijke auto en hij 
lag als een blok op de weg.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Alfa Romeo Sud Ti
Van huis uit ben ik opgegroeid met de liefde voor Italiaanse 

auto’s en mijn eerste auto was een gloednieuwe Fiat 850 

Sport Coupé en dat warme gevoel voor het Italiaanse product 

ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Ik kan mij nog de introductie 

van de Alfa Sud herinneren. Ter promotie stond hij tentoonge-

steld in warenhuis of modezaak in Winkelcentrum In de Boog-

aard in Rijswijk, wat heel bijzonder was voor die tijd.

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 8 augustus vond u 
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 
oplossing luidde de vorige keer: 7-9-5-9.
Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de vol-
gende inzenders:
• Annemiek Dijkhuizen, te Den Haag
• Faust Ruigrok, te Voorburg
• E. Sterenborg, te Reeuwijk

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 1 september.

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 17

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 
voor u te doen!

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

3 7 9 4
9 8 7 3

2 6 7 3 5
5 8 3 1

2 9 8

6 8 7 4
5 6

2 9 8 1
3 5

3 1
6 7

5 7 6 8
8 4

4 3 7 2

8 3 5

1 8 2
1 5 9

4 7
1 3 9
8 4

6 3 2 7
3 6 5

5 2
1 3

4 7 1
3 5 7 6

9 6
2 8 4
8
9 7 8

2 3 5
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MEER PARTNERS IN ONZE DE ADVERTENTIE OP PAG ...

Hofpaspartner Petra van Schie geeft 

energetische behandelingen. Dat klinkt 

behoorlijk zweverig maar dat valt volgens 

Petra ‘hartstikke mee!’. ‘Ik geef healings 

waarbij ik blokkades die je – meestal 

onbewust – hebt, kan opheffen.

‘Klanten gaan gewoon lekker op mijn be-

handeltafel liggen met hun kleren aan en 

dan gaan mijn handen aan het werk. Op je 

lijf maar ook in het energetische veld rond 

je lichaam. Het resultaat: een heerlijk 

ontspannen gevoel en meestal nog een fijn 

inzicht erbij. Kun je er weer even lekker 

tegenaan.’

Het motto van Petra’s praktijk Hauf is: 

‘volg je hart, dat klopt’. Ik probeer mijn 

klanten dichter bij zichzelf te brengen en 

meer vanuit hun hart te laten leven. Het 

is heerlijk om te zien wat voor stappen 

mensen kunnen maken.’

‘radertjes aan het werk’

Op de behandelingen van Petra komen 

mannen en vrouwen af, van jong tot oud. 

De één alleen voor wat ontspanning, de 

ander omdat ze een andere koers willen 

in hun leven. Die kiezen meestal voor een 

serie behandelingen of een coachings-

traject. ‘Je zet allerlei radertjes aan het 

werk’, zei een klant tegen me. Dat vond ik 

wel mooi omschreven. Ik help je op weg 

maar je moet het zelf doen, je eigen pad 

volgen. Beter kan ik mensen niet maken, 

ik kan wel zorgen dat ze met hun situatie, 

hoe lastig die soms ook is, beter kunnen 

omgaan. 

Nieuwsgierig geworden: Lees het hele 

verhaal van Petra van Schie op 

www.dehofpas.nl

‘VOLG JE HART, DAT KLOPT’

PETRA VAN SCHIE

DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN 

DEN HAAG EN OMSTREKEN! 

VRAAG ‘M GRATIS AAN 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

ZIE OOK DE HOFPASADVERTENTIES OP PAGINA 16  |  WWW.DEHOFPAS.NL


