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De Woerdense Kaasboertjes
Hoe kom je aan zo’n naam?
Velen in de dertiger jaren
werden, door armoede gedwongen, om een negotie te
beginnen in een omgeving die
voor hen vaak volledig onbegrijpelijk was en toch voor die
mogelijkheid kozen.

Deze week o.a.:

Daar stond de
schitterende
Harley
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Artistiek
roken met
Miss Blanche

Evert Doornebal, zoon van een failliete boer uit de omgeving van Woerden, had waarschijnlijk nog nooit van
Den Haag gehoord. Hij was omstreeks
dertig jaar oud en kwam met geleend
geld van zijn broer, een kaashandelaar uit Woerden, naar het ‘wilde
westen’ om een winkel in boter en
kaas te beginnen. Geleend geld: 250
gulden. Eerst begon hij zijn geluk op
de Frederik Hendriklaan, doch na een
jaar kreeg hij in 1938 een aanbod in
de Reinkenstraat. Intussen trouwde hij
met een winkelmeisje uit Hilversum.
Als hij de winkel op nummer 15
huurde, kon hij de winkel ernaast gratis erbij krijgen tot een nieuwe huurder
zich aandiende. Het was de tijd dat
de verhuurder het huis nog gratis liet
behangen. Kom er nog eens om?
Reinkenstraat
Ook in die tijd was de Reinkenstraat
een fantastische winkelbuurt. Slagers:
Westphal, Van ‘t Riet en anderen,
kruideniers: Jan Fris, Rotteveel,
groenteboeren: de Ster, Westmaas,
boekhandel Viel met z’n ronde
etalageraam, melkboeren Sierkan en
Siesterman, ijzerwaren Nadorp en
nog vele anderen. Heden ten dage
is het bijna onbegrijpelijk dat al die
middenstanders met vrijwel dezelfde
negotie hun brood konden verdienen.
Tot het begin van de oorlog verkochten mijn ouders: kaas, boter en eieren.
In diezelfde Reinkenstraat bevonden
zich nog diverse winkels met hetzelfde
assortiment. Zo zaten er vier slagers
en diverse kruideniers en comestibeles-winkels.
Ikzelf weet niet veel van de toenmalige omstandigheden: Ik werd in 1939
geboren. Toen ik min of meer tot mijn
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Reinkenstraat (1948). Foto: Tangel, L.M. (collectie Haags Gemeentearchief)

menselijke positieven was gekomen,
was in Nederland de pleuris uitgebroken. Als ik mijn jeugd vergelijk met
die van mijn eigen kinderen, waren
wij in latere jaren nogal vrijgevochten.
‘Lief meisje’
Mijn moeder, die liever een dochter
had gekregen, liet mijn haar groeien.
Tot het ogenblik dat een passant in de
Reinkenstraat mij over de bol aaide en
mij een ‘lief meisje’ noemde. Volgens
de geschiedenis was ik daar niet van
gediend en ik verkocht hem een schop
tegen de schenen. Het moment was
aangebroken dat mijn moeder mij mee
naar de kapper nam. Het haar bevindt
zich nog steeds in de familie.
Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken en al die jonge winkeliers gevaar
liepen om te worden opgepakt voor de
Arbeidsdienst, zochten zij een onderkomen. Het waren jongens tussen de
30 en 45 jaar. Die vonden een schuilplaats op de zolder van Gerard Meijer
in de Reinkenstraat. Oom Gerard
had een bloemenzaak, tegenover zijn
woning. Dat onderduiken ging niet
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altijd goed. Mijn vader bracht kaas,
drankenzaak Richters bracht de spiritualiën, ook kruidenier Rotteveel was
scheutig. Kortom, oom Gerard moest,
uit lijfsbehoud, meermalen tot kalmte
manen. Hij woonde ter tenslotte wel
samen met zijn tante Stien.
Akeleistraat
Hoe jong je ook bent, je herinnert je
zaken die later niet normaal blijken
te zijn. Een V1, waarvan de motor
stopt in de lucht, was een gevaar. Hoe
oud was ik: 5 jaar? Ik ging met mijn
vader naar de Akeleistraat, waar zo’n
kreng was neergekomen. Ik herinner
mij de ellende op de gezichten van
de mensen die daar een huis hadden
gehad. Het bombardement op het Bezuidenhout, je ging erheen als toerist,
onbegrijpelijk. Een rokende vlakte.
Op het middenpad van de Laan van
Meerdervoort haalden we sintels
onder de geteerde deklaag vandaan,
die we verkochten. Hoe oud was je?
Je zag mensen op straat dood in elkaar
zakken vanwege de honger en je liep
door. Ik ging met een vriendje naar de

gaarkeuken in de Van Merlenstraat.
Iedereen vond dat het er stonk, maar
ik herinnerde mij de lucht van een
boerderij waar ik wel met mijn vader
was geweest. Het viel wel mee. Alles
is dus blijkbaar betrekkelijk.
Ik heb het later vaak vergeleken met
de jeugd van mijn eigen kinderen en
vond dat zij een luxe leven leidden.
Op een zekere zondag werden mijn
ouders vereerd met het bezoek van een
Duitse soldaat, die een zak aardappelen aanbood. Vraag me niet wat hij
ervoor terug wilde, maar er vond geen
ruilhandel plaats.
Feest met optochten
Toen de vrede uitbrak, vierde de
Reinkenstraat feest met optochten
en ondergetekende liep mee als
boerenmeisje. Ik schaam mij nu nog.
Wellicht een vondst van mijn ouders.
Intussen had ik een zusje bekomen in
1944.
Na de oorlog werd het nog vreemder.
Op de Groot Hertoginnenlaan haalden

Zorgeloos
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zijn.
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wij het lood uit de ramen van de
gebutste huizen, waarvan wij loden
soldaatjes smolten. Wij rotjongetjes
speelden op het mijnenveld dat met
behulp van het Duitse leger volkomen
was geëgaliseerd tussen de Groot
Hertoginnenlaan en de Valeriusstraat.
Niet te vergeten: de tankgracht waar je
fantastisch kon vissen en waar gevangen genomen NSB’ers, na de oorlog,
stenen moesten bikken voor - onder
andere - Moerwijk. Wij voeren in het
Verversingskanaal op samengebonden blikken van door de geallieerden
uitgeworpen blikken scheepskaak.
Het klinkt nu misschien cru, maar
achteraf was het een fantastische tijd.
Toen werd het tijd om naar de lagere
school te gaan.
Wat moeten die onderwijzers (die
heetten toen nog zo) geleden hebben
onder dat vrijgevochten zooitje dat zij
in de klas kregen.
Ruud Doornebal
r.doornebal@hetnet.nl
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Korfbal
Naar aanleiding van het lezenswaardige artikel over korfbal in de vorige uitgave het volgende: mijn moeder, Floortje Troll, op de foto tweede van links
vooraan, heeft naar ik begrepen heb op hoog niveau korfbal gespeeld. Wie
kan me iets meer over deze foto vertellen? Alvast bedankt.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

vrouwen gestopt. Hierna klom Han
over de motor, die onder een grote
kap verborgen zat, startte het stokoude
voertuig en reed met veel protest van
de versleten versnellingsbak naar de
volgende flat. Soms mocht ik dan die
50 meter meerijden, het hoogtepunt
van de dag. Opeens was het over met
Han. Maanden later zag ik de DAF
voor sloop op het woonwagenkamp
aan de Viaductweg staan vanuit de
tram. Later heb ik nog eens vernomen
dat Han Smit een winkel had geopend
op de Bruijnings Ingenhoeslaan in
Voorburg, maar dat weet ik niet zeker.
Vandaar mijn oproep of iemand zich
Han Smit nog kan herinneren, hetzij in
de verhuiswagen of in zijn winkel in
Voorburg! Nog mooier zou zijn als er
nog een foto van zijn rijdende winkel
bestaat!

wat zouden wij te zien krijgen vanaf
dat booreiland? Mijn vader stond al
klaar om de antenne uit te proberen.
We woonden toen in een benedenhuis
aan de Zuiderparklaan, bijna op de
hoek van de Otterlostraat. Ik nam
plaats op een hoekstoel om te zoeken
naar een signaal vanuit zee. Dat viel
niet mee. Eerst moest er een stoel worden verplaatst en daarna een kast en
weer daarna een kleine tafel. Wij zaten
met onze armen in de lucht het leek
wel ochtendgymnastiek en we draaiden en keerden ons tientallen keren
om en ja, hoor... We hadden beet! Het
sprekende paard was net bezig! Leuk
was het, maar we hadden wel een paar
stijve armen eraan over gehouden. Nu
moest de antenne nog even vast gezet

worden. Ook een heel gedoe. Dat ging
met punaises en een stukje plakband.
Mijn vader en ik leken op Buurman en
Buurman, alles verliep een beetje stuntelig. Maar, mensen, het was gelukt!
Dan nog even terug naar de Haagse
Mart van nu. Iets minder gezellig,
maar wel veel luxer met al die stenen
kramen. Een vooruitgang. Het is nog
steeds leuk om ook in 2017 over de
mart te struinen. Meer dan 300 kramen
een nieuwe HTM-tram op lijn 11. Het
valt mij altijd weer op dat het publiek
in de looppaden zo vriendelijk is. Het
is nog steeds een fijne sfeermarkt: de
Haagse Mart!
Peter Willemse
wilbo@casema.nl

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
De St. Agneskerk (1)
In De Oud-Hagenaar van 19-09-2017
wordt in het stuk over deze de St.
Agneskerk o.a. vermeld dat er op 1
januari 1945 een V1 neerkwam in de
Indigostraat met als gevolg 232 doden.
Dit is een niet geheel juiste weergave
van deze gebeurtenis. Het was namelijk geen V1 maar een V2, een geheel
ander soort projectiel, die neerkwam
en in bronnen wordt melding gemaakt
van 24 doden en zeker geen 232.
T.W. (Bob) Feenstra
feenstrabtw@casema.nl

Colofon

De St. Agneskerk (2)
Schrijver Ed Abbenhuis van het
bijzondere verhaal over het openlijke
verzet van kapelaan Nobel in de St.
Agneskerk aan de Beeklaan neemt
het mij vast niet kwalijk als ik enige
correcties doorgeef over de inslag
van de Duitse raket in de Indigostraat
op nieuwjaarsdag 1945 omstreeks
17.15 uur. Openbare bronnen, zoals
de herdenkingsplaquette op de hoek
Indigostraat en Kamperfoeliestraat,
v2platform.nl en het artikel van Danny
Verbaan op 31 december 1994 in de
Haagsche Courant op bladzijde 5,
vermeldden dat daar een V2-raket, niet
een V1 neerstortte. Er vielen niet 232
doden maar 24 en 50 gewonden. Een
onbekend aantal overlevenden waren
acuut dakloos omdat er 20 huizen

verwoest en 56 zwaar beschadigd
waren. Mat man en macht werden
2844 kapotte ruiten met van alles dicht
getimmerd. Mijn oudste broer van zes
jaar ‘hoort’ en ‘ruikt’ nog steeds het
gekrijs en de stank. De glasscherven
van een van kapotte ruiten vielen in
mijn wieg, twee hoog achter in de
Mient. Wonderwel bleef ik, 69 dagen
oud, ongedeerd.
Herman J.M. Cools
hjmcools@planet.nl
Groenteboer Han Smit
Vanaf 1956 woonde ik met mijn
ouders op de Meppelweg in een van
de maisonnettes. In die tijd kwam
Hus aan de deur, en melkboer Cees
Bosman namens Van Grieken. En
natuurlijk ook Waaijer, de kaasboer, de
scharensliep en de schillenboer. Eens
in de week stopte er een voormalige
DAF-verhuiswagen aan de Meppelweg, ingericht als rijdende groentewinkel, met op de wagen de naam
Han Smit. Na het parkeren kwam er
een houten trapje uit de laadbak, en
konden de dames de wagen betreden
voor verse groenten en aardappels. Ik
herinner me nog de petroleumgeur van
de aanwezige petroleumkachels die
in de winter het Spartaanse voertuig verwarmden. De aangekochte
artikelen werden door Han in kranten
verpakt en in de tassen van de huis-

De Haagse ‘Mart’ toen en nu
Vinden jullie het ook zo gezellig op de
Haagse Mart? Ik wel! In mijn verbeelding was het vroeger wel gezelliger
met al die kooplui met de mond wijd
open. Schreeuwende jongens verkopen ‘arebeien’! Ik vond dat vroeger in
de jaren vijftig altijd een feest om hier
naar toe te gaan. Vooral naar Simonis,
met die heerlijke paling en die vrouw
die ze verkocht. Prachtig. Ze vlogen
door haar handen en het pondje kreeg
een lekker papiertje om zich heen.
Mensen stonden verlekkerd te kijken
hoe er dikke en dunne palingen werden verkocht. Dan die vele vissenkoppen die je aan lagen te staren. Ze
waren dood maar ze keken dwars door
je heen! Uit Scheveningen, uit Urk en
uit Volendam. Allemaal in de Herman
Costerstraat. Wat was het leuk.
Weten jullie wat ook zo grappig was:
Peter, met de antennes voor de tvontvangst vanaf het booreiland in de
Noordzee. Niet dat Peter daar stond,
welnee, hij verkocht ze bij bosjes
aan de Haagse Mart. Nou, mensen ik
moest er natuurlijk ook aan geloven:
“Geef mij maar een antenne, twee
meter breed.” Nu kon ik dan ook het
Sprekende Paard op het beeldscherm
ontvangen. Nog even een goedkoop
bloemetje kopen voor moeder en dan
op de fiets naar huis. Heel spannend:

Op de vrije zondag gingen de mannen ter ontspanning wandelen in de omgeving. En dan
deden ze hun beste kleren aan, voor zover zij die nog hadden. Staande van rechts zou de
Hagenaar J. Vierling moeten zijn.

Haagse mannen als dwangarbeider in het Duitse Wildau
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren circa 275 Nederlandse mannen in
het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld bij de machine en lokomotieven fabrieken in het Duitse Wildau, ten zuiden van Berlijn. Uit Vlaardingen
waren ruim 50 mannen aan het werk in Wildau. De vader van Wout den
Breems uit Vlaardingen was een van hen. Den Breems schreef er een boek
over, Barak 88. Na het verschijnen van het boek kwam weer meer informatie en foto’s binnen. Daaruit bleek, dat er ook een grote groep, veelal jonge
mannen, uit Den Haag in Wildau aan de locomotieven bouwden. Een aantal
namen van hen, zoals J. Kies, Meuldijk, J. Vierling en Willemse, worden genoemd bij de nagekomen foto’s. Voor zover bekend zijn er ook twee Haagse
jongemannen overleden in Wildau. Gijbertus Odenkirchen in december 1943
en Laurent Touset in maart 1944.
Den Breems doet een oproep of er nog kinderen of familieleden zijn van de
Wildau-gangers die informatie kunnen geven over het verblijf van hun familie in Wildau. De verhalen worden dan opgenomen in het aanhangsel van het
boek op de website van de Historische Vereniging Vlaardingen: www.hvvvlaardingen.nl. Uw verhaal of foto kunt u zenden aan info@hvv-vlaardingen.nl
of wcdenbreems@zonnet.nl.
Wout den Breems
wcdenbreems@zonnet.nl
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Beerputten aan het Spui opengetrokken
Wie nu over het Spui loopt vanaf de Kalvermarkt in de richting
van de Lange Poten, zal zich waarschijnlijk niet realiseren dat
dit stukje Den Haag al meer dan zeshonderd jaar oud is. Archeologische opgravingen uit 2012, die vooraf gingen aan de
bouw van het Amadeuscomplex, hebben interessante informatie
opgeleverd over de geschiedenis van deze buurt en zijn bewoners. In een fraai uitgegeven publicatie hebben archeologen van
de gemeente Den Haag verslag gedaan van hun bevindingen. Zij
hebben daarbij letterlijk beerputten opengetrokken. Want beerputten bevatten vaak een schat aan archeologische informatie
en die aan het Spui vormen daarop geen uitzondering. Het archeologisch onderzoek strekte zich uit over het terrein waar tot
het begin van de 21e eeuw drie 19e-eeuwse panden stonden met
de huisnummers 24, 26 en 28a. Voor een actuele plaatsbepaling:
nu is daar boekhandel Van Stockum gevestigd.
Het Spui behoort tot een van de oudste
delen van Den Haag. Bijna zeven
eeuwen geleden werd het gegraven,
ongeveer een eeuw nadat was begonnen met de bouw van het Binnenhof.
Het zorgde voor een verbinding met
de Vliet en stimuleerde zo de economische ontwikkeling van dit deel
van - het toen nog heel dorpse - Den
Haag. Tal van ambachtslieden, zoals
leerlooiers, schoenmakers, wolwevers
en bierbrouwers, vestigden zich in de
directe omgeving van het Spui. Eind
19e eeuw werd het in etappes gedempt
en sinds 1904 is het gedeelte tussen de
Lange Poten en de Bierkade bestraat.
Wie in het gedeelte van het Spui
woonde waar de archeologische
opgravingen hebben plaatsgevonden
behoorde tot de betere kringen. Hoe
dichter bij het bestuurlijk centrum van
het Binnenhof, hoe belangrijker men
was. Zo is uit onderzoek gebleken dat
in 1604 de procureur-generaal van
Holland, Gilles van Flory, en schoenmaker Jacob Dirksz, buren waren.
Overigens werd deze schoenmaker op
latere leeftijd ook lid van de vroedschap van Den Haag en zelfs schepen,
zodat hij in sociaal opzicht nagenoeg
de gelijke was van zijn buurman.
Hun welstand nam nog toe, toen het
stadsbestuur de woningeigenaren van
dit deel van het Spui toestemming
verleende om het vrijgevallen terrein
van het voormalige klooster St. Maria
in Galilea aan te kopen. Dit nonnenklooster achter de Lange Poten was in
1572 door het protestantse stadsbestuur onteigend en daarna afgebroken.
Een andere interessante bewoner van
het Spui was ene Anthony Laignier,

wiens naam in 1610 voor het eerst
wordt vermeld als hij samen met zijn
broer Johan een kasteeltje koopt in
de Betuwe en zich vanaf dat moment
heer van Wayestein mag noemen.
Twee jaar later koopt hij de woning
die later bekend zal staan als Spui 26.
Anthony Laignier moet een rijk man
geweest zijn. Hij werd in 1625 voor
de belasting aangeslagen op grond van
een geschat vermogen van 50.000 gulden, een enorm bedrag voor die tijd.
Hij behoorde in dat jaar tot de honderd
rijkste Hagenaars. Anthony Laignier
overleed in 1629 en zijn vrouw Elisabeth van der Does drie jaar later. Veel
is over hem verder niet bekend, maar
de inhoud van de beerput van zijn
woonhuis heeft toch enkele geheimen
van zijn bewoners prijsgegeven. De
beerput is ooit grotendeels geleegd,
maar in de 20 cm dikke laag beer
die overbleef troffen de archeologen
enkele bijzondere objecten aan die
de Laigniers hadden afgedankt. Zo
vonden zij twee glasscherven, waarop
naar alle waarschijnlijkheid de naam
en het wapen van de familie Laignier
zijn aangebracht.
Schat aan informatie
De verschillende (cilindervormige)
beerputten en (doosvormige) beerkelders in de achtertuinen van de
drie panden aan het Spui bevatten
voor de archeologen een schat aan
informatie. Zo werd achter Spui 26
een essenhouten schaal gevonden met
een doorsnee van bijna 40 cm, op een
draai ank gedraaid uit een flinke stam.
In de beerput van Spui 28 werd een
heel bijzondere hoorn aangetroffen:
een zogenaamde aakhoorn. De naam

Spui tussen Lange Poten en Kalvermarkt, rechts de Kalvermarkt (circa 1935). Foto: collectie
Haags Gemeentearchief

van dit voorwerp verwijst naar de stad
Aken, die al sinds de Middeleeuwen
bekendstaat als bedevaartsoord. Zo’n
aakhoorn was een belangrijk relikwie
voor pelgrims. Nog steeds trekt de
Dom van Aken veel pelgrims uit de

vensterglas, maar lichtgroen glas dat
waarschijnlijk onderdeel was van
een gebrandschilderd raam met een
bijbelse voorstelling. Een deskundige
heeft nog enkele 15e-eeuwse gotische
letters op de scherven kunnen ontcij-

Spui, gezien van de hoek Bierkade naar de stad (circa 1895). Foto: collectie Haags Gemeentearchief

gehele wereld. Sinds 1239 wordt er
het gewaad (tunica) van Maria bewaard. De eerstvolgende gelegenheid
om dit relikwie te gaan bekijken is in
2021. Hoorns worden er tegenwoordig
niet meer verkocht.

feren en zelfs twee complete woorden
gevonden, maar de betekenis ervan is
niet duidelijk. De conclusie moet zijn
dat de restanten van dit eens zo grote
kloostercomplex wel heel erg pover
zijn.

Het al eerder genoemde nonnenklooster St. Maria in Galilea bevond zich
tussen het Spui, de Lange Poten en de
Korte Houtstraat. Het werd gesticht
in 1465 en heeft dus tot de sluiting in
1572 maar betrekkelijk kort bestaan.
De enige bekende afbeelding van het
klooster staat op een geschilderde
kaart van Den Haag uit 1570. De
slopers uit die tijd zijn wel heel rigoureus te werk gegaan, want van het
complex is niet meer teruggevonden
dan zeven stukjes glas. Geen gewoon

De meest verrassende vondst die de
archeologen aan het Spui deden was
een 50 cm lang walvisbot. Het werd
overigens niet in een beerput of beerkelder gevonden. Over de herkomst
doen verschillende speculaties de
ronde. Vermoedelijk moet de verkla-

ring worden gezocht in het feit dat aan
de overzijde van het Spui verschillende Scheveningse groothandelaren
vis kochten en weer doorverkochten.
Een van hen was Cornelis Corneliszn.
Jongeneel, die ook schepen was van
Scheveningen. Hij huurde in 1577 een
visbank van de St. Jacobskerk om daar
zijn waar aan de man te brengen. Op
15 november 1566 ving hij een bijzondere vis bij Scheveningen, volgens
latere beschrijving een monster met
‘een krommen, zwarten en harden bek,
haaringscherwijze en met zes lange
snebben bezet met ronde napkens’.
Weliswaar geen walvis, maar bijzonder genoeg om door P.C. Hooft in een
van zijn werken te worden beschreven. Een tijdgenoot van Jongeneel was
Adriaen Coenen (1514-1587). Zowel
naar hem als naar Jongeneel zijn op
Scheveningen straten vernoemd.
Coenen was de auteur van een in zijn
tijd veelgelezen Visboeck, waarvan hij
in 1574 een exemplaar cadeau deed
aan prins Willem van Oranje. Later
bracht hij ook een Walvisboeck uit.
Coenen woonde in 1540 aan het Spui
in een huis genaamd De Gulden Steur
of In de Steur. Het waterdichte bewijs
ontbreekt, maar uitgesloten is het niet
dat het gevonden walvisbot via een
van deze Scheveningse vishandelaren
daar terecht is gekomen.
Hans Lingen
hrlingen@gmail.com

Wonen langs het Spui, Opgravingen in hartje Den Haag;
uitgave: Uitgeverij De Nieuwe Haagsche in samenwerking
met gemeente Den Haag, afdeling Archeologie & Natuur- en
Milieueducatie; prijs: 12 euro.
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Nieuw!!

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Een team van
prothesespecialisten

naar Soest / Sauerland
Hotel am Wall ***

Najaar en Kerst
Vakantie Voordeel TIPS

mooi excursieexcursie- & kerstprogramma
5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2017
nu al voor € 459,459,- p.p.

Zeeland
More All Inclusive autoreizen
rting
Ko
%
Hotel de Elderschans 50

All Inclusive Kerst Busreis

Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko
el
5 dg. All Inclusive autoreis Hot
9,9,19
€
va.
Am Wall Soest / Westfalen

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

Kerstcruise

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

mooi vaarvaar- & kerstprogramma
8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017
nu al van € 692,692,- p.p.

kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €
tse
3 dg. All Inclusive autoreis Dui
- p.p.
9,9,
11
Kerstmarkten va. slechts €

Speciale service voor senioren

naar Keulen en Düsseldorf
MS Lale Andersen ****

is Kerst
4 of 5 dg. All Inclusive autore
9,339,in Bonte Wever Assen va. €
de Hoeve
4 dg. autoreis Kerst in hotel
9,459,van Nunspeet / Veluwe va. €

mooi vaarvaar- & kerstprogramma
4 dagen van 14 t/m 17 dec. 2017
nu al van € 272,272,- p.p.

is Oud&
3 of 4 dg. All Inclusive autore
9,€ 239,va.
en
Nieuw Bonte Wever Ass

LALE ANDERSEN

Duitse Kerstmarktencruise

n
n
n
n

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

el
5 dg. All Inclusive autoreis Hot
9,€ 199,‘t Trefpunt Made / Brabant va.

Cruises met vertrekgarantie
vanuit Rotterdam

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

over de romantische Rijn
MS Lale Andersen ****

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

Vraag naar de gratis
Najaar - Kerst - Nieuwjaar
brochure of kijk op btrreizen.nl

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

“Wij zijn er
voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er
veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke
periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de
uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart.
Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas en Sylvia vd Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o.
Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

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

Leuk om weg te geven...

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:

Geef eens een Oud Hagenaar abonnement. Leuk voor alle
Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen
zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres

Een abonnement voor Nederland kost € 50,00
In de EU kost het € 65
In het VERRE buitenland kost het i.v.m. de verzendkosten € 80.

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

Ook voor u is er een kadootje
(op is op)
Als gever ontvangt u het inmiddels bekende boek van Casper Postmaa “Napels
zien “

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Plaatsing dreggetjes om drenkelingen te redden
Rondom en binnen Den Haag vormden de vele grachten een
ideale manier om goederen en personen te vervoeren. De
grachten waren een uitstekende en drukke waterweg voor
schuiten en veren Er was echter één groot nadeel aan al het
water: de kans op verdrinking
Wanneer we ons verplaatsen naar
1780 dan vinden we in Den Haag
zo’n 35.000 inwoners. Het is een
levendige stad vol baldadige jongens,
ijverige meisjes, hardwerkende
vaders en barende moeders. Voor
de meeste Hagenaars was het stevig
werken om de kost te verdienen. De
woningen waren klein en koud; in
veel gevallen kon het zonlicht er niet
naar binnen schijnen.
‘s Zomers en ‘s winters werd er met
een heel gezin op enkele vierkante
meters geleefd, gewoond, gegeten en
geslapen. Beslist geen tijd om naar
terug te verlangen. Door de grachten
voeren constant boten van allerlei
omvang en kwaliteit naar en van de
markt of een andere plek.
Verdronken
De grachten stonken en het water was
smerig door alle afval die erin werd
gedumpt tot menselijke ontlasting
aan toe. Daarnaast waren de grachten
gevaarlijk voor de argeloze wande-

laar die door allerlei omstandigheden
zomaar te water kon geraken. Heel
vaak waren het gevalletjes van
dronkenschap, maar ook ruzies of
kleine kinderen konden al spelend of
spontaan in het water terechtkomen.
Zo zien we dat Klaas van den Berg
van acht jaar verdronken is in 1778
evenals de één jaar jongere zoon van
Willemina van der Linden. Het waren
allemaal drama’s, wanneer een kind
in de gracht was gevallen en te laat
de nodige hulp opgang kwam.
Ook van ouderen zijn veel gevallen
bekend van verdrinkingsdood, zoals
de hoogbejaarde Ariaantje Uiting
en de 60-jarige Daniel Dolleman.
Regelmatig trokken burgers aan de
bel bij de Haagse bestuurders om
wat te doen aan die drenkelingen.
Het machteloze toekijken wanneer
iemand te water was geraakt, was
een marteling voor de mensen langs
de kant, die vaak zelf niet konden
zwemmen en hun eigen leven niet

wilden wagen. Vaak moest in alle
haast gezocht worden naar een touw
om de drenkeling boven water te
houden. Iedere minuut telde op zulke
momenten.
Dreggetjes
In overleg met de politie besloten de
autoriteiten over te gaan tot daden.
Er kwamen dreggetjes of reddingshaken op twaalf plaatsen in Den Haag,
waarmee toekomstige drenkelingen
uit het water konden worden gevist.
Of deze haken aan een stok of aan
een touw zaten, is niet helemaal
duidelijk. Maar met behulp van

een dreggetje, een soort dubbele
weerhaak, kon de drenkeling uit het
water worden gevist. Dit gebeurde
overigens niet geheel pijnloos! Het
ging hierbij vooral om plaatsen met
een hoge kade, waardoor de personen
moeilijk op de oever konden komen.
Langs de Prinsessegracht kwamen
zowel bij het wachthuisje van de
Koekampsbrug als de Maliebaansebrug een dreggetje te hangen. Aan de
zuidzijde van de stad zien we dat de
Vliet kennelijk ook geregeld last had
van lieden te water. Het wachthuisje
aan het einde van het Zieken kwam

dan ook voor een haak in aanmerking
evenals de commissaris van het Middelburgse Veer in zijn huisje aan de
Wagenbrug.
Verder zien we ook elders langs de
wallen reddingshaken komen zoals
langs de Zuidwal bij de Beestenmarkt
en op het Zand.
Op de hoek van het Spui en de
Veerkade kwam een reddingshaak
alsmede bij de wachthuisjes bij de
Loosduinsebrug en de Scheveningsebrug. Den Haag was hiermee een
stuk veiliger geworden!

De goede oude radio
De radio is voor velen een verouderd medium dat inmiddels praktisch
helemaal verdrongen is door de televisie, Maar het heeft bij menigeen veel onvergetelijke en prettige herinneringen achtergelaten.
Het was ingenieur Itzerda die vanuit
de Beukstraat in Den Haag in 1919
de eerste publieke Nederlandse radiouitzending verzorgde. In de beginjaren
hadden de radio-uitzendingen een
ontspannend karakter. De AVRO
zag zich na haar oprichting in 1927,
aanvankelijk als de enige toekomstige
omroep. Haar uitzendingen zouden
naast het ontspannend karakter, ook
een cultureel aspect moeten krijgen.
In 1930 verleende de overheid echter

eveneens zendtijd aan de katholieke
KRO, de protestants-christelijke
NCRV en de socialistische VARA.
Deze omroepverenigingen zagen het
tevens als hun taak het educatieve
element aan de uitzendingen toe te
voegen.
Zo door de jaren zal menigeen zich
als de populaire programma’s kunnen
herinneren de Bonte Dinsdagavondtrein, met onder andere ‘Snip en
Snap’ en ‘Peter Pech’. Evenals de

kookrubriek van mevrouw LotgeringHillebrand en de naailessen van
mevrouw Ida de Leeuw van Rees
‘Met Naald en draad’, rubrieken die
op een vaste groep trouwe luisteraars
konden rekenen. De Arbeidsvitamine,
een doorlopend platenprogramma dat
van maandag tot en met vrijdag tussen
tien en twaalf uur werd uitgezonden,
was een geliefd en veel beluisterd
programma. Op deze muziek werd niet
alleen in veel werkplaatsen afgestemd,
maar ook in de huiskamers werden
deze klanken vaak als achtergrond
gehoord.
Radio-orkesten
De vaste radio-orkesten zullen ook in
heel wat geheugens verankerd blijven.
Om er maar een paar te noemen: De
Ramblers onder leiding van Theo
Uden Masman, De Skymasters, de
Kilima Hawaiians, Malando en het ensemble Eddy Christiani, orkesten die
regelmatig ook in het land optraden en

in Den Haag, aanvankelijk in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen
en later in het Congresgebouw, uitverkochte zalen trokken. Wie luisterde als
kind niet naar ‘Het kinderkoor Jacob
Hamel’ en wie zong dan de liedjes
niet mee? Denk eveneens aan de seriehoorspelen zoals ‘Paul Vlaanderen’, of
‘Sprong in het heelal’. Hele gezinnen
nestelden zich voor het radiotoestel
om maar niets te missen.
En zeker niet te vergeten, ‘Ome Keesje’ vertolkt door Willem v. Capelle. De
meest ongelooflijke avonturen van een
eigenwijs, bokkig oud mannetje, dat
hoewel het een kinderprogramma was,
op elke zondagmiddag op een vaste
tijd, ook veel volwassenen voor de
luidspreker zette.
Wanneer aan deze beperkte opsom-

ming de boeiende voetbalverslagen
van Han Hollander worden toegevoegd zal de conclusie zijn: de oude
radio-uitzendingen hadden hun eigen
bekoringen.
Joop Arts
jwarts@casema.nl
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Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen
Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

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

verhuurt Cato seniorenen aanleunwoningen
De kale huurprijzen liggen rond de € 500,00.
De woningen worden verhuurd aan
alleenstaanden met een inkomen tot € 22.200
of tweepersoonshuishoudens met een
inkomen tot € 30.150
Cato kan de complete dienstverlening
aan senioren leveren van de verhuur
tot en met de zorgverlening.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 - 321 01 57.

Kijk voor meer
www.cato-wwz.nl

Het haagse haakje
Wat is dat nu weer voor een raar
ding? Als je het ondersteboven
houdt lijkt het net op een Haagse
ooievaar. In je handen weet je niet
wat het is of wat je er
mee aan moet.
Dat is niet het enige opvallende
van het Haagse Haakje. Als
alles goed gaat zie je het niet
eens. Dan zit het deels achter de
wand en deels achter de lijst van
een schilderij verborgen. En toch is die van getrokken staal! Sterker kan niet. En bovendien meer dan
elegant gebogen.
Het is nieuw. Het is Haags, althans hier uitgevonden. Het is een slim haakje waarmee je een
schilderij, lijst of spiegel op te hangen. Aan “ nu
komt het” een holle wand! Geen muren van beton
of stenen muur maar alles wat hol klinkt. Zoals
gipsplaat, hardboard met behang of iets dergelijks.
Ook in oudere huizen met muren van board, riet en
kalk. Overal voelt dit haakje zich in thuis. Ook in
bestaande gaatjes waar niets meer in past.
Voor wie het nog niet weet. Het Haagse Haakje is
geboren.
De uitvinder, nazaat van Gielisse van de oude
Haagse Dierentuin (waar nu het proviciehuis aan
het Malieveld staat) en Restaurant Seinpost aan de
zee. Dat mini Kuhrhausje dat ooit zo jammerlijk
plaats moest maken voor een woontoren.
Als kind, herinnert hij zich, dwaalde hij door de
kelders van Seinpost. De verlaten zijvleugels, de
linnenkamers waar vroeger het damasten tafellinnen en de servetten nog met de hand werden
gestreken. En de coulissen achterin het theater,
later bioscoop. Ook herinnert hij zich de stapels
fout gedrukte menu’s, afgekeurd reclamemateriaal
en allerlei paraphernaria van een verloren handel in

lege kamers waar niemand kwam.
L’histoire se rèpete. De geschiedenis herhaalt zich
zegt Albert Gielisse. “Nu zit ik met kartonnen
dozen om me heen. De handel op de trap en rijd
met de ﬁets de afnemers hier de stad af. Harstikke
leuk. Wat je overkomt met zo’n nieuw product?
Aan de ene kant een voorrecht (meteen octrooi aangevraagd) aan de ander kant een uitdaging omdat
het onbekend is. Mensen weten niet wat het is.
Op de afbeelding staat dat rare haakje.
Als je deze krant ondersteboven houdt
lijkt het inderdaad een beetje op die
haagse ooievaar. Maar dat is nu precies
het standje waarin dat haakje door het
gaatje in de wand moet. Dan druk je hem
erdoor, beetje friemelen, en dan wil het
vanzelf al naar beneden hangen. “Ja, ga
dat de mensen maar eens uitleggen”.
Maar gelukkig kwam er hulp in de vorm van de
gerenommeerde Haagse ijzerwarenvakhandel waar
dat haakje inmiddels te koop is. En die is enthousiast want dat rare haakje dat niemand nog kent is
een goede manier om iets aan een gipsplaat op te
hangen. In principe monteer je niets aan een gipsplaten wand zeg Gielisse. Zeker niet als dat zwaar
is. Dat weet de vakhandel ook en zal dit nooit
adviseren. Daar zijn andere oplossingen voor. Maar
een schilderijtje? Dat kan. Maar dan begint het!
Pluggen, schroeven en alles voor handen werkt niet
echt. Het vergt ook enig inzicht in het aanbrengen.
Dat nadeel heeft het
haakje niet. Door de
slimme vorm is het
haakje niet afhankelijk
van de kwaliteit ven het
gaatje waarin het moet
worden aangebracht.
Het lukt altijd. Dit
haakje past in ieder
gaatje.

MAGAZIJNOPRUIMING BIJ MANGO!
KORTINGEN TOT 40% OP ALLE VASTE EN VOUWSCOOTMOBIELEN

CAT 4

7
18
km/u

• Demontabele scootmobiel
• Compact formaat, geschikt
om mee te reizen
• Zeer stabiel

km

nu

PANTHER 4S
• Beste middenformaat
• Inklapbare stuurkolom
• Inclusief 1 jaar
pechhulp ism ANWB

13
40
km/u

km

nu

600,
korting

TIGER 4

MEESTVERKOCHTE SCOOTMOBIEL

km/u

• IJzersterk en comfortabel
• Grote actieradius
• Inclusief 1 jaar
pechhulp ism ANWB

1.500,
korting

Van € 1.495,-

Van € 2.995,-

Van € 4.495,-

voor € 895,-

voor € 1.995,-

voor € 2.995,-

17
50
km/u

• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering en comfort
• Digitaal display, full-ledverlichting
en USB-aansluiting
• Inclusief 1 jaar pechhulp
ism ANWB

nu

1.500,
korting

km

CITYCAR A50
• Ideale boodschappenauto
• Overal parkeren - zelfs op de stoep
• Zeer compact en
wendbaar

nu

3.500,
korting

km

nu

1.000,
korting

FR-1

17
50

25
60
km/u

km

Mango heeft 12 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:
De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen

Van € 5.495,-

Van € 11.995,-

voor € 3.995,-

voor € 8.495,-

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 21 oktober en zolang de voorraad strekt.
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De schitterende Harley
Davidson stond daar
In de Oud-Hagenaar las ik
de brief van G.F. Lörzer over
de achteruitrijdende Puchmotorfiets met dubbelzuiger
tweetakt motor. Ik spreek
van eind vijftiger jaren.
Een buurman van ons in de
Huisduinenstraat bezat zo’n
motorfiets en als hij er aan
sleutelde, stond ik er graag
bij en hij vertelde mij van alles over zijn Puch en over motortechniek in het algemeen.
Dit stond aan de basis van
mijn liefhebberij in brommers,
motoren en later ook auto’s.
Het achteruit ‘slaan’ van ‘de motor
die achteruit reed’ is volgens mij niet
specifiek voor de du el uiger, ant
as met alle motoren, ook viertakt,
mogelijk. Maar een interessante
motortechniek as het el, die du el uiger.
Later, toen ik
jaar as, e at
ik elf een motorfiets die achteruit
kon rijden. Dat k am niet door het
terugslaan van de motor, maar het as
door de fa rikant o voor ien als e tra
mogelijkheid
Hoe ik aan die motorfiets k am, en
elk merk het is, laat ik u nu graag
eten. n
kocht ik, samen met
mijn vriend Bart Schouten van de
Soestdijksekade, ij de motorsloperij
van olman aan de Hekkelaan voor
gulden een gammele ndian cc t eecilinder viertakt motorfiets.
een van eiden had een rij e ijs,
maar dank ij de ruimhartige regeling proefrij e ijs , te ekomen op
het politie ureau, kon je uitge reid
oefenen in een door epaalde straten
om oomd ge ied, en uiteraard erd
er fors uiten dit ge ied gereden, ant
de plaats Haren in roningen as niet
echt in egrepen...
De e in de oorlog als ordonnansmotor
afge eulde ndian as inmiddels o
gaar, dat het oliever ruik ruim liter
per - km edroeg. eld om
goede motorolie te kopen hadden ij
uiteraard niet, odat er uitge eken
erd naar de garage erkplaats van
t ee roers, gevestigd in de Den
Helderstraat. Het as niet veel meer
dan een smeerkuil en een achterplaats
met ergen motor lokken, achterassen, versnellings akken, etc. Daar kon
je afge erkte olie kopen uit een groot
vat, met kranen op t ee niveau s. De
onderste kraan as het goedkoopste,
ik meen een k artje per liter en o
haalden ij er menige jerr can.
De oefenvergunningen konden, mede
door onoplettendheid op het politie u-
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Ochtendshow

Wakker worden met Andre Koolen, het nieuws, weer en verkeer.

Den Helderstraat, gezien naar de Nieuwendamlaan (1972). Foto: Dienst voor de Gemeenteplantsoenen (collectie Haags Gemeentearchief)

reau, enkele malen verlengd orden,
odat ij ijna driek art jaar konden
tuffen.
Maar uiteindelijk ilde ik slechts n
merk en t pe motorfiets he en en
dat as mijn droom, een stoere
cc Harle Davidson. an het t pe WL
reden er in ederland en eker in Den
Haag veel e emplaren rond, maar
oiets as duidelijk niet voor mij
eggelegd.
ls ik, als lagereschoolleerling, na
school emmen de Mauritskade
overstak as daar op de hoek van een
ijstraat ik denk de Willemstraat
een aak aar gereviseerde Harle s
verkocht erden en ik stond voor de
etalage elke keer eer lange tijd te
genieten en vooral te dromen, ant
het prijskaartje as drie-en-een-half
dui end gulden
Den Helderstraat
Maar goed, terug naar de ndian en de
olie oer in de Den Helderstraat. oen
ik daar voor de oveelste keer k am
om de jerr can te laten vullen, sprak
n van de roers mij aan en ei dat
het hem opviel dat ik altijd met rommers en motoren aan het knutselen
as, en dat ij achter onder een afdakje nog een motorfiets hadden staan.
Die as van een neefje die het ding
van n ouders had gekregen, maar
dat is niets voor die knul, misschien is
het at voor jou...
oed en el, ij over de erg rommel
geklommen en naar het afdak, aar
ik een groot canvas eil ag met er
at onder. Hij trok het eil eg en
daar stond een schitterende ro ijnrode
Harle Davidson, met eef adel en
lederen tassen. Daar ik elf ongeveer
gulden gespaard had, en mijn
moeder als edu e moest sappelen,
as dat prachte emplaar elis aar
een meter van mij vandaan, maar toch
ook dui enden km ver ijderd, om het
o maar te eggen. k eet nog goed

hoe ik mij daar voelde, daar stond een
schitterende Harle , de eigenaar ilde
er niets mee, maar de ge ruikelijke
prijs as een utopie en straks reed een
ander er mee rond, onverdraaglijk

09.00

Aan de Bak

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

12.00

SuperDebby

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

14.00

Jouw Middagshow

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

k kon elfs niet voorkomen dat tranen
in mijn ogen k amen, maar door een
onder erd mijn treurige aan lik
door de oom van het neefje onjuist
ge nterpreteerd. Hij dacht dat ik het
maar een ou e arrel vond. a enige
aar eling ij hij: Wat dacht je van
gulden

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
maandag hoor je hier WestBusiness Radio waarin Rudo met regionale ondernemers praat over hun passie en bedrijf.
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!

lsof de hemel open ging. olgens mij
he ik de
meter naar huis in een
Haags record gelopen. huis kon ik
van mijn moeder nog
gulden krijgen, van de drogist om de hoek leende
ik ook
gulden, van mijn tante uit
Delft kreeg ik
gulden, odat ik
gulden ijeen had gesprokkeld.
Met dat edrag, evend van spanning
en ver achting, terug naar de garage.
Da s alles at ik he , mag ik de rest
later etalen
ou, neem maar mee
dat ding , ei de este man.

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

maandag t/m vrijdag
15.15

Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films.

17.00

maandag: Diplomat TV Een kijkje achter de schermen bij
internationale instellingen en ambassades.

dinsdag: Team West Opsporingsprogramma i.s.m. de
politie, met Kirsten van Dissel.

ele jaren he ik als trotse Harle rijder door Den Haag en omstreken
getuft, op vakantie door uropa
gereden en uiteraard regelmatig ij de
andere motor o s in de orenstraat,
ij alencia, de lit gemaakt.

woensdag: Goud voor Oud Johan Overdevest laat
wensen van ouderen in vervulling gaan.

Nu terug naar de achteruitrijdende
uch. De versnellingshandel had
drie posities voor de versnellingen ,
en , en een neutrale positie, dus
vier. Maar icht aar as dat de sleuf
aarin de handel e oog nog verder
liep na n maar daar ge lokkeerd
as. adat ik de lokkade eggenomen had, leek het de positie te ijn
voor een heuse achteruitversnelling,
edoeld ij ge ruik met een ijspan.
De andere motor o s ij alencia
he en hun ogen uitgekeken.
Frank Schmits
Schmits-3137@ziggo.nl

donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een een rechte
lijn door de regio en komt bijzondere mensen en verhalen tegen.

vrijdag: TV West Sport Een vooruitblik naar het sport
weekend, 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/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws
en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West app en/of
schrijf je in voor de nieuwsbrief met programmainformatie via Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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NIEUW bij Comfortland.nl

Een betaalbare traplift
voor iedereen!
Welkom bij Comfortland!

Blijf langer
thuis wonen
met een goede
& betaalbare
traplift!

Een hulpmiddel verkopen kan iedereen.
Maar zorgen voor deskundige hulp bij aanschaf,
een snelle afhandeling en goede service is iets
wat niet voor elke thuiszorgwinkel is weggelegd.
U vindt bij ons een breed en uniek assortiment
comfortproducten en hulpmiddelen voor jongeren
en ouderen. En we kunnen deze aanbieden tegen
de scherpste prijzen.
Dus voor vakkundig advies, gunstige prijzen
en uitstekende service ga je naar Comfortland,
de grootste thuiszorgwinkel van Nederland.

Duurzame samenwerking Comfortland en Smienk Trapliften van start!
Smienk Trapliften en Comfortland gaan een uitgebreide samenwerking aan en bundelen daarmee hun krachten. Smienk Trapliften
is de nummer één leverancier van gebruikte trapliften in Nederland en biedt iedereen voor wie de trap niet meer begaanbaar
is een uitstekende en betaalbare oplossing. Comfortland B.V. is een Haagse onderneming, specialist in thuishulpmiddelen.
Comfortland heeft een groot aantal van deze

meer een geheel nieuwe poedercoating, nieuwe

Maatwerk

producten bij elkaar gebracht en is continu actief

accu’s, stoﬀering en eventuele software-updates.

Omdat bijna geen trap hetzelfde is, dient een

om het assortiment uit te breiden en te verﬁjnen.

Kostbare grondstoﬀen voor de productie van een

traplift vrijwel altijd op maat gemaakt te worden.

De trapliften van Smienk Trapliften en het

nieuwe traplift worden bespaard en gebruikte

Comfortland zorgt ervoor dat een adviseur van

bijbehorende advies, service en onderhoud zijn

trapliften krijgen een geheel nieuw lang leven.

Smienk Trapliften de klant geheel vrijblijvend thuis

daarop een welkome aanvulling. Hiermee kan in

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

bezoekt, waarbij de mogelijkheden tot plaatsing
van een traplift onderzocht worden en indien

de sterk groeiende behoefte van ouderen worden
voorzien, aangezien er een duidelijke verschuiving

Tot wel de helft goedkoper

gewenst al direct een passende oﬀerte kan

plaatsvindt naar het zo lang mogelijk thuis blijven

Een gereviseerde traplift biedt ten opzichte

worden aangeboden.

wonen. De aanschaf van een voordelige gebruikte

van een nieuw exemplaar een prijsvoordeel

traplift maakt dit nu voor een grote groep

dat kan oplopen tot wel 50 procent, zonder

mensen bereikbaar.

daarbij concessies te doen aan kwaliteit en
betrouwbaarheid. Dit bespaart de consument

Meer weten of interesse in een voordelige

Duurzaam

al snel duizenden euro’s. De trapliften voldoen

traplift? Kom langs in het ﬁliaal van Comfortland

Het in Nunspeet gevestigde Smienk Trapliften

aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen zoals

aan de Prins Hendrikstraat 159 in Den Haag, of ga

reviseert trapliften volledig en voorziet ze van onder

die in Nederland gelden.

naar www.comfortland.nl voor meer informatie.

WWW.COMFORTLAND.NL
Prins Hendrikstraat 159, Den Haag
Telefoon: 070 - 22 10 580

50% voordeliger dan nieuw

levering binnen 48 uur

5 jaar garantie*

Alle merken

huren mogelijk v.a. € 90,- p/m**

*

I.c.m. jaarlijks onderhoud. **Excl. eenmalige
installatiekosten, verschillend per traplift.
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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

De la Reyschool bestaat 100 jaar!
De directie van De la Reyschool en
het bestuur van het Openbaar Onderwijs De Haagse Scholen nodigt
alle oud-juffen en -meesters én
alle oud-leerlingen van 18 t/m 100
jaar uit voor de grote reünie op
zaterdag 11 november 2017. De
reünie staat gepland voor de zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur, afhankelijk van de opkomst.
Afhankelijk van de drukte én het
weer staat een grote tent geplaatst
op het sportveld naast de school
aan de Natalstraat. Meld je aan
via dit mailadres van de school:
100jaar@delareyschool.nl. Vermeld je naam met daar achter het schooljaar waarin je De la
Reyschool verliet, bijvoorbeeld (1961). Jaartal geldt voor eventuele indeling in groepen. Dames,
meld je aan met je meisjesnaam ter herkenning voor de andere oud-klasgenoten! De school
heeft door alle jaren heen ruim 6.000 leerlingen de school zien verlaten. Mochten zij allen
komen, vergt dit een logistieke uitdaging! Daarom wordt een vroege aanmelding zéér op prijs
gesteld. Voor de oudste senioren bestaat de mogelijkheid nog steeds om zich ook ouderwets
aan te melden per brief of briefkaart, simpelweg naar:

De la Reyschool
De la Reyweg 212
2571 GH, Den Haag
Doe het nu, maar in ieder geval uiterlijk in de maand oktober! Waarschuw al uw broers en zussen. Waarschuw al uw kennissen, buurtgenoten en andere oud-klasgenoten, die dit niet willen
missen!
De gymzaal wordt de eerste ontvangstruimte (tevens horeca-gedeelte), rondleidingen worden
verzorgd. In de klaslokalen worden op grote schermen doorlopend foto’s uit een bepaalde
periode getoond. De schoolleiding is voorts op zoek naar anekdotes uit de afgelopen honderd
jaar en roept daarom alle oud-leerlingen op deze te beschrijven en op te sturen eveneens naar
ons mailadres: 100jaar@delareyschool.nl. We hopen op jullie massale opkomst!

Back to the sixties!
Op zaterdag 21 oktober a.s. is het weer terug naar toen met een viertal live bands in de Noviteit
in Monster. Vanaf 19.30 uur is het wederom genieten van de East & West Rockers die een
aantal nummers van hun meest
recente cd ‘Reborn’ zullen spelen
deze Haagse jongens worden
vergeleken met de Rotterdamse
indo-band Electric Johnny & his
Skyrockets, ook de nederpop
juweeltjes van de veelal Haagse
helden komen langs. Tussen de
bandwissels door hebben we de
groep Back2Basic kunnen strikken
die in de gezellige foyer van de
Noviteit de pauze’s op gaan vullen,
het repertoire van de band bestaat
uit de klassiekers van de Motions,
Sandy Coast, Q65, maar ook
Merseybeat en de bekende guitar
instrumentals. Thuiswedstrijd
deze keer voor de uit het Westland
afkomstige Cosy Rockers die op
elk live podium een te gekke show neerzetten mede door hun zanger Ron die Elvis en Cliff
laat herleven ook de gitaar juweeltjes komen langs fantastisch gecoverd denk daarbij aan de
Shadows, Ventures, ZZ & the Maskers, e.v.a. En dan de hoofdact! Vanuit het zuiden komt de
band die volgend jaar speelt op Isle of Wight, maar ook kortgeleden te gast was in Ahoy, ook
kregen zijn de Andy Tielman award uitgereikt, kortom een band met een grote staat van dienst.
Extra vermelding voor Joost de zeer jonge solo gitarist en de Nederlandse Shakin’ Stevens,
zanger Ruud Kuypers! Ruim anderhalf uur een live show die zijn weerga niet kent dit moet je
zien en horen! Om met hun laatse cd-dvd te spreken: Double Dynamite!
Kaarten voor deze happening bij de Noviteit, of draaiplaat@gmail.com of 06-20092541. Toegangsprijs: 12 euro. Zaal open: 19.00 uur. Einde feest: 00.45 uur.

Regenbooggemeenten reiken John Blankensteinprijs 2017 uit
De vijf Regenbooggemeenten in de regio Haaglanden - Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer - reiken in 2017 gezamenlijk de John Blankensteinprijs uit. Dit is
de jaarlijkse Haagse homo-emancipatieprijs. Bijzondere LHBTI+ -initiatieven uit de vijf Regenbooggemeenten kunnen worden aangemeld via cochaaglanden.nl. De prijsuitreiking vindt plaats
op Paarse Vrijdag, 8 december 2017, op een nader te bepalen locatie in Den Haag. De winnaar
van de John Blankensteinprijs 2016 is Basisschool de Kleine Keizer uit Den Haag.
De organisatie en uitvoering van de John Blankensteinprijs is sinds 2009 in handen van COC
Haaglanden.
Meer informatie over de voorwaarden van de John Blankensteinprijs staat op cochaaglanden.nl.

Binckhorst documentaireserie fase 2 (2015-2017)
De Binckhorst staat aan de vooravond van een grote verandering. De aanleg van de Rotterdamsebaan
is mede aanjager in de transitie van industrie- en bedrijventerrein naar woon-werkgebied. Wat zijn de
gevolgen voor de huidige bedrijven en wat drijft de nieuwkomers? Fase 2 in de documentaireserie,
met authentieke filmportretten van de bewoners, laat zien hoe zij daarmee omgaan. De film gaat op 5
oktober in première en is daarna nog op 6, 7 en 8 oktober te zien in het Skatepark Sweatshop, op de
Binckhorst.

binckhorst is een documentaireserie die twaalf jaar lang de bedrijven en bewoners van het binnenstedelijk industrie- en bedrijventerrein de Binckhorst volgt. Hoe gaan de bewoners om met alle kleine en
grote veranderingen binnen dit karakteristieke Haagse gebied. Traditie versus vooruitgang, identiteit
versus progressie? De Binckhorst wachtte al meer dan tien jaar op een metamorfose. De gemeente
Den Haag had grootse plannen met de Binckhorst. Het masterplan uit 2006 met 7000 woningen,
200.000 m2 kantoorruimte en een groot stadspark bleek veel te ambitieus. Mede door de economische
crisis trokken de projectontwikkelaars zich terug en werd het plan afgeblazen. Vanaf 2011 zette de
gemeente Den Haag in op organische groei. De aanleg van de Rotterdamsebaan was wel een vaststaand feit. Inmiddels is particulier initiatief mede de oorzaak van diverse ontwikkelingen. De Binckhorst transformeert langzamerhand van karakteristiek industrie- en bedrijventerrein naar een woon- en
werkgebied. De driedelige documentaireserie binckhorst volgt de bewoners van het gebied. Wie of wat
bepaalt de dynamiek op dit bedrijventerrein? De serie beslaat drie perioden: 2008-2014, 2015-2017 en
2018-2020. Dat is voor, tijdens en na de bouw van de Rotterdamsebaan.
De Binckhorst zit vol verhalen. Verscholen achter de façade van een betonnen prefab loods uit de
jaren 50 bevindt zich papierwarenfabriek Jero. De banketbakkerij van Maison Kelder in de Junostraat
werd destijds zelfs speciaal voor die functie gebouwd. De BAM maakt er asfalt en Jachtwerf de Haas
zit er al sinds mensenheugenis. Haagse ondernemers die dag in, dag uit onvermoeibaar werken aan
het in stand houden van hun bedrijf. Terwijl alles om hen heen verandert, doen ze wat ze al generaties
lang doen: papierwaren produceren, hazelnoottaarten bakken, boten onderhouden en praatjes maken
met hun klanten. Daarnaast zijn er nieuwkomers zoals Paladin Studio’s die games ontwikkelt voor
ondermeer smartphones, de kluskavel bewoner die zijn eigen woon- werkruimte gaat afbouwen en
de projectontwikkelaars die woningen en nieuwe bedrijfsruimtes realiseren in het gebied. Hoe vergaat
het de bedrijven tijdens de ontwikkelingen? Houden ze stand of geven ze op? Hoe vinden de nieuwe
bewoners hun weg? De Binckhorst zal altijd blijven bestaan. De vraag is alleen: in welke vorm?
Wilma Marijnissen, theatervormgever en beeldend kunstenaar en Marsel Loermans, fotograaf en filmmaker, zijn de bedenkers, initiatiefnemers en makers van de driedelige documentaireserie binckhorst.
Marijnissen, opgegroeid op de Binckhorst, kwam na de plannen van 2006 in actie om de authenticiteit
van de Binckhorst te behouden en om de kleine (familie)bedrijfjes te ondersteunen. Loermans was als
fotograaf altijd al gefascineerd door de rafelranden en de schoonheid van het ongeregelde. De documentaireserie binckhorst wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag, Prins Bernhard
Cultuur Fonds, BPD Cultuurfonds en Fonds 1818.

De Jerusalem Passion - een moderne Messiah
De jubileumeditie van de Jerusalem Passion is op zaterdag 28 oktober in het Zuiderstrandtheater te
Den Haag. Getalenteerde solisten en jazzmusici, orgel, verteller en niet te vergeten het Promenade Orkest en de ruim 240 (amateur)zangers van het Groot Jerusalem Passion Projectkoor dragen elkaar in
de 10e editie van The Jerusalem Passion, een muzikaal verhaal van passie en hoop. Een avondvullende
beleving die niemand onberoerd laat, onder leiding van Hans Matla als bevlogen dirigent. De muziek
van Murray Wylie is te ervaren als een collage van klassieke en moderne muziekstijlen, aantrekkelijk
voor zangers en voor ervaren en minder ervaren concertbezoekers. Het Zuiderstrandtheater biedt alle
ruimte voor een theatrale vormgeving, ondersteund door lichteffecten. Het Promenade Orkest schittert, de jazzband swingt en de solisten en verteller ontroeren. Dit wilt u niet missen! Kaarten via www.
jerusalempassion.nl. en www.zuiderstrandtheater.nl. Op 28 oktober 2017 om 20.00 uur.

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.

Maand van de vitaliteit in Den Haag
De gemeente Den Haag organiseert in oktober de Maand van de Vitaliteit. Door de hele stad, in iedere
wijk, is van alles te doen voor Haagse ouderen. Heel veel organisaties, bedrijven en particulieren
hebben iets bijzonders georganiseerd en zetten hun deuren voor de ouderen open. Den Haag is een seniorvriendelijke stad en wil op deze manier ouderen stimuleren om actief, bij de tijd en vitaal te blijven.
Op dit moment is er al keuze uit meer dan 100 activiteiten. Een compleet overzicht van activiteiten is
te vinden op maandvandevitaliteit.nl. Ouderen kunnen in oktober kennismaken met diverse activiteiten, onder andere op het gebied van cultuur, sport en creativiteit. In de hoop dat zij hierdoor worden
gestimuleerd om na de maand deze activiteit(en) voort te zetten. Dat is belangrijk omdat actieve en
vitale ouderen vaak beter in staat zijn om om te gaan met een slechter wordende gezondheid, zich
minder eenzaam voelen en al met al weerbaarder zijn. Op de website maandvandevitaliteit.nl staan alle
activiteiten per categorie of stadsdeel aangegeven. Het varieert van samen eten, een toneelvoorstelling bezoeken met begeleiding, walking basketbal, maar ook verhalen vertellen of samen salsadansen.
Vitaal blijven doe je samen. De maand start op 2 oktober in de Haagse Centrale Bibliotheek met de
‘Dag van de Haagse Herinneringen’. Deze dag staat helemaal in het teken van Den Haag seniorvriendelijke stad toen en nu. Hoe zorgden we vroeger dat ouderen gezond bleven en hoe ervaren ouderen dit
vandaag de dag? Er verschijnt op deze dag ook een gelijknamig boek. Graag reserveren als u erbij wilt
zijn: saskia.kuus@denhaag.nl.
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Artistiek roken, ‘Miss Blanche’ moderniseerd
In de Atlas van het Haags Gemeentearchief (HGA), bevinden zich twee bijzonder op groot formaat afgedrukte foto-opnamen. Hierop
te zien, een brug over de weg, met door inkleuring gemaakt reclameontwerp voor sigarettenmerk ‘Miss Blanche’ en dit alles gesitueerd aan de strandboulevard nabij het Wandelhoofd ‘Koningin Wilhelmina’. Unieke opnamen, gesigneerd door van origine Hongaarse
schilder en grafisch ontwerper, Vilmos Huszár (1884-1960).

Deze visuele presentatie was kennelijk nodig om de Haagse ‘Schoonheidscommissie’ te overtuigen
van een esthetisch verantwoorde
tabaksreclame. Toen, en nu nog, een
tijdloos onderwerp van discussie.
De opmerkelijke reclamecampagne
waartoe deze uiting behoort hield
maar enkele jaren stand. Sierkunstenaar Huszár kreeg overigens wel, alle
vrijheid in zijn ontwerpdrang.
Het begin
Scheveningen was in de twintiger en
dertiger jaren, dankzij Kurhaus en
soortgelijke hotels een internationale
trekpleister geworden voor badgasten
en toerisme. Een ideale combinatie
voor een try-out van deze innovatieve, door Huszár voorgestelde reclamecampagne. De Staatscourant van
22 november 1917 laat ons weten dat
in Rotterdam nieuw was opgericht de
naamloze vennootschap; ‘The Vittoria
Egyptian Cigarette Company’, voor
productie en verkoop van sigaretten.
Een van de bekendste merken binnen
het uitdijende assortiment was het
merk ‘Miss Blanche’. Op de verpakking stond een knappe amazone afgebeeld die behendigheid in de ruitersport combineerde met het roken, en
wordt gezien als vroeg voorbeeld van
vrouwenemancipatie. De suggestieve
combinatie van sportbeoefening en
rookgenot zien we ook terugkomen in
het beeldmerk van concurrent ‘Chief
Whip’ die zijn bekendheid ontleedde
aan de slagzin; ‘Chief Whip op ieders
lip’. Beide merken waren in ons land
ongekend populair. Er werd in die
tijd veel plain onder filter gerookt
in een melange van ‘Virginia’ of wat
zwaardere ‘Egyptian blend’. Al naar
gelang de smaaksoort, verpakt in een
kartonnen of metalen klepdoosje.

Vanwege de losse verkoop werd in
reclame-uitingen altijd de prijs per
sigaret getoond.

Face-lift
Vooral ingegeven door concurrentieoverwegingen besluit men om ‘Miss
Blanche’ een facelift mee te geven.
In de reclame-vakpers aangekondigd
en als volgt gemotiveerd: ‘... De
reden welke ons tot de ingrijpende
verandering in onze buitenreclame
heeft doen besluiten is in hoofdzaak
deze, dat wij willen voorkomen, een

teveel gewend raken van het publiek
aan bestaande vormen en kleuren die
onvermijdelijk onverschilligheid en
daardoor gemis aan werking ten gevolge zou hebben gehad...’. Ziedaar,
de intelligente marketinggedachte
achter de nieuwe campagne. Het contact tussen onderneming en Huszár
kwam tot stand dankzij bemiddeling
van het ‘Instituut voor Sier en Nijverheidskunst’ in 1921 opgericht, ter
ondersteuning van een beroepsmatige
aanpak bij verwerving van reclameopdrachten, naast het geven van
honorariumadviezen waarna de toegewezen kunstenaar, 10% aan provisie
moest afstaan, en vervolgens kregen
de ondernemingen de namen door van
sierkunstenaars die voor een bepaalde
opdracht daarvoor het meest geschikt
waren. Huszár, tevens lid van de
V.A.N.K. (Vereeniging voor Ambacht
en ijverheidskunst kreeg opdracht
voor ontwerp van verpakkingen,
eeldmerken, advertenties, affiches,
buitenreclameborden en muurschilderingen. Een mooie gelegenheid om
het begrip ‘Kunst en reclame’ te toetsen in praktijk. ‘... De reclame mag
niet beneden het schilderij staan, juist
op straat voor het grote publiek moet
het hoogst bereikbare in de kunst

gegeven worden. De reclame omvat
voorstelling en beeld. De decoratieve
kunst stileert, de illustratieve geeft de
voorstelling zonder meer. Zij is uiteraard impressionistisch. De symbolische gebruikt het gegeven als tekens,
de constructionistische gebruikt
technische hulpmiddelen..., Al deze
kunstuitingen, ook de kubistische zijn
terug te vinden in de reclame’, aldus
Huszár in een lezing.
De Stijl
In 1917, het oprichtingsjaar van de
sigarettenonderneming viel samen
met de verschijning van een nieuw
tijdschrift dat diende als klankbord

voor een groep kunstenaars verenigd
in De Stijl. Naast Huszár maakte
hiervan deel uit; Theo van Doesburg,
Bart van der Leck, Piet Mondriaan,
en architecten, J.P. Oud, Gerrit Rietveld en Jan Wils. De Stijl uitte zich in
theorie en praktijk door voortbrengen
van een elementaire vormenwereld
die in klare eenvoud de afgewogen
ordening van rechthoek en rechte lijn
prefereerde boven de zwierige vorm
rond 1900 aanwezig in Jugendstil. In
werken van de Stijlgroep zal voortaan
gewerkt worden met primaire kleuren; zwart, geel, rood, wit, en blauw.
De laatste drie kleuren verbonden
met ons nationale gevoel. Onmis-
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de zich in ‘Stijl’

kenbaar komen deze kunsttheorieën
terecht in Huszárs reclamewerk voor
‘Miss Blanche’.
Rode gloedpunt
Dank ij de grafische in reng van
Huszár wordt het beeldmerk van
‘Miss Blanche’ in ‘Stijl’ gestileerd.
Het ruiterkostuum maakt plaats voor
een moderner outfit en de rooksliert vervangt Huszár door een rode
gloedpunt. In eerste instantie zal de
schrijfwijze van het woordmerk ‘Miss
Blanche’ ongemoeid worden gelaten.
Deels verklaard uit het feit dat er al
veel contanten mee gemoeid waren en
uitgegeven in voorgaande reclame-in-

spanningen, maar zwaarwegender was
toch el de inschrijving als handelsmerk in registers van het ‘Bureau voor
het Industriële Eigendom’ waarin de
uiterlijke kenmerken van een handelsmerk nauwkeurig worden omschreven
om eventuele plagiaat voor te zijn.
Wijziging van het handelsmerk c.q.
beeldmerk was een uiterst kostbare
financi le over eging. Dus moest
de ontwerper concessies toelaten. Zo
combineerde Huszar zijn gestileerde
ama one met de gedateerde schrijf ijze ‘Miss Blanche’. Toch slaagde hij
erin op voor een ont erp voor emailleborden zijn eigen ideeën gestalte te
geven. En zie; de belettering vormde

in samenhang met de gestileerde compositie een perfectie harmonie. Later
ontstonden in de muurschilderingen
naast decoratieve, ook t pografische
oplossingen conform de richtlijnen
en theoretische principes gebezigd
binnen de Stijlgroep. Ook verzorgd
de ontwerper het onderscheid tussen
twee smaaktypen. De ‘Egyptian blend’
kreeg een rechthoekig vignet met
verdergaande gestileerde roker. Door
regelmatig verblijf in Parijs onderging
Huszár ook kubistische invloeden,
icht aar in enkele ultramoderne uitenreclameborden aangebracht op het
Wandelhoofd ‘Koningin Wilhelmina’
te Scheveningen.
Einde
ind
maakt het jaarverslag duidelijk van ernstige verliescijfers. Een
economische crisis was in aantocht.

De teloorgang kwam tot uiting in een
magere reclamebegroting. Aan deze
t eejarige overeenkomst
,
tussen firma en grafisch kunstenaar
kwam toen een eind. In ieder geval

leverde Hus r met de e reclamecampagne voor ‘Miss Blanche’ het bewijs,
dat nu aan reclamekunst een esthetische waarde kon worden toegekend.
Peter van Dam
vandam.peter@gmail.com
Noten
C.J.M. Koolen, kandidaatsscriptie;
‘Stijlvolle trekjes’, de beeldende
reclames van de Stijlkunstenaar
Vilmos Huszár in sociaal en cultureel
perspectief, jaar van uitgave?
Machiel Wilmink, Miss Blanche
moderniseert ich, De eclame ,
fe ruari
, p. - .
ilmos Hus r, De reclame als moderne beeldende kunst, het Vaderland,
24 maart 1929.
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Echte hulp
Als u dat nodig heeft
De Blijmakers, voor aandacht en hulp
De Blijmakers zijn vrijwilligers die tegen een vrijwilligersvergoeding hulp
bieden op momenten dat u daar behoefte aan heeft.*
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.
Bel 070-221 05 82 en vraag om een Blijmaker.
*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.

Echte hulp
Als u dat nodig heeft

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.

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

WWW.DEVOLHARDING.NL
201705-026_VH_Blijmaker_flyer_A5.indd 1

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

09-05-17 12:54

201705-026_VH_Blijmaker_flyer_A5.indd 2

09-05-17 12:54

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

Schroeder en Stichting Zorgkringloop steunen
Stichting Sovata ww.stichtingsovata.nl (beddengoed en kinderkleding)
Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl
Het Rode Kruis www.rodekruis.nl/denhaag
Leger des Heils www.legerdesheils.nl (kleding)
Weggeefwinkel Jonckbloetplein
Mensen in Nederland zonder budget (gratis zorgartikelen)
De winkels van Kringloop Holland www.schroeder.nl
Buurthuizen van de Toekomst

• Ontruimingen

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

• Kleine verhuizingen

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

• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding

070 - 389 57 24
www.stichtingzorgkringloop.nl
www.schroeder.nl

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

maandag - vrijdag 08.00-17.00 uur
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Hobbemastraat
Mijn vader was Leen Enthoven. Hij is een groentewinkel begonnen in de Hobbemastraat. Eerst op nummer 142, later op de
hoek van de Gerard Doustraat en de Hobbemastraat, nummer
117. Op nummer 142 is na hem een bloemenzaak gekomen van
G. Meijer. Mijn vader wilde graag een hoekpand hebben, omdat
daar dan twee etalages zijn.
Ikzelf ben geboren in 1945 in de Hobbemastraat 117 en heb een oudere zus
en broer die daar ook zijn geboren.
In 1957 is mijn vader met zijn gezin
naar de Herderslaan verhuisd. Op 1
januari 1970 hebben mijn vrouw en
ik de groentewinkel overgenomen en
zijn we gaan wonen op Hobbemastraat
121. Slagerij Rateland zat op de andere hoek, op nummer 119. Daarnaast
was een café, het kleine fabriekje
Stablitz, dan slager Sijs, dan kwam het
speelgoedpaleis en op de hoek van de
Vaillantlaan de ACS-stomerij.
Op de andere hoek: Jamin, snackbar
Tieleman en melkboer Neeleman met
zijn pakhuis ernaast, een winkel in
waspoeder e.d., daarnaast G. Arend
fietsen , hiernaast ovengenoemde
bloemenwinkel G. Meijer en daarnaast
op de hoek Eden manifacturen.
Op de andere hoek van de Gerard
Doustraat zat boeken en schrijfwaren
app Hoogervorst , dan een schoen-

maker, daarnaast glashandel Van Es,
dan Teddy huishoudelijke artikelen
een du el pand en op de hoek
snackbar Homi.
Op de hoek Hobbemastraat en de
Teniersstraat zat A. Meijer met groente
en fruit, daarnaast een rooms-katholieke winkel met beelden, rozenkransen en dergelijke. Dan kwam de H.
Hartkerk met daarnaast de drogist
Salamander en op de hoek weer een
slager.
Aan de overzijde, hoek Rubensstraat,
zat een sigarenwinkel. Nu terug richting de Vaillantlaan was er volgens mij
een winkel met twee kleine raampjes
waar ze stopcontacten en aanverwante
artikelen betreffende elektriciteit
werd verkocht. Dan kwam de muur
van houthandel Dekker, daarnaast
een slager en op beide hoeken van
de Herderslaan zat volgens mij een
duivenwinkel met ernaast een pakhuis,
dan kwam bakker Max v.d. Zijden,

Luchtfoto Hobbemastraat e.o. (1979). Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (collectie Haags Gemeentearchief)

dan kruidenierszaak Insulinde, dan
een lampen kappen aak. Dan ijn
we weer op de hoek van de Gerard
Doustraat waar mijn vader zijn groentezaak had.
In de 2e Gerard Doustraat zat een
bakkerij van Hus van de familie Van
Bilsen, een melkboer en badhuis,
jeugdhonk, fietsen inkel en de glas-

handel van Van Houten. Hij maakte
mooi glas-in-lood en er wordt beweerd
dat zijn zoon in Italië was getrouwd
met een Italiaanse prinses. Hij speelde
gitaar en hij zou plaatjes hebben
gemaakt.
Dit zijn mijn jeugdherinneringen aan
de Ho emastraat met de daar toen
winkelbedrijven die ik mij nog kan

herinneren. Wij speelden toen nog
op straat en het was een leuk spel om
spijkers op de tramrails van lijn 6 te
leggen als de tram eraan kwam. Resultaat: platte spijkers. Ook gingen we
dreggen in de singel en werd er veel
troep naar boven gehaald.
Leo Enthoven
lenthoven@kpnplanet.nl

Uit de raad geklapt
Rond 1980 werd lijn 2 aangelegd. Daarvoor moest de brug over de Loosduinse Vaart vervangen worden. Bovendien moest de zwaaikom dicht. Beide voorstellen leidde tot bezwaren. Als raad hadden we
bezwaar tegen het verdwijnen van de brug. Een fraaie historische brug moet je in tact laten.

Als raad kregen wij een bijzonder
verhaal te horen. De brug was rond
1938 net gereed gekomen, toen het
besluit kwam om de Loosduinse Vaart
te dempen vanaf Den Haag tot aan de
Valkenboskade. Dat was zonde van de
nieuwe brug. Daarom werd besloten
een zwaaikom aan te leggen om de
nieuwe brug nog een functie te geven.
Als raad konden wij toen niet meer
tegen de sloop van de brug zijn.
Zo historisch was die dus niet.
Acties
Wel waren er acties om de zwaaikom
te behouden. Dat werd zelfs aan
de kaderand geschreven. Maar de
actie was eigenlijk gericht tegen het
opheffen van de WSM-buslijnen. De
omwonenden waren bang dat ze geen
rechtstreekse verbinding hadden met
Rotterdam.

Foto: Wil Bianchi

Merkwaardig
Als raad vonden we dat merkwaardig.
Met de uslijnen toen en
deed
je er wel ruim een uur over. Met de
nieuwe lijn 2 naar centraal station ging

Foto: Wil Bianchi

het veel sneller.
De zwaaikom werd gedempt, er ligt
nu een fraai speelgebied, er rijdt een
tram n er liggen fraaie fietspaden.
Het gebied is nu actueel i.v.m. het

behoud van de Valkenboskerk. Ook
liggen er nu fietspaden, ook inmiddels
op de Zuiderparklaan.
Wil Bianchi
wilbianchi@ziggo.nl

Foto: Wil Bianchi

pagina 14

Dinsdag 3 oktober 2017

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

Theo Nijland
Desalniettemin
In alle eenvoud aan de vleugel gezeten, weet Theo Nijland je elke keer
weer te betoveren met zijn liedjes. In deze reprise van het enthousiast
ontvangen ‘Desalniettemin’ toont Nijland zich ook een ware entertainer.
Hij is erudiet en toch sexy, bloedserieus en toch grappig. Zijn liedjes
zijn muzikale en tekstuele hoogstandjes en bovenal heel persoonlijk
en toegankelijk. Ze laten u voelen dat u niet alleen staat in alle
ellende.
“Een hoogtepunt in de Nederlandse kleinkunst”
- De Volkskrant *****
Vrijdag 20 oktober
20:30 uur
Nieuwe Kerk
www.zuiderstrandtheater.nl

Adres Onbekend
Elke zondag hoor je op 89.3 Radio
West de regionale editie van het
succesvolle KRO-programma ‘Adres
Onbekend’. Elke week weer zit het
programma vol prachtige verhalen en
zoektochten naar oude bekenden.
Wie weet zoekt jouw oude
buurmeisje je wel, of die
uit het oog verloren neef.
Hoe leuk zou het zijn om
hen weer in de armen te
sluiten!

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

Mis het niet.
Elke zondagmiddag
van 12.00 tot 14.00 uur
op 89.3 Radio West.
Kijk voor meer informatie op:

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

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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Kartonnen bouwplaten
Graag wil ik wat vertellen over een hobby die in mijn jeugd zijn oorsprong vond, maar pas op latere
leeftijd tot bloei kon komen, namelijk het verzamelen van kartonnen bouwplaten. Let wel, niet het
in elkaar zetten, maar het verzámelen van de bouwplaten als interessante grafische verschijningsvormen, visuele kunstwerken vaak. Van een bouwplaatje van een Haags Hopje tot één van een
Amsterdamse wielklem op ware grootte.
Ik zal een jaar of tien à twaalf zijn
geweest toen ik de eerste kartonnen
bouwplaatjes in handen kreeg. Rond
1960 derhalve. Of er toen al van die
grote vellen bedrukt karton in de
speelgoedwinkel te koop waren weet
ik niet, maar de bouwplaatjes van de
oer-Haagse ‘Nederlanden van 1845’
die de vader van mijn vriendje Dick
op zijn werk kreeg, gingen in ieder
geval spoorslags via hem naar mij.
Ik was er dol op, vooral omdat het
gebouwen betrof die ik bij mijn spoorbaan kon gebruiken. Om te beginnen
het Hoofdkantoor op de Raamweg
van Berlage, inmiddels een zeer
zeldzame bouwplaat en bestaande uit
zo’n 10 grote A3-vellen in een bruine
envelop. Ook leverde de verzekeringsmaatschappij een set huisjes, een
station, een kerkje en een molen, alles
voorzien van irritant veelvuldige en
veel te grote, gele ‘1845’-reclames.
Niet alleen De Nederlanden, maar ook
spaarbanken en andere grote kantoren
deden aan de bouwplaatrage mee. Ik
heb er nog van De Zeven Provinciën
van het Lange Voorhout, de Rabobank
en nog een aantal anderen. Als bouwplaat uitgevoerde Haagse gebouwen
schieten mij verder zo te binnen: Rivagarage, Huis Huegetan (de vroegere

KB) op het Lange Voorhout, Watertoren, ‘Het Wachtje’ en de Grote Kerk,
allen van Guus Boudenstein. Verder
het Westeinde-ziekenhuis, ministerie
van VROM, De Volharding, WTC,
Huis ten Bosch, Gevangenpoort en het
Binnenhof inclusief Ridderzaal, etc.
Als kind zette ik die bouwplaatjes
in elkaar door middel van knippen,
randjes omvouwen en plakken. Sparen
kwam later pas! Inmiddels was ‘het
kartonnen bouwen’, als voorloper van
de plastic modelletje, op volle toeren.
Ik spreek over de periode 1955-1965.
Uitgeverij Veritas werd een begrip,
samen met Emsco, een drukkerij uit de
Haagse Trompstraat. Prachtige plaatjes
en pláten zagen het licht. Vooral die
schepen van Veritas en vliegtuigen van
Emsco bekoorden mij. Die werden
aangeschaft voor bedragen vanaf 75
cent. Uiteraard zette ik alles toen in
elkaar. Héél handig ben ik erin geworden. Het is zelfs zo dat als ik een
bouwplaat onder ogen krijg, ik door er
alleen maar naar te kijken als het ware
het driedimensionale, kant-en-klare
model al zie. Misschien is dat mede de
reden dat ik ze al sinds jaren niet meer
in elkaar zet, maar ze als tweedimensionale kunstwerkjes ben gaan zien. De

De prachtige kruiser ‘De Ruyter’

laatste die ik overigens heb gebouwd
is - ook al weer 15 jaar geleden - een
model van Château de Chenonceau,
over de rivier de Cher. Mijn moeder
was daar helemaal weg van en ik
wilde ook wel kijken of ik het nog niet
verleerd was. Exact 20 uur kostte het,
vier avondjes dus. Ze was er erg verguld mee en heeft er nog jaren plezier
aan mogen beleven. Gelukkig zijn niet
alle in elkaar gezette modellen tijdens
de diverse verhuizingen gesneuveld.
Er staan nog ergens een stuk of wat
redelijk onbeschadigde schepen
waaronder de prachtige kruiser ‘De
Ruyter’. Dat blijft een beauty, evenals
het model van ons vliegkampschip
‘De Karel Doorman’, maar die blijft
voorlopig lekker plat! Respect voor de
in 1977 overleden J. Berfelo die die
Veritasplaten ontwierp. Hierop kan ik
nu fijn aanhaken met de opmerking
dat er in mijn woning inmiddels wel
meer dan duizend bouwplaatjes en
platen liggen opgeslagen. ‘De smaak
ervan te pakken gekregen’, kan je
wel zeggen. Spaarde ik aanvankelijk
álles wat bouwplaat heet, inmiddels
ben ik wel wat kritischer geworden.
Voornamelijk nog architectuur, maar
ook vaar-, vlieg- en voertuigen. Recente, als ze gewoon heel erg mooi of
bijzonder zijn, en oude(re), als ze voor
mij als verzamelobject interessant zijn.
Daarbij kan je denken aan minder snel
voorkomende en wat oudere pr-platen
als Esso-tankers, Fokkervliegtuigen,
benzinestations en treinstations. Ik
begon m’n verzameling als jongeling
toen ik in een kantoorboekhandel in
Voorburg ergens onder de stellingen
een stapel Veritasbouwplaten zag
liggen die men vergeten was. Voor
een vriendenprijsje mocht ik de hele
stapel meenemen. Da’s een leuke
start! Wat later in de tijd vond ik
ergens een stapeltje bouwplaten op

Het Vredespaleis

een onbestemde schaal van het oude
station Delft. Geen uitgever of andere
informatie erop. Een raadsel waar ze
vandaan kwamen, maar wel heel mooi
gedrukt. Het leek gebaseerd op een
aquarel. Ook in de tachtiger jaren lag
bij een klein curiosawinkeltje in de
Frederikstraat een stapeltje antieke
bouwplaatjes uit Frankrijk. In Epinal/
Elzas zat een drukkerij die heel veel
van die plaatjes uitgaf, veel ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling
in Parijs uit 1880 met al die landenpaviljoens. Leuk om er een aantal te
hebben. Maar ook een serie werkelijk
práchtige, zeldzame architectuurplaten, uitgegeven door SOS-kinderdorpen in Griekenland en ontworpen door
Ellie Anagnostopoulos, kon ik tijdens
een vakantie op het hoofdkantoor in
Athene op de kop tikken. De passagiers in het vliegtuig keken verbaasd
naar die stapel op m’n schoot!
Tegenwoordig is de kartonnen
bouwplaat weer aan een revival bezig.
Japanse, Tsjechische, Russische en
Poolse ontwerpers zijn inmiddels
beroemd. Het lijkt wel of die aan de
lopende band vliegtuigen, schepen en
(militaire) voertuigen op papier/karton
zetten. Wat een detail en mooie pasvorm. Ook de Engelsen zijn niet stil
blijven zitten, maar die ken ik vooral
van de treinenschaal ‘00’ (dubbelnul ofwel 1:76). Ietsje groter dan de
bekende schaal H0 (Half 0). Maar hun
prachtige huizen en gebouwen mis-

staan niet op een mooie scenerytreinbaan! Wat me daarbij opvalt is dat de
Engelse bouwplaten nauwelijks witte
ruimtes tussen de afbeeldingen hebben en alle afbeeldingen heel precies
in elkaar hebben geschoven terwijl
Nederlandse platen de afbeeldingen
vaak nogal royaal over het papier verdelen. Kortgeleden zat ik verlekkerd te
kijken naar een Thaise bouwplaat van
onze roemruchte Fokker G.1. jager uit
de meidagen 1940, bijgenaamd ‘de
maaier’. Kortom; het is een internationaal gebeuren geworden.
In dit latere deel van mijn leven is de
bouwplatenhobby aan het uitkristalliseren. Niet meer kritiekloos uitbreiden, maar gericht zoeken naar aantrekkelijke of bijzondere platen. Juist die
oude platen die soms nog ergens onder
het stof liggen; dáár wil ik graag op
stuiten. Wat een vreugdesprong zou ik
maken als ik nog eens zo’n bouwplaat
mocht vinden als bijvoorbeeld die van
het Vredespaleis! Die ontbreekt echt
nog in de verzameling! Het is leuk om
deze interesse te kunnen delen. Er valt
altijd wel aan ervaringen en tips uit te
wisselen, elkaar op speciale uitgevers
wijzen of platen ruilen; er is genoeg
te delen. En bij de echte verzamelaar
hangt die héle bijzondere of héle
mooie in een lijst aan de muur. Puur
genieten is dat!
Rob Stappers
rob.stappers@oriste.dds.nl
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HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

ONZE NIEUWE PARTNERS
HANS KIP EN MEER

MENU-THUIS.NL

HAARZUIVER

Goudsbloemlaan 142 Den Haag
Bomen- en Bloemenbuurt
5e gegrilde kippenpoot gratis!

Piet Heinstraat 82a Den Haag
Zeeheldenkwartier
Bij besteding van € 7,- of meer een gratis dessert t.w.v.
gem. € 1,80

Piet Heinstraat 51 Den Haag
Zeeheldenkwartier
Woensdag en donderdag 10% korting op uw kleurbehandeling

KOMP U TER HULP

MIA’S MANIFESTO

Piet Heinstraat 42 Den Haag
Zeeheldenkwartier
10% korting op alle hardware.

Goudsbloemlaan 124 Den Haag
Bomen- en Bloemenbuurt
10% korting m.u.v. sale en reeds afgeprijsde artikelen

BEELDEND KUNSTENAAR CARLA

DANS- EN BALLETSTUDIO LIKE2DANCE

Zuidwal 63C Den Haag
Centrum
10% korting op de hele collectie

Aaltje Noordewierstraat 405-a, Den Haag
Loosduinen
10% korting op het vieren van een kinderfeestje van 6 tot
16 personen.

BUITENGOED DORREPAAL
Westvlietweg 115 Leidschendam - Voorburg
10% korting op alle planten en workshops

AMIK ART
papestraat 24 Den Haag
Den Haag Centrum
10% korting op aankop in de winkel voor hofpashouders.

PAS DU POESPAS
Piet Heinstraat 36 Den Haag
Zeeheldenkwartier
€ 3,50 korting op de daghap. Daghap kost zonder korting
tussen de € 10,- en € 15,-

ED. ALTER SANITAIR B.V.
Piet Heinstraat 70-76 Den Haag
Zeeheldenkwartier
35% korting op de badmeubelen (ex. kraan) uit de Sanibel
lijn

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

DORST CRAFT BEER SHOP
Boekhorststraat 99 Den Haag
Boekhorststraat
10% korting op de aankoop van een bierpakket

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

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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Wie wat bewaart, die heeft wat
In ons familiearchief kwam ik enige tijd geleden een oude rekening van Hulshoff en Esselmann
tegen. Mijn ouders zijn 1936 getrouwd en hebben hun woning door Hulshoff laten inrichten. En wat
doe je nu met zo’n rekening? Niet zo veel, maar vernietigen is ook zonde.
Op internet zag ik dat dit bedrijf nog
steeds en op de zelfde plek bestaat. Ik
he toen contact het de firma Hulshoff
opgenomen, en daar waren ze er wel
blij mee.
Er werd mij verteld dat er in het
winkelpand een klein museumpje aanwezig was, waar het een en ander over
de historie van het bedrijf bewaard
werd, en dit zou er goed bij passen.
Als enige vergoeding heb ik gevraagd,
een foto op te sturen van hun nieuwe

aanwinst, en dat is gebeurd.
Hulshoff en Esselmann
Op 4 december 1890 trekt een plechtige begrafenisstoet door Den Haag.
Koning Willem III is gestorven. Op
het Spui ziet het zwart van de mensen.
Onder de toeschouwers bevinden zich
twee Duitse emigranten: Heinrich
Josef Hulshoff (1860-1948) en zijn
collega en vriend Esselman. Ze werken in een winkel in Leiden en hebben
tien jaar lang iedere cent opzij gelegd
om een eigen zaak te
beginnen. Dag en nacht
hebben zij gewerkt, slapen deden ze achter de
toonbank. De zeldzame
vrije dag in Den Haag
doen zij een vondst die
hun verdere leven zal
bepalen: een leegstaand
winkelpand, midden in
het centrum.
In maart 1891 openen
de twee compagnons
op het Spui de winkel
Hulshoff en Esselmann. Ze verkopen
er stoffen, tafellinnen en lingerie. Nu
bestaat het bedrijf
nog steeds, op bijna

dezelfde plaats. De naam is sinds 1950
gekortwiekt tot Hulshoff. Esselmann
was al in 1905 teruggetreden. In de
loop der jaren is het karakter van het
bedrijf veranderd. Uit een winkel voor
‘de gewone man’ met tafellakens en
lange onderbroeken, groeide een luxe
meubelzaak.
Familiebedrijf
Heinrich Hulshoff overleed in 1948.
Zijn oudste zoon, de vader van de

huidige directeur werkt van 1920 tot
zijn overlijden in 1954 in de zaak. Na
diens dood nam zijn vrouw enkele
jaren de leiding over. Sinds de jaren
zestig breidde het familiebedrijf zich
steeds verder uit. De ene nieuwe vestiging na de andere werd geopend, in
1972 (Leidschendam) zelfs door twee
circusolifanten die in hun ijver de hele
voordeur eruit trokken.
Deze oude orderbevestiging betreft

de stoffering van de etagewoning van
mijn ouders in 1936. Heel de woning
met vloerbedekking, twee trappen met
lopers en roeden, velours gordijnen
en vitrages, ook alle meubels zijn
gekocht bij Hulshoff. De nota’s van
de meubels uit 1936 liggen nu ook in
het archief van de firma Hulshoff in
Den Haag.
Wim Fase
w.fase@upcmail.nl

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

Erf- en schenkingsrecht
Vrouw met Alzheimer
in verpleeginrichting
Mijn vrouw verblijft in een gesloten
afdeling van het verpleeghuis. Zij heeft
Alzheimer en is onbekwaam in doen en
laten. Als ik eerder kom te overlijden
dan mijn vrouw, wat gebeurt er dan
met mijn spaargeld en gedeelte van
mijn pensioen? Ik heb twee volwassen
zoons.
Indien u géén testament hebt dat
anders bepaalt en u overlijdt na uw
vrouw, dan erven uw twee volwassen zonen van u. En als u eerder
overlijdt dan uw vrouw dan wordt
het tijd om een curator voor uw
vrouw aan te stellen. Het verpleeghuis erft nooit tenzij u het in een
testament toebedeelt. We nemen aan
dat u als echtgenoot thans de scepter
zwaait over uw demente vrouw.
Als u bent overleden en uw vrouw
leeft nog dan is het misschien toch
wel handig als een van uw zonen de
curator wordt over uw vrouw. De
zorgen zijn dus voor morgen. Tegen

die tijd ‘regelt’ het zich vanzelf.
Per testament schenken
aan een goed doel
U hebt erg veel advies gegeven over
erfrechtzaken. Ik heb ook een vraag.
Als ik overlijd, wil ik mijn vermogen
op dat moment nalaten aan een goed
doel. Ik heb géén echtgenote en géén
kinderen. Waar moet ik op letten als
ik een testament laat opstellen en wat
kost dat?
Om met het laatste te beginnen, de
kosten voor een testament waarin
u bepaalt dat uw vermogen aan een
goed doel nalaat, kost minimaal
tussen de 175 en 300 euro. Uiteraard
hangen die kosten af van wat u
wenst. Het is eveneens van belang
om een goed doel te kiezen dat vrijgesteld (of deels) is van erfbelasting.
Kijk daarom eerst welke ANBI’s
(algemene nut beogende instellingen) voor de Belastingdienst gelden
of vraag het aan uw notaris. Zelfs
politieke partijen kunnen de ANBIstatus aanvragen. Vrijetijds-, sporten spelverenigingen voldoen zelden

aan de vereisten voor een ANBI. U
kunt natuurlijk ook elk jaar binnen
de fiscale vrijstellingen schenkingen
doen aan wie u wil.

AOW en pensioen
AOW is hetzelfde,
pensioen verschilt
Ik ga straks met pensioen. Wat kan ik
verwachten?
Dat hangt van uw persoonlijke situatie af. De AOW is voor iedereen die
in gelijke situatie verkeert hetzelfde.
Het aanvullend pensioen voor werknemers kan nogal verschillen.

Fiscale zaken
Hypotheekrenteaftrek
wordt beperkter
Ik wil een huis aankopen van pakweg
drie ton. Hoeveel hypotheekrenteaftrek
krijg ik en hoe lang?
De maximale termijn dat u hypotheekrenteaftrek kunt krijgen is 30
jaar in een annuïteitenlening. Dat is

sinds 2001 het geval. De voorwaarden voor renteaftrek zijn de
afgelopen jaren ook aangescherpt. U
mag de rente over nieuwe eigenwoningschulden alleen aftrekken
als de schuld (lening waarover u
de hypotheekrente mag aftrekken)
volledig en binnen 360 maanden
(30 jaar) minimaal annuïtair wordt
afgelost. Ook is uw hypotheek aan
een maximum gebonden: namelijk
volgend jaar 100 procent van de
verkoopwaarde of waarde van het
huis (WOZ). Dat hangt van de bank
of u financieringsinstelling af.
Indien u drie ton leent, staat daar een
te betalen rente tegenover van circa
2 procent per jaar. Ofwel 6000 euro
in het eerste jaar. Hoeveel u kunt
aftrekken van uw inkomen in box
1 hangt af van uw inkomstenbelastingtarief. Voor de hogere inkomens
wordt dat elk jaar iets beperkt: in
28 jaar in jaarlijkse stappen van een
half procent. Van 52 naar 38 procent.
In 2017 bedraagt het maximum
50 procent. Omdat de rente thans
nog laag is, kun je beter zo lang
mogelijk je woninglening vastzet-

ten. Dan betaal je misschien wel
een procentje méér, maar dan heb je
ook zekerheid over de lange termijn.
Er zijn natuurlijk ook veel andere
voorwaarden. Raadpleeg daarvoor
de onafhankelijke Vereniging Eigen
Huis, de Belastingdienst of vraag het
aan de door u geko en financier.

Financiële zaken
Kosten aankoop huis
voor de makelaar
Toen ik mijn eerste huis kocht, heb
ik erg veel makelaarskosten moeten
betalen. Hoe zit dat?
Aan de kosten voor de makelaar
zitten vaak kopers vast. De verkoper
bepaalt namelijk altijd of die kosten
ook voor de koper (kk!) zijn. Als de
koper zelf nog een makelaar in de
arm neemt, dan betaalt hij/zij ook
nog een onderling overeen te komen
bedrag. Bank- of adviseurskosten
kunnen ontlopen worden als men
zelf van de hoed en de rand weet.
Afsluitprovisie voor de hypotheek
meestal niet.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie De laatste jaren van oma Pasgeld (3)
met Julius Pasgeld

Het is eind maart 2001. De zon
schijnt. We kunnen er eindelijk weer
eens uit. De hele winter hadden mijn
moeder en ik voor wat beweging arm
in arm door de gangen van het verpleeghuis geschuifeld. Maar nu kunnen we het Zuiderpark in. Ik verpak
haar in jas, das, muts en handschoenen
en hijs haar in de rolstoel.
Gedurende die hele operatie staan haar
ogen groot en vol vragende verwachting. Ze laat zich de diverse handelingen gewillig welgevallen. Zelfs het
erin en weer eruit wurmen van twee
vingers in één vingerruimte van haar
handschoen. Dat is nogal opmerkelijk.
Want meestal reageert ze obstinaat op
ook maar de geringste afwijking van
de gebruikelijke gang van zaken. En
dan slaat ze iedereen die het horen
wil, maar vooral ook iedereen die het
liever niet wil horen om de oren met
luide, onverstaanbare protesten. Maar
nu dus niet. Want we gaan voor het
eerst sinds maanden weer eens naar
buiten.
Onbedaarlijk gelach
In de lift ziet ze zichzelf en mij in een
grote spiegel die daar is aangebracht.

Dementerende ouders. Wat gaat er in ze om? Zullen we dat ooit weten? Misschien maken we het
wel erger dan het is. Want tijdens die dementie zijn er toch ook momenten om te koesteren.

En of ze ons nou herkent of niet, ze
barst uit in een onbedaarlijk gelach dat
duurt van de zesde verdieping tot de
begane grond en verstomt pas als we
de Loevesteinlaan oversteken naar het
Zuiderpark.
Verbeeld ik me, dat haar vreugde
voortvloeit uit de naderende lente?
Natuurlijk verbeeld ik me dat. Natuurlijk zet ik mijn eigen genoegens
over de eerste lentezon om in een
vreugde voor haar. En tijdens de
wandeling blijf ik me verbeelden dat
ze blij wordt van de schorre kreten
van de reigers die hoog in de bomen
hun nesten alweer aan het renoveren
zijn. Ik zou beter moeten weten. Oma
Pasgeld wandelt in een hemel vol
sterren, ongeacht waar ze zich bevindt
en meent dat alle voorbijgangers die
ons onderweg vriendelijk groeten
kennissen of familieleden uit het verre
verleden zijn.
Toch heb ik het gevoel, dat de lente
door de beschermende, harde lak van
haar dementie heen dringt. Want zie ik
daar een glimlach als ik me over haar
heenbuig om haar scheefgezakte muts
weer goed op haar hoofd te zetten?

Drukte in het Zuiderpark
Vanaf die dag duw ik haar iedere week
in haar rolstoel langs de weelderige
botanie waar het Zuiderpark zo vol
van is. En dan staan we in de Kruidentuin stil bij het hoog opgeschoten
citroenkruid, de kamille, de dille en
de wilde marjolein. Of we genieten
even van de voetballende jongeren of
de moeders die hun kinderwagens al
skatend voor zich uitduwen.
Dat gaat maandenlang steeds hetzelfde. Tot onze aandacht op een dag
wordt getrokken door een drukte die
in het park doorgaans ver te zoeken
is. Jongeren, maar ook veel ouderen,
spoeden zich, vaak gehuld in eigenaardige uitdossingen in de richting van
de grote grasvelden. Het heeft wel iets
van het einde der tijden waarin men
ich rept naar de grote, definitieve
Uitverkiezing.
Maar ineens dringt het tot me door.
Parkpop! Van alle kanten stroomt men
toe. De muziek is nog niet begonnen.
Ik hoor tenminste nog geen muziek.
Oma Pasgeld ook niet. Maar die had
ook geen muziek gehoord als het al
wel was begonnen. Het is met die
rolstoel trouwens wat lastig manoeuvreren tussen alle bezoekers die zich
alvast op het gras hebben neergevlijd
in afwachting van de dingen die gaan
komen. Soms dreigen we met rolstoel
en al vast te geraken. Veel bemoediging put ik dan uit de kreten die
rondom ons opklinken. Zoals: ‘Keep
on rollin’, makker’.
‘Koningin’
Waar oma Pasgeld tijdens het gebruikelijke, wekelijks ritje in de rolstoel
nog wel eens onderuit wil zakken of
zelfs wel eens een uiltje knapt, is dat
thans geenszins het geval. Fier rechtop
knikt ze de festivalgangers links en
rechts minzaam toe. Ik kan niet aan de

Anouk. Zuiderpark (2001)

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

Oma Pasgeld. Zuiderpark (2001)

indruk ontkomen dat ze denkt dat ze
de koningin is. En dat al die mensen
speciaal voor háár gekomen zijn. Af
en toe wuift ze zelfs naar deze of gene.
Waarbij ze een lichte voorkeur aan de
dag lijkt te leggen voor dikke Hells
Angels.
Bungeejump
Op de eerste klanken van Anouk verlaten we het terrein. We worstelen ons
met een heliumballon aan de rolstoel
(hoe is die daar nu terecht gekomen?)
moeizaam een weg tegen de stroom
bezoekers in. Met enige overredingskracht weet ik oma ervan te weerhouden een bungeejump te ondernemen
en voor we het weten bevinden we
ons weer tussen de tijm en de wilde
marjolein.
Daar dringt het pas goed tot me door.
Hoe wonderbaarlijk manifesteert zich
de menselijke klonterzucht. 400.000
personen zitten hutje mutje in een park
naast elkaar naar muziek te luisteren.
En in datzelfde park lopen wij, nog
geen vijfhonderd meter verderop
in alle rust (nee, deze keer dus niet
in alle stilte) vrijwel alleen door de
Kruidentuin.
Toetje
Weer terug in het verpleeghuis is er bij
de lunch ijs, bij wijze van toetje. Een
verpleegster rijdt de ijscoupes op een
wagentje naar binnen en roept: ‘Hallo,
schatten! Wie wil er ijs? Niet allemaal
tegelijk!’
Maar zelfs de combinatie van de door

de openstaande ramen duidelijk te
horen Parkpopmuziek en de portie
overheerlijk ijs, kan niet verhinderen
dat alle aanwezige, demente bejaarden
somber voor zich uit blijven staren.
Mevrouw Violet
De week daarop zet ik de rolstoel
klaar teneinde aan te vangen met
alweer een wandeling door het Zuiderpark. Voor ik het kan verhinderen,
ploft mevrouw Violet daar in.
‘Zo’, zegt ze geaffecteerd. ‘Ik verkeer
in de vaste veronderstelling dat ik
thans aan de beurt ben. Want mevrouw
Pasgeld mag altijd. En ik nooit.’
Daar zit wat in. Ik kijk oma ernstig
aan om te bevroeden wat ze ervan
zou vinden als ik deze keer eens een
rondje Zuiderpark met mevrouw
Violet zou doen.
Diep in haar ogen (of verbeeld ik me
dat nu alweer) stuit ik op weerstand
en een vleugje paniek. Misschien wel
een restje besef van het onomstotelijke
feit dat haar aanwezigheid er nog wel
degelijk toe doet. En dat ze rechten
kan ontlenen aan dat besef. Zoals ze
vroeger, toen ik nog klein was, er
altijd op stond dat ík afdroogde als zíj
de afwas deed.
Dus til ik een verbolgen mevrouw
Violet weer uit de rolstoel en zet oma
Pasgeld er voor in de plaats.
Reageren? Mail naar julius.pasgeld@
deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Rover 3 Liter
Wat kunnen herinneringen
toch heerlijk zijn. Als ik
deze donkerblauwe Rover
3 Liter Coupé zie, dan
denk ik altijd met veel
warmte terug aan mijn
jeugdvakanties die ik in
Engeland doorbracht bij
mijn oom en tante.

dat exclusieve logo. Zo zonde dat dit
legendarische merk nu ter ziele is.
Wat vindt u trouwens van die
grote wielen met die gedistingeerde
wieldoppen en die mooie witte rand?
Indrukwekkend. Hoge taille met
die wat kleinere raampartij. Slank
aflopend naar achteren en daar die
imposante achterklep en dat mooie
handel, dat ik vaak omhoog heb
geduwd om de koffers in te laden. Ik
zei het al, ik mocht altijd voorin zitten op die enorme luxe leren stoelen,
met voor je een echt notenhouten
dashboard met die mooie Smiths
meters voor snelheid, toeren, olie,
temperatuur en zo.

Prachtig Engels landhuis in het
plaatsje Hove bij Brighton. Zij had
een lichtblauwe Morris Minor 1000
Traveller. Ja, die met dat mooie hout
en hij had een donkerblauwe Rover
3 Liter Coupé, waar ik altijd riant
voorin mocht zitten op weg naar hun
boot die in de haven van Bembridge
lag op the Isle of Wight. Als ze in
Nederland waren, logeerden ze altijd
in Hotel de Zalm in de Molenstraat.
Sweet memories dus.

Verlichting
Wat ik ook nooit zal vergeten - als
wij ‘s avonds daar naar huis reden
op die zwoele zomeravonden en
die heerlijke lucht van verbrand
tuinafval de Rover binnendrong - is
het uitzicht op twee rood verlichte
puntjes aan het eind van de motorkap. Dit was niet alleen bedoeld om
de bestuurder te laten zien waar de
auto ophield, maar ook om te tonen

Majesteitelijk
En nog steeds vind ik het een majesteitelijke auto. Laten we er even
omheen lopen. Allereerst die voorkant met die enorme chique chromen
grille. Het is nu weer mode. Echt
imposant en die fraaie lichtpartij en

dat de verlichting nog werkte. Mooi,
hè? Nog steeds rijdt deze Coupé als
een spreekwoordelijke tank. De zit
achter het stuur is voortreffelijk. En
wat een mooi stuur, ‘by the way’.
Natuurlijk nu een beetje dun en erg
groot, maar wat mooi ontworpen met
dat logo in het midden en de kleine
chromen ring voor de claxon. En
dan die stuurbekrachtiging. Wel een
beetje erg licht, maar wat een luxe

voor die tijd. Toen, ja, ik praat nu
over de jaren zestig, waren Rovers
nog echte Rovers. Dat merk je als je
het portier opent en vooral ook sluit.
Als een kluisdeur van de Bank of
England. In 1964 kostte deze Rover
nieuw 24.900 gulden, maar ja, toen
kostte een pakje Stuyvesant ook nog
1 gulden 75.
Kunt u zich het geluid van deze

potente 3 liter motor nog herinneren?
Nou, ik wel. Donkerbruin en heel
speciaal! Hij had een top van 175
kilometer en een gewicht van 1.720
kilo. Achterin zat je als een vorst.
Wat een geluk dat deze Engelse
pronkstukken nog bestaan.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de volgende inzenders:
• J.C. Vlak, te Delft
• L.J. Keus, te Akersloot
• Jan Remmerswaal, te Voorburg

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 5 september vond u
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 7-1-6-1.
Het boek De liegende rechter van Hugo Smit

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,

6 5 7
6
9
9
3
3
5

9

6
5

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 20
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

2

8

4

9
7

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

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 13 oktober.

7
8
1
1
2
7 5

8 9
5 3
1

9 6

5

2
3

8

8
2
4

7
3 9
8
8 3

1

5

6
7
6
2
8
3
9 4

9 1
6
1
5
6
8

2

4
8

3

8 4
7
2
7 3 9
8 4
2
6
2
5 9
7
1
5
7
6
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL

LANCERING DE HOFPAS
EEN ECHT FEESTJE
Zondag 1 oktober is de Hofpas ofﬁcieel gelanceerd door wethouder
Rabin Baldewsingh. Hij noemde de Hofpas als ‘een prachtig initiatief,
belangrijk voor de wijkeconomie en een mooie etalage voor ondernemers. Hij roemde de combinatie van het economisch belang van De
Hofpas met het stimuleren van sociaal contact.’
Ter ere van dit feestelijke moment werden honderden gele strandballen uitgeworpen vanaf de vuurtoren op het Deltaplein in Kijkduin. Een spectaculair
gezicht en ‘heel symbolisch’, aldus projectleider van de Hofpas José Bosch.
‘We rollen de Hofpas vandaag uit over de stad en vanaf nu vliegen de aanbiedingen je om de oren.’
Voorafgaand aan dit hoogtepunt was een mooi programma samengesteld voor
jong en oud. Het publiek vermaakte zich uitstekend met de muziek van DJ
Moussa en de straatacts van verschillende Hofpaspartners, zoals goochelaar
Jerry Mensing en Dansgroep Like 2 Dance, die met maar liefst 30 dansers acte
de présence gaven. Ook de workshop hoelahoepen viel bij het publiek in goede
aarde evenals de show die hoelahoepster hOOpSisi na aﬂoop gaf. In een korte
talkshow werd het sociale en maatschappelijke belang van de Hofpas benadrukt. Al met al een zeer geslaagde middag.
De Hofpas is een initiatief van zorginstelling Florence en Coöperatie de Volharding. Levendige buurten met een goed voorzieningenniveau is belangrijk voor
het welzijn en welbevinden van mensen. Ze blijven actiever, gaan vaker de deur
uit, en het stimuleert sociaal contact. Levendige buurten zijn uiteindelijk goed
voor iedereen, voor winkeliers en bewoners. De initiatiefnemers willen middels
De Hofpas hieraan een positieve bijdrage leveren.

VOORBURG, HISTORISCH STADJE
IN MODERN EN GROEN JASJE
De Herenstraat in Voorburg wordt door sommige
mensen de mooiste winkelstraat van Nederland
genoemd. En dat is niet zonder reden. Je vindt
er bijzondere boetiekjes en speciaalzaken, zowel voor de laatste mode als leuke accessoires.
Ook voor de dagelijkse boodschappen kun je in
de Herenstraat terecht.
Het is niet alleen het bijzondere winkelaanbod
dat de straat kleurt, het is ook de rijke geschiedenis van deze Haagse voorstad, die er voor
zorgt dat het hier ﬁjn vertoeven is. Geniet bijvoorbeeld van Huygens’ Hofwijck (gelegen naast
het station). Eén van de mooist bewaard gebleven
monumenten uit de Gouden Eeuw.
Markt en Horeca
Elke zaterdag is er weekmarkt op het Oosteinde.
U kunt er terecht voor verse levensmiddelen,
verschillende delicatessen, snacks, bloemen,
kleding en veel meer. Leuk dus om een dagje
winkelen te combineren met een gezellig bezoekje aan de markt! In de zomermaanden is er

iedere 2e vrijdag van de maand een
biologische markt in het centrum van Huygenskwartier Voorburg.
Het winkelgebied kent een breed aanbod aan
horeca-gelegenheden. Van chique restaurants
met een hooggewaardeerde menukaart tot gezellige (grand) café’s met een ontspannen sfeer.
Kortom, genoeg mogelijkheden om tijdens het
winkelen culinair te genieten van een lunch of
diner.
Partners
De Hofpas heeft in Voorburg de volgende
partners: Restaurant Lof der Zotheid, Schoonheidssalon Violet, Janette van Tol, leren tassen, Sportcentrum Kwadraat, Bakkerij Klink,
Vakwerk Schoenmakerij Voorburg, Autorijschool
Verheij, Westvliet Fitness- en Racketclub, Beauty
Instituut Damsigt
Kijk voor het hele verhaal over Voorburg op
www.dehofpas.nl
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