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Een vertrouwd beeld uit de jaren zestig
7 Up werd een uit Amerika
overgewaaide populaire en
nieuwe exclusieve frisdrank.
Mede door enorme reclamecampagnes werd het ook in
Nederland een groot succes.
Met een paar gespecialiseerde witte Opel Blitz trucks
begonnen wij in en rond Den
Haag met de introductie en
verkoop ervan. Alleen in Rotterdam en Westland mochten
wij niet verkopen. Dat deed
Tims limonadefabriek die
daar licentie bezat.
Elk kwartaal kwamen er bij ons
nieuwe trucks bij, tot er uiteindelijk
ruim twintig rondreden, later werden
zij vervangen door grotere Bedford
trucks. We begonnen er als assistentverkoper, maar door de snelle groei
werd je binnen niet al te lange tijd en
een goede verkooptraining, chauffeur
en verkoper met een vaste route. Het
was een prima werkgever en door de
goede verkoopprovisie hadden we een
uitstekend salaris. Als je een goede
werknemer was, kon je opklimmen tot
de functie van routechef. Je was ook
verplicht om per week twee ijzeren
gevelreclameborden en twee stickers
bij een klant aan te brengen, dan gaf je
die man een doos 7 Up-glazen en dan
was dat oké. Net als Coca Cola droegen wij zeker voor tijd mooie moderne
maat bedrijfskleding.
Ik reed in de zomerperiode met een
gerestaureerde oude legertruck uit
1943 op het strand van Kijkduin tot
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Gerard van Leeuwen, strandservice tijdens de zomermaanden

Noordwijk om de strandpaviljoens
te bedienen. Dat was leuk werk. Ik
mocht op het strand rijden na 19.00
uur en voor 11.00 uur. De werksfeer
was uitstekend en gezellig, collegialiteit stond hoog in het vaandel. Dagelijks kwamen er tientallen afnemers
bij onder andere cafés, restaurants,
kleine winkeliers op elke hoek van
de straat en Konmar was de eerste
supermarkt. Op zaterdag reden we alle
sportverenigingen af. 7 Up werd in de
beginjaren gebotteld in Amsterdam,
maar door de enorme omzetgroei ging
de productie naar Vrumona in Bunnik.

Martin van Elleswijk, werd later onze routechef

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedel s. Antiek, klokken,
oude Indonesische schilderijen, verzamelingen,
winkel- en restantpartijen enz. Bij verhuizing of
overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

WWW.KEESTALEN.NL

te weten is dat wij allemaal met open
laadbakken rondreden en er werd
nooit één flesje van de wagen gestolen. Tegenwoordig zijn de vrachtwagens gesloten met een hangslot.
Reünie
Onlangs heeft onze voormalige
routechef Herman Smithuis een reünie
georganiseerd en daar hebben vijftien
oud-collega’s op gereageerd. Gezien
onze leeftijden willen we dat eens per
jaar gaan doen en zijn nu op zoek naar
meer oud-collega’s. Bent u er een of
weet u er toevallig een, dan graag uw
reactie.

Auto van een routechef

Transportbedrijf De Wilde uit Loosduinen reed dagelijks met drie vrachtwagens in 7 Up-reclameuitvoering
van Bunnik naar onze vestiging aan
de Calandkade in Den Haag. In die
jaren reden alle frisdrankfabrikanten
zelf met eigen wagens door de stad,
onder andere Coca Cola, Pepsi, Trio,
Wilson, Sparks, Van Keulen, Pri, Joy,
3 es, Sinalco, Riedel, enzovoorts. Ook
brouwerijen als Heineken, Z.H.B.,
Amstel, 3 Hoefijzers, Oranjeboom,
Phoenix, enzovoorts. Je stond soms
met drie leveranciers tegelijk bij een
cafe voor de deur om te leveren.

In de jaren zeventig zijn 7 Up en
ook alle andere frisdrankfabrikanten
gestopt met eigen vervoer en worden
hun producten gedistribueerd door
een aantal grote grossiers. Leuk om

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

Gerard van Leeuwen
vanleeuwen43@ziggo.nl

Reünie
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

een winkelinrichtingszaak in Breda
(industriegebied omgeving Heerbaan).
We waren altijd zuinig op deze haakjes, omdat ze nergens te koop waren.
Fijn dat ze er weer zijn, de BrabantsHaagse Haakjes!
Medepassagiers gezocht
Als tweejarig Indisch meisje heb ik in april/mei 1955 samen met het gezin de
overtocht gemaakt van Indië naar Holland.
Dit was met het schip de Johan van Oldenbarnevelt.
Als u toen ook op ditzelfde schip heeft gezeten, en hierover iets kunt vertellen,
dan zou ik het zeer waarderen als u contact met mij opneemt.
Ria Visser-Lapré
visserhome@ziggo.nl

Rectificatie
In het artikel ‘Een klein stukje Transvaal...’ van 31 oktober 2017 staat een
fout. De naam van de genoemde kerk
is Nieuwe Zuiderkerk. En niet Zuiderkerk. Deze kerk is gesloten in 1974 en
afgebrand in 1975. Dank aan Femmie
Nobels voor de oplettendheid.
Ivar Lingen (hoofdredacteur)
redactie@deoud-hagenaar.email
Kliniek de Rading
Op 24 januari 1948 ben ik in kliniek
de Rading aan de Badhuisweg 99 in
Scheveningen geboren. Via internet
ben ik aan het zoeken geweest naar
deze kliniek. Ik kan er helaas niets
over vinden, maar wel over de Volharding of Azivokliniek aan de Nieuwe
Duinweg 24 en over de Oranjekliniek
aan de Scheveningseweg 42. Wie kan
mij aan meer informatie over kliniek
de Rading helpen? Bij voorbaat hartelijk dank!
Jan I. Ruijg
janruijg@yahoo.com
Ouderenbonden
Het artikel over het ontstaan en het
kersverse bestaan van het SCH (Senioren Collectief Haaglanden) heeft in
uw krant (van 17 oktober) veel ruimte
gekregen.

Colofon

Goed om te weten dat er in de regio al
decennialang zeker twee ouderenbonden actief zijn: de KBO (Katholieke
Bond van Ouderen) en de PCOB,
Protestants-Christelijke Ouderenbond.
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Tezamen hebben zij om en nabij 3.000
leden. Deze bonden ressorteren wel
onder een landelijke paraplu: de KBOPCOB, en voelen zich daar goed bij.
Zij bieden veel voordelen (zie www.
kbo-pcob.nl) voor de leden.
Janneke Trapman
j.trapman@telfort.nl
Thijs Wijs
Lang geleden mocht ik van een
schoolvriendinnetje de boekjes Thijs
Wijs, de Torenwachter lenen, ik meen
dat het een strip uit de Haagsche
Courant was en ik heb ervan genoten.
Het waren boekjes (ik dacht drie)
in oblongformaat met gele kaft en
daaro et rofiel van ijs ijs met
een Goudse pijp in de hand, als ik me
goed herinner. Misschien kan deze
strip nog eens in De Oud-Hagenaar
verschijnen, want het waren indertijd
boeiende verhalen uit de oude tijd, met
Oebiranka, de papegaai. Voor die tijd,
maar dat was toen mijn ouders jong
waren, was er volgens mij eveneens in
de Haagsche Courant, de strip Tripje
en Lisebertha, maar dat verhaal ken ik
niet. De strip van Thijs zal ongetwijfeld veel oude harten sneller doen
kloppen en misschien zelfs jonge!
C.M. van Rossum
Prins Hendrikstraat 23
2641 HK Pijnacker
Haags haakje
We zijn blij dat het haakje ‘opnieuw’
is uitgevonden! Al minstens 30 jaar
geleden kochten wij deze haakjes bij

S. Angevaren
angevaren-antiquairs@planet.nl
Boerderij ‘Kastanjehof’
In het kader van onderzoek naar de familie Jurgens ben ik op zoek naar een
foto, tekening, of anderszins van boerderij ‘Kastanjehof’, destijds gelegen
in ‘t Haantje in Rijswijk. Eigenaren of
bewoners destijds waren onder meer
Zuijdgeest of Zuidgeest, Jurgens, Van
Kampen en Van der Lans. Naspeuringen bij diverse instellingen hebben
tot op heden nog niet het gewenste
resultaat opgeleverd. Wie helpt mij
verder?
F. Kester
keste552@planet.nl
Er is maar één Den Haag
Er zijn van die dingen waar je aan
denkt, als je ouder wordt. Zoals: ooit,
toen ik op mijn 21e naar Den Haag
verhuisde, was het hoog zomer. We
gingen ‘s avonds naar Scheveningen,
want toen waren er bandjes en veel
muziek, dat was mijn hobby. De vraag
is: ik heb nooit meer iets van een
Haags liedje gehoord, wat ik toen heb
opgepikt. De tekst is:

voor verrassing uitkomt. Eerst een
muffe lucht van oud papier en dan een
stapel vergeelde en broze kranten en
tijdschriften. Waarom en door wie zijn
die bewaard? Urenlang lees en blader
ik ze allemaal door. Leest u even mee.
In het Zondagsblad van de Residentiebode van 13 mei 1927 staat en foto
van de tennisstrijd Holland-Amerika
die op de banen van METS te Scheveningen worden gespeeld.
In de Residentiebode 7 januari 1937
een verslag van de huwelijksinzegening van Juliana en Bernard in de
St. Jacobskerk te ‘s-Gravenhage ter
gelegenheid waarvan H.M. Koningin
Wilhelmina vanuit Berlijn een ‘gelukwensch’ ontvangt voor het huwelijk
van haar dochter van Rijkskanzelier
Hitler.
In de Haagsche Courant 28 juni 1941:
“Heden en morgen verduisteren van
10.06 n.m. tot 5.20 v.m.” In dezelfde
editie over de distributie van schoenen: “Slechts in de hoogst noodzakelijke gevallen worden schoenenbonnen
toegewezen. Indien iemand in het
bezit is van een paar Zondagsche
schoenen en een paar schoenen die hij

op de werkdagen draagt en hij vraagt
een schoenenbon omdat zijn doordeweeksche schoenen versleten zijn, dan
krijgt hij geen bon, aangezien hij nog
in het bezit is van een paar behoorlijke
Zondagsche schoenen en deze dan
ook voor zijn werk moet dragen. De
Heer de Hoo deelde mede dat op het
oogenblik proeven worden genomen
met surrogaat-schoenen voor mannen
welke over eenigen tijd in den handel
zullen verschijnen.” Een winkelier in
Dordrecht verkocht vrouwenklompen
voor 1 gulden vijfentwintig, welke
volgens de prijzenbeschikking niet
meer dan 1 gulden vijftien mogen
kosten. Voor deze ongeoorloofde
prijsverhoging werd hij door ‘den
inspecteur voor de prijsbeheersing’
beboet met honderdvijftig gulden.
ar flat arlot, van O enberglaan
1, vraagt ‘voor terstond nette piccolo
beneden 16 jaar. Aanmelden tussen 9
en 12 u.’ Enzovoorts...
Ik twijfel tussen: terug in de doos naar
zolder of in de oud-papiercontainer. Er
wachten nog zoveel dozen op zolder.
Johanna van den Braak
circu2hetnet.nl

Er is maar één Den Haag,
Wat een stad is dat.
Er is maar één Den Haag,
En daar wonen we allemaal even graag.
Wie Den Haag heeft leren kennen,
Die kan hier altijd wennen.
Daarom zingen wij van hoog tot laag,
Er is maar één Den Haag!
Toen zeer toepasselijk voor mij.
Waarom is dit onbekend? En van wie
is het? Graag een reactie!
Kees Klerk
c.klerk@telfort.nl
Uit de oude doos...
In ‘n opruimbui haal ik een van die
dozen van zolder en plaats haar op
de keukentafel. Het is een zware.
Benieuwd wat er na ruim 30 jaar

Bezuiderhouters op school
Toen ik de tekst van Jopie Jansen-Kemmers las onder de foto van de kleuterschool, kwamen oude herinneringen weer naar boven. Met name Van der
Wyckstraat en juffrouw Holland kwamen me bekend voor. Ik heb een aantal
jaren later op die kleuterschool gezeten. Het moet zijn geweest in 1952-1954.
Op bijgevoegde foto lijken de beide dames twaalf jaar later weer te staan.
Juffrouw Holland. Ik weet niet meer de naam van de andere juf, was het
niet iets als Brad... of Bradhouwer. Wat ik nog wel weet, is dat het een schat
van een mens was. Na de kleuterschool heb ik in de Van Heutszstraat op de
lagere school gezeten.
Narda Klomp-Wilten
nardaklompwilten@hotmail.com

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur

De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email
Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
F.J.A.M van der Helm
John Vroom
Postadres
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

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

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Toneelspelen in de open lucht
De enige plek waar dit nog zou kunnen gebeuren is in het Openlucht Theater Zuiderpark. Dat is
vroeger wel anders geweest. In en om Den Haag was het tussen de beide wereldoorlogen een poos
mode, om ‘s zomers in de tuin van een villa, op het terras van een gerenommeerd restaurant, of
eenvoudig tegen een bosrand, van een toneelspel te genieten. Voor de in wandelkostuum geklede
dames, uitgerust met een parasol (een bruine huid wees op de werkende klasse en was dus ordinair) en de heren met hoge hoed en een rottinkje, was het een aardige vrijetijdspassering.
Voor de acteurs en actrices echter was
het bittere noodzaak. Hun magere
salarissen werden in de zomer niet
doorbetaald en dus vormden zij in
deze warme maanden aparte ad hoc
speelgroepen, om toch enige inkomsten te genereren. Ik heb het over de
jaren twintig van de vorige eeuw.
Maar al in 1915 werd het middeleeuwse spel Lanseloet ende Sanderijn
gespeeld in de tuin van Villa Gesina
aan de Oude Scheveningse weg. De
toneelvernieuwer Eduard Verkade (inderdaad lid van de koekjesfamilie aan
de Zaan) regisseerde De Haghespelers
in dit volgens de recensent van het
maandblad Het Toneel ‘droeve spel,
dat menigeen deed schreien.’ De echtgenote van Verkade, de geliefde actrice Enny Vrede, speelde Sanderijn en
Herman Schwab was ridder Lanseloet.
Met dit spel trok Verkade in de zomers
door het hele land. In 1920 en 1921
werd dit drama door hetzelfde gezelschap, maar nu onder regie van Anton
Verheyen, vertoond op drie niet nader
genoemde landerijen in de nabijheid
van Den Haag. Na deze tournee in de
zomermaanden begonnen de spelers
weer ‘fris’ bij hun eigen gezelschap
aan het nieuwe theaterseizoen in de
schouwburg.
In 1921 hadden de Spelers van Stad
en Land een stukje land gehuurd op
Marlot, dat toen nog niet bebouwd
was. Het gezelschap speelde daar
Adam in ballingschap van Joost van
den Vondel. Geen makkelijke kost!
Anton Verheyen, die zelf de rol van
Lucifer speelde, had de regie. Op dit
open terrein moesten de spelers luid
en langzaam spreken om verstaanbaar
te zijn. Met overdreven wilde gebaren.
Wij zouden het nu pathetisch noemen.
Geluidsversterking was er immers nog

kleedkamers: ‘Want een salon ameublement in Louis XVI stijl uitgestald
in de open lucht, verliest zijn charme
en doet aan plundering of onvrijwillige verkoping denken.’ Avond- en
nachtscènes werden gewoon in de
namiddagzon gespeeld.

Openluchtspel te Wassenaar - Poppenkast
(1925)

niet e so fle r stond a ter een
boom. Omdat er ook geen omlijsting
van het speelvlak was, werd er (naar
onze smaak) overdreven spastisch
geacteerd, iets waar we nu hartelijk
om zouden lachen. Maar grote spelers
schaamden zich er toen niet voor.
Daan van Ollefen, uit een bekend
toneelgeslacht, Johan Broedelet (de
grootvader van de dichter Remco
Campert) en Sarah Heyblom lieten
zich het extra centje niet ontnemen.
Evenals de bekende acteur en regisseur Cor van der Lugt Melsert, die met
zijn gezelschap op een veel riantere
plek, n.l. bij het viaduct over de Leidse
Straatweg, op het terras van een chic
restaurant speelde, op dezelfde plek
waar nu het restaurant Van der Valk
ligt. Men speelde op een primitief in
elkaar getimmerde verhoging voor een
uitgelezen in fraaie strandstoelen gezeten publiek, dat ruim werd voorzien
van hapjes en drankjes. Opgevoerd
werd De Romantische liefde van Edmond Rostand. Heerlijk genieten in de
warme middagzon!
Maar volgens de recensies miste
men toch wel de voordelen van een
toneelzaal, met voetlichten, decors en

Wie speelden er in mee? De onder
ouderen bekende hoorspelacteur van
Paul Vlaanderen: Jan van Ees, verder
Albert van Dalsum, wiens barokke
speelstijl ik later zelf heb mogen
bewonderen in o.a. Moord in de Kathedraal en de populaire Martha Walden
en Anton Roemer. Hubert La Roche
stal de show als een echte ‘fransoos’.
Aldus Het Toneel in 1921. Wat de
recensent daaronder verstond, werd
niet uitgelegd...
Zomertoneel
Het zomertoneel van Herman Schwab
voerde in 1928 Een Romantisch Huwelijk op in de tuin van de Volksuniversiteit. Die was toen gevestigd op
het adres Lange Voorhout 1. Iets later
speelden zij daar ook drie Middeleeuwse kluchten, die veel geschikter
voor openluchtspel waren. Want overacting was juist geboden, alleen kende
men die term nog niet. Nu speelden
o.a. mee Coba Kelling, die in later
jaren menig Haags amateurtoneelgezelschap heeft geregisseerd, evenals
de leading lady van de naoorlogse De
Haagsche Comedie Ida Wasserman.
Ik heb haar vaak in de Koninklijke
Schouwburg zien spelen. Een geweldige Vlaamse actrice zonder kapsones.
In het park van Kasteel Oud Wassenaar werd ook in de open lucht
gespeeld. Met alle service van dit
deftige hotel: met kussens beklede
tuinstoelen, onder grote parasols en

Sanderijn en De Ridder

met de correcte bediening van het
restaurant, dat sorbets en andere
heerlijkheden presenteerde. Reuze
chic en natuurlijk alleen voor de upper
ten... Het Vereenigd Haagsch Tooneel
speelde er De Bruiloft van Kloris en
Roosje, met zang en zelfs ballet! Op
life muziek van een orkestje. Een
heerlijke vertoning in twee betekenissen in de jaren dertig. In 1925 werd op
dezelfde plek Poppenkast van Bernard
Kanter opgevoerd. Later werd dit stuk
wegens groot succes nog opgevoerd in
de Dierentuinzaal.

Het openluchtspel was tot aan 1940
hevig in de mode. Het zien en gezien
worden speelde de hoofdrol. Totdat
de betere finan i le regelingen et
voor de spelers na de oorlog niet meer
nodig maakten deze klussen te moeten
klaren en ze eindelijk zelf ook van de
vakantie konden gaan genieten…
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
Bron: tijdschrift Het Toneel,
diverse jaargangen
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
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.

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

All Inclusive Kerst Busreis

tse
3 dg. All Inclusive autoreis Dui
- p.p.
9,9,
11
€
s
Kerstmarkten va. slecht

Huishoudelijke hulp nodig?
Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat zwaar
begint te worden? Stichting Eykenburg helpt u graag!
Waarom Stichting Eykenburg?
• Samen met u bekijken wij hoeveel huishoudelijke hulp u nodig heeft.
• Wij werken met kleine vaste wijkteams, dus u krijgt niet steeds een ander
over de vloer.
• Onze professionele medewerkers nemen de tijd voor u en hebben oog
voor het welzijnsaspect.
• Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) als particulier.
• Wij helpen u graag met het aanvragen van een WMO-indicatie.
Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 22,00 per uur

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

Kerstcruise
over de romantische Rijn
MS Lale Andersen ****
mooi vaarvaar- & kerstprogramma
8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017
nu al vanaf € 692,692,- p.p.
Cruises met vertrekgarantie
vanuit Rotterdam

is Kerst
4 of 5 dg. All Inclusive autore
9,- p.p.
339,in Bonte Wever Assen va. €
& Nieuw
3 of 4 dg. All Inclusive Oud
9,9,- p.p.
23
€
va.
in Bonte Wever Assen
el De
5 dg. All Inclusive autoreis Hot
9,- p.p.
€ 199,Drie Dorpen / Ankeveen va.
el
5 dg. All Inclusive autoreis Hot
9,€ 199,Am Wall Soest / Westfalen va.
oreis Hotel
NIEUW 5 dg. All Inclusive aut
9,9,- p.p.
Hoogeerd / Niftrik voor € 22

LALE ANDERSEN

Duitse Kerstmarktencruise
naar Keulen en Düsseldorf
MS Lale Andersen ****
mooi vaarvaar- & kerstprogramma
4 dagen van 14 t/m 17 dec. 2017
nu al vanaf € 272,272,- p.p.

Zeeland
More All Inclusive autoreizen
Korting
Hotel de Elderschans 50%
Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko

Vraag naar de gratis
Najaar - Kerst - Nieuwjaar
brochure of kijk op btrreizen.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.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

Samen ruim
123 jaar ervaring
en een begrip
in de reg io
WONINGINRICHTING•ZONWERINGWWW.FREDVANRIJN.NL
KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES OP
MAAT

Behang(werk)•Vloerbedekking•Laminaat•BinnenZonwering•BuitenZonwering

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

Fidentist
Tandartsen
opent haar
nieuwe praktijk
Nieuw in de Zeeheldenbuurt,
komt u kennis met ons maken?
De koffie staat klaar!
Open Huis:
Za. 25 november a.s. van 11:00 – 15:00 uur
Do. 30 november a.s. van 17:00 – 20:00 uur
Anna Paulownastraat 36-38, Den Haag.
(Parkeren gratis aan de achterzijde,
Trompstraat 61)
Tel. 070 20 400 66
www.fidentist.nl
info@fidentist.nl
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Riante Huis Reigersbergen ter ziele in 1944
Er moeten nog Hagenaars te vinden zijn die het oude huis Reigersbergen hebben gekend. De
monumentale woning, boerderij en vele hectaren weiland vormden eens landgoed Reigersbergen,
dat lag ingeklemd tussen Paleis Huis ten Bosch en landgoed Marlot. In de Tweede Wereldoorlog
werd de woning afgebroken om plaats te maken voor de Atlantikwall.
Vanaf de Leidsestraatweg was het
witte landhuis met zijn hoge ramen
goed te zien. Het was schitterend
gelegen tussen de bomen in het bos.
Het monumentale pand geeft een
voorname uitstraling. De plaats van
de woning doet een grote ouderdom vermoeden, doch ouder dan de
negentiende eeuw zal de toenmalige
woning niet zijn geweest.
De bebouwing die vóór het landhuis,
ging aanzienlijk ver terug in de tijd.
Het betrof hier een aantrekkelijke
hofstede die vele jaren onderdak
bood aan opeenvolgende boerenfamilies. Het was er goed toeven op de
vruchtbare geestgronden aan de rand
van Den Haag nabij Wassenaar.
Vanaf de Bezuidenhoutseweg was
de woning toegankelijk middels een
lange oprijlaan met een portierswoning die in 1902 is gebouwd en nog
steeds prominent aanwezig is aan
het begin van de oprijlaan. Deze

oprijlaan is thans onderdeel van het
wandelpad.
De eerste bewoners
De ouderdom van het landgoed is
terug te voeren tot de 15e eeuw. De
grootte en de aard van de behuizingen zijn niet overgeleverd uit die tijd.
Ook de hoeveelheid wei- en teelland
is dan nog niet bekend. Het landgoed
was in 1547 in handen van de
vooraanstaande Gerrit van Assendelft
(1487-1558). Hij noemde de hofstede
Reijgersberg, gelegen aan de noordkant van Den Haag in zijn testament.
Hoe hij er was aangekomen, weten
we niet. Mogelijk van zijn vader
Claas, die in 1501 is overleden of
een ander familielid, maar het is ook
goed mogelijk dat hij de hofstede zelf
heeft aangekocht. In Den Haag gold
deze Gerrit als een rijk en invloedrijk
man. Hij was president van het Hof
van Holland en bezat ook een riante
woning aan het Westeinde, waar later
de Spaanse ambassadeur met zijn

gevolg zijn intrek nam. Het is goed
mogelijk dat hij landgoed Reigersbergen als een buitenplaats bezat. Heerlijk in de stilte van het bos en ook
ideaal om van daaruit te gaan jagen.
De weilanden werden verpacht.
Van Reigersbergen
Maarten Gerritsz was vermoedelijk
zo’n pachter die op de hofstede terecht kwam. Mogelijk was er een (familie)relatie met Van Assendelft! Hij
overleed vóór 1561. In 1587 zien we
zijn zoon Maarten (circa 1559-1625)
“wonende bij ‘t Haegsche Bosch”
actief op de hofstede. Vraag is of hij
dan eigenaar is dan wel pachter. Hij
en zijn nageslacht zijn zich naar het
landgoed gaan noemen en droegen
de familienaam Van Reigersbergen.
Nazaten uit dit uitgebreide katholieke
geslacht zijn thans nog overal in deze
regio te vinden.
De laatste bewoners
De hofstede groeide verder. Naast

Reigersbergen (1943).

paniek: vlammen golfden uit het dak!
De brand bleef gelukkig beperkt tot
het zolderkamertje, maar de schrik
was wel groot. Tijdens de oorlog
werd het woonhuis afgebroken voor
de aanleg van de Atlantikwall. De
eigenaresse en haar man betrokken
na de oorlog landgoed Clingendael.
In 1956 werd het landgoed gekocht
door de gemeente ‘s-Gravenhage.

het boerenbedrijf bleef er ruimte
voor de herenwoning. Veel is er in de
loop der tijd afgebroken, verbouwd
en aangebouwd totdat de woning de
schitterende uitdossing kreeg die hij
op de foto heeft. De laatste bewoner was Henriette Jochems, die het
landgoed in 1902 in eigendom kreeg.
Ze verrichtte het nodige onderhoud
en vergrootte de villa. In 1932 was er

Een beeld van Chuck Deely
Tijdens een workshop boetseren in Wassenaar zag ik in
het atelier van mijn docent
Vincent de Kievit een beeld
staan van (de van oorsprong
Amerikaanse) Chuck Deely.
Wie kent hem niet... de
Haagse straatzanger.

zijn werk en wilde (en kreeg) nooit
een uitkering. Er zijn 21 cd’s van zijn
muziek gemaakt en hij werd geregeld
gevraagd voor een optreden. In 2009
ontving hij een oeuvreprijs als de
Bekendste Muzikant van Den Haag.
Hij stierf in januari 2017 op 62-jarige
leeftijd.

Het werk is nu nog in boetseerwas
en Vincent wil het graag in brons
laten gieten. Een eerste poging bij
de gemeente Den Haag is helaas op
niets uitgelopen, omdat het beeldje
te klein is om in de openbare ruimte
te plaatsen (het is 30-35 cm). Het
uitgangspunt van Vincent was dat het
beeld, net als Chuck, ingetogen en
fragiel moest zijn.

Nu is er eerder al een momument van
Chuck gemaakt; hij is prachtig vereeuwigd op een muurschildering in de
Haagse tramtunnel bij de Turfmarkt.

Ik herkende Chuck meteen vanwege zijn typische voorovergebogen
houding en lange armen en benen. Ik
vind het prachtig. Eigenlijk zou het
levensgroot een plaats in Den Haag
moeten krijgen, maar dat zal wel te
veel voeten in de aarde hebben.
Ik ken Chuck, omdat ik hem vrijwel
dagelijks zag spelen als ik onderweg
was naar mijn werk als ambtenaar
bij het Ministerie van Justitie in Den
Haag. Vincent leerde hem zo ook ken-

Vincent de Kievit

nen. Hij werkt als coördinator/teamleider bij een overheidsinstelling.
Het beeld van Chuck is niet alleen
mooi, maar vooral ook aardig, omdat
het zo typisch Chuck is. Iedereen zal
hem onmiddellijk herkennen.
Chuck was dus straatmuzikant en hij
speelde sinds 1996 in het centrum van
Den Haag. Meestal bij het Centraal
Station, maar ook voor de warenhuizen de Bijenkorf en de Hema in
de Grote Marktstraat. Chuck Deely
speelde het hele jaar door, vrijwel
‘Deely’ dus, ook bij regen of vorst.
Hij had plezier in zijn werk en genoot
ook van zijn publiek. Hij leefde van

Ik vroeg Vincent hoe hij erbij kwam
om Chuck te portretteren. Dit idee
ontstond begin dit jaar toen hij op de
plaatsen waar Chuck had gezongen tot
lang na diens overlijden nog bloemen
zag liggen.
Voor Vincent is boetseren een
belangrijk onderdeel van zijn leven.
Hij maakt vrij werk en portretten van
mens en dier in opdracht. Hij werkt
momenteel vooral fig ratie en ee t
een duidelijk eigen signatuur. Een
bronzen portret van Paul van Vliet
staat in het hoofdkantoor van Unicef
aan de Bezuidenhoutseweg in Den
Haag.
Een levensgroot portret van Chuck

Chuck

zit er vast niet in, maar zijn beeld zou
heel goed een plaats in een openbaar of overheidsgebouw kunnen
krijgen op een mooie sokkel, opdat
ook anderen ervan kunnen genieten.

Daarom kon ik het niet laten dit op te
schrijven.
Mieke van der Maaten
mieke@hotmail.fr
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Bent u op zoek naar een
stoffeerderij die uw bank of fauteuil
kan stofferen? Of uw autostoel?
Misschien heeft u wel rugklachten
en wilt u uw stoel laten opvullen?
Of wilt u graag het gehele interieur
van uw hotel of restaurant
restaureren?

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

Dan bent u bij Ambachtelijk Stoffeerderij Molenaar bij het juiste adres.
Wij werken voor particulieren, bedrijven en diverse binnenhuisarchitecten. Onze werkzaamheden bestaan vooral uit:
Stofferen, Restauraties, Verkoop van tweedehands meubelen
Graag geven wij u persoonlijk vrijblijvend advies waarbij met zorg & aandacht gekeken wordt om het maximale comfort uit uw
meubel te halen.

Ambachtelijke Stoffeerderij Molenaar
06 – 31 77 21 06
010 – 818 72 91
info@stoffeerderijmolenaar.nl
www.stoffeerderijmolenaar.nl

Wilt u een offerte ontvangen van Ambachtelijke Stoffeerderij Molenaar? Wij sturen u een vrijblijvende offerte op voor uw
meubelstoffering of lederreparatie. U kunt ons foto’s sturen van het te stofferen of te repareren meubel via de mail. U ontvangt dan
op korte termijn van Ambachtelijke Stoffeerderij Molenaar kostenloos en zonder verdere verplichtingen een prijsopgave.

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

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

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

EN
EN ONTR
UIMEN

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

S��i�����
Ne���l�n���
�

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

www.seniorenhulp.com

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Welkom bij
Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de buurt of in onze woonzorgcentra.
Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence hebt u advies én ondersteuning altijd dichtbij.

HANDIG

ONDERSTEUNING

ZORG

• Langer zelfstandig met de FlorencePas

• Onze huisverpleegkundige denkt

• Zorg thuis in uw eigen omgeving en in onze

• Dineren in onze woonzorgcentra
• Gezellige activiteiten bij u in de buurt

met u mee
• Een veilig gevoel met een hals- of polsalarm

woonzorgcentra
• Specialistische zorg en behandeling voor
verschillende doelgroepen

Florence, T 070 - 41 31 000,

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser
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De jaren 1949-1951 in
de Haagse Torenstraat
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DEZE WEEK OP

Het verhaal met een foto van
de Torenstraat door de heer
Joop Bakker trok direct mijn
aandacht en een aantal herinneringen kwam bovendrijven.

maandag t/m vrijdag
In bovengenoemde jaren heb ik ook
op dat portiek gewoond, namelijk op
d t was boven de fietsenwin el
op de hoek van de Zuilingstraat, onder
het hoge puntdak met de drie kleine
ramen. Het linkerraam was dat van
mijn kamer en de rechter twee van de
slaapkamer van mijn ouders. Vanuit de
woonkamer keek je over het badhuis
tot aan Scheveningen. De vuurtoren
was in die tijd nog niet afgeschermd,
je zag s avonds et li t steeds flitsen
En vanaf het piepkleine balkonnetje
keek je van vierhoog naar beneden op
et laatsje van de fietsenma er e
naam Ton kan ik me niet meer herinneren, maar ik mocht daar van hem
altijd mijn fiets ar eren, stond ie een
beetje uit ‘t zicht.
Op 122 d woonde in die tijd een jonge
internist met zijn Duitse vrouw, wat
heet toeval, ene heer Bakker. Later heb
ik hen weer ontmoet in het Vogelwijk,
hij was inmiddels een bekend chirurg
geworden.
Woonwagens
A ter de rites raam was een flin e
open ruimte waar een paar woonwagens stonden die bewoond werden
door de familie Theunissen, eigenaresse van niet alleen de friteskraam,
maar ook van een kolossale draaimolen waar Nico, de zoon van de
oude vrouw mee in de regio op de
kermissen stond. Later verhuisden
zij naar het hoekje in de Vleerstraat,
daar hadden ze ook meer ruimte die
gebruikt werd voor nóg een woonwagen. Eén van de dochters was namelijk
getrouwd met, nota bene, een trambestuurder, een burger! Dat is nooit meer
goed gekomen, de man heeft later een

06.00

De WestWekker

Veel muziek, afgewisseld met de hoofdpunten van het Nieuws.

07.00

Muijs in de Morgen

Vanaf 6 november hoor je iedere morgen Bas Muijs. Het is vrolijk wakker worden met Bas en het nieuws, weer, verkeer en muziek.

Torenstraat ter hoogte van de Zuilingstraat gezien richting Noordwal. Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling (collectie Haags Gemeentearchief)

eind aan zijn leven gemaakt.
Het waren ook geen zigeuners, maar
kampers en daar zit een wezenlijk
verschil tussen!
Dat ik toch in hun wereldje terecht
kwam en ook werd geaccepteerd
kwam in eerste instantie door mijn
moeder die vond dat ik hen moest
helpen door wat kaartjes met namen
en prijzen te maken bij hun artikelen.
Ze wisten écht niet hoe je ‘nasi goreng
bal’ schreef, laat staan het in die tijd
nog moeilijke ‘croquetten’...
Ik studeerde toen aan de Academie
aan de Prinsessengracht, afdeling
reclame, dus ik maakte het ene kaartje
na het andere, zonder er wat voor
te vragen. Hooguit kreeg ik een zak
patat. Maar toen Nico zijn molen op
het Plein opbouwde, vroeg hij mij hem
te komen helpen, ook bij het draaien
op de feestdagen. Dat was een leuke
bijverdienste voor een arme student!
Sinds die tijd reisde ik met hem mee
naar Leiden (3 oktober) en alle plaatsen in het Westland.
In 1957-1958 heb ik nog bij mijn zus-

ter in de Nobelstraat gewoond, schuin
boven Kees van der Berg, de kruidenier. Die man was een talenwonder die
zich door zelfstudie een hele rits talen
had eigengemaakt. Achter de toonbank
hing een rij plaatjes met de talen die
hij beheerste! Ook buiten op het etalageraam maakte hij daar reclame mee.

09.00

Tegenover ons was de drukkerij Trio,
hoe daar volgens de heer Bakker een
raam van Florencia kon zitten, is mij
een raadsel! Tussen Florencia en de
obelstraat zat een flin e a stand Alleen al op de hoek was dé beroepskledingzaak van Den Haag gevestigd; De
Werkman! Daar kon een kelner zijn
smoking kopen en een monteur zijn
overall...
En tussen Florencia en De Werkman
was nóg een zaak meen ik, maar dat
kan ik me niet goed meer herinneren.

ur

.00-09.00 u

ma-vrij 7
nieuw: elke
Aan de Bak

Met Patrick van Houten 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.

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!

Uiteraard heb ik ook ‘genoten’ van
het gebrul van de motoren als ze
wegscheurden richting Scheveningen.
Vóór ze bij de Noordwal waren reden
ze dik tachtig!
G.A. van Charante
guus.vancharante@gmail.com

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

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

donderdag: Parentjes van Van de Kaart Jet Sol gaat
terug naar indrukwekkende mensen uit voorgaande seizoenen.
Hoe gaat het nu met hen?
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
Panoramafoto vanaf de Toren van de Grote of St. Jacobskerk, gezien naar het westen in de richting van de Torenstraat met Torengarage. Foto: Dienst
Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (collectie Haags Gemeentearchief)
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels
• Bezemschoon opleveren
• Kleine verhuizingen
• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding
• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24
maandag - vrijdag 08.00 -17.00 uur

• Fahrenheitstraat 343
• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)
• Kerketuinenweg 21
• Leyweg 922J
• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196

Hulp bij schulden?
Kunt u uw vaste lasten niet meer betalen?
Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau?
Ervaart u problemen met een of meerdere schuldeisers?
De Volharding helpt mensen die dit nodig hebben.
Of u nu problemen heeft met de Belastingdienst,
incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. Wij kunnen u
ondersteunen en begeleiden. Gratis!
Ook voor gratis hulp bij het aanvragen van
schuldhulpverlening bij de gemeente.
Onze professionele ombudswerkers waarborgen uw privacy.
Wij geven zonder toestemming nooit uw gegevens vrij.
U bepaalt altijd wat we doen. U houdt de regie.
Meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-221 05 82
of mail: raadendaad@devolharding.nl

Schuldbemiddeling
WWW.DEVOLHARDING.NL

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Roggeveenstraat 141, 2518 TM Den Haag
Tel. 070-221 05 82 | email: raadendaad@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

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.

Presentatie in Museon verplaatst naar 27 februari 2018
In een vorig nummer van De Oud-Hagenaar stond vermeld dat op dinsdagmiddag 12 december 2017
om half twee ‘s middags een presentatie zou plaatsvinden in het Museon te Den Haag over Nineveh hoofdstad van het Assyrische Rijk. Deze presentatie kan echter op die datum géén doorgang vinden.
De presentatie is verplaatst naar: dinsdagmiddag 27 februari 2018, wel weer om 13.30 uur in het
Museon te Den Haag. U bent dan van harte welkom!

Kerstconcert Politie Mannenkoor Entre Nous
Ontwerp origineel logo voor Stichting Zuiderpark
Iedere Hagenaar of Hagenees is bekend met het Zuiderpark. De geschiedenis in het ontstaan
van het Zuiderpark een volkspark uit de jaren 20. Er werd met de aanleg gestart in 1923 als
werkverschaffingsproject tussen de twee wereldoorlogen. Pas in 1936 vond de officiële opening
plaats. In 2011 kreeg het Zuiderpark de status van beschermd stadsgezicht. Het is het eerste
Nederlandse voorbeeld van een volkspark. Natuurhistorische waarden worden toegekend aan
de parkaanleg, de eendenkooi, de mooie vijvers, het Scheepstra- en Ligthartmonument (Ot
en Sien) en de hoofdentree aan het Veluweplein. Eén van de vijvers wordt ‘olifantenvijver’ genoemd, omdat daar de beenderen in lagen van Jenny, de 108 jarige olifant van Circus Sarrasani
die gewond raakte toen zij op transport ging.
Het park heeft veel bijzondere plekken en een zéér veelzijdig karakter zoals de uitzichtheuvel
‘De Villierskopje’ of de middeleeuwse eendenkooi, maar ook de beelden van Ot en Sien, de
smalle spoorbaan, een heuse atletiekbaan, paardenmanege, natuur speelplaats, zwembad,
rolschaatsbaan, midgetgolf, westernspeelplaats, hoog speelkasteel van zes meter, skate-park,
stadsboerderij, eetbare tuin, landengebied en diversen horecagelegenheden. Er zijn drie grote
speelweides en sinds kort huist ook de Sportcampus in het Zuiderpark en rondom en in dit
complex zullen diverse activiteiten gaan plaatsvinden. Door het Zuiderpark loopt ook een
bijzondere kunstroute.
Vele Hagenaars komen hier graag om te wandelen, skaten, fietsen of gewoon heerlijk in het
gras te liggen. Het park is geliefd bij véél Hagenaars en bekend is buiten onze grenzen. In de
zomer kan je er picknicken of barbecueën met familie en vrienden. Er zijn ook grote evenementen in het park, zoals Parkpop, het grootste gratis popfestival van Europa en het Milan Festival.
In de zomermaanden zijn er veel bijzondere concerten o.a. in het Openluchttheater Zuiderpark

Het Politie Mannenkoor Entre Nous, opgericht in 1910, staat al jaren garant voor concerten in o.a.
verzorgingstehuizen en revalidatiecentra in de Haagse regio. Ieder jaar wordt traditiegetrouw afgesloten met een groots kerstconcert. Voor de vierde keer op rij is als locatie gekozen de fraaie Oude Kerk
aan de Herenstraat 62 b te Rijswijk.
Op woensdagavond 20 december 2017 verzorgt Entre Nous daar een avondvullend kerstprogramma
met dit jaar als speciale gast het Leidschendams a-capellakoor Cantiamo. De algehele leiding is in
handen van dirigent Jeroen Bosman. Aanvang van het concert is 20.00 uur. Kaarten à 12,50 euro zijn
te bestellen via www.entrenous.nl.

Expositie van Harry Schotkamp in Verpleeghuis NEBO te Den Haag
Van 4 november 2017 tot 15 januari 2018. De titel van de expositie is Het Vervolg.
Sinds 18 jaar ben ik amateur kunstschilder, ik heb bij diverse kunstateliers schilderlessen gevolgd en
heb zo een eigen weg gevonden in wat ik wilde schilderen. Ik werk voornamelijk met acrylverf, ook
maak ik gebruik van houtskool in mijn werkstukken. Reeds meerdere malen heb ik geëxposeerd onder
meer in Voorburg, Leidschendam en Voorschoten en nu in Den Haag bij Verpleeghuis NEBO, Centrum
voor behandeling en zorg.

Verkenning
Wat willen wij als Stichting Zuiderpark? Ontwerp een logo, wat in een oogopslag
de multifunctionaliteit van het groenste park van Den Haag weer geeft. Ontwerp logo gráág aan
leveren als Illustrator en/of Photoshop bestand.
Stuur voor 15 januari 2018 uw ontwerp per email naar prijsvraag@zuiderparkdenhaag.nl. met duidelijke vermelding van naam, adres en mailadres.
Het winnende logo ontvangt een geldprijs van 250 euro en de winnaar krijgt uiterlijk
1 februari 2018 schriftelijk en/of per mail bericht. Wij, Stichting Zuiderpark, gaan het logo
gebruiken in de uitingen zowel print als digitaal. Rechten en beeld zal eigendom worden van de
stichting.

Dichter Cor van Welbergen in de Posthoorn op 23 november
Iedere laatste donderdag van de maand organiseert Anna Djerek, het Poëziecafé in Bar Bodega
De Posthoorn te Den Haag.
Op 23 november 2017
presenteert dichter Cor
van Welbergen hier
een aantal nostalgische
gedichten over Den
Haag.
Deze gedichten zijn
speciaal voor deze
avond gebundeld en
te koop voor slechts 2
euro. Aanvang is om
20.00 uur en de toegang is geheel gratis.

Mijn eerste expositie heb ik Verkenning genoemd, omdat ik zocht naar een weg in het vreemde van
technieken en ontdekking in de schilderkunst. Steeds als je iets maakt gebruik je naast acrylverf ook
andere materialen maar ook andere technieken, je kunt namelijk verf aanbrengen met een penseel,
paletmes, spons of met je vingers. Kenmerken van mijn werk in acryl zijn onder meer de afwisseling in thema’s en het gebruik van frisse kleuren in gemengde technieken waarbij penseelvoering een
kenmerk is. Denk hierbij aan Fauvisme.
Met de werkstukken die ik voor deze expositie heb geselecteerd geef ik een beeld weer van mijn ervaring met schilderen gedurende de afgelopen jaren.
Met veel genoegen presenteer ik bij deze expositie een werkstuk dat naar mijn mening vrij uniek is in
de schilderwereld, te weten een
geschilderde Sudoku-puzzel.
Een Sudoku is een puzzel met
cijfers van 1 tot 9.
Ik heb dat omgezet in kleuren.
In elke rij en in elke kolom en in
elk blok van 9 cijfers, mogen de
gebruikte kleuren slechts één
keer voorkomen.
Ik hoop dat u in het gepresenteerde werk zoveel voldoening
kunt vinden als dat ik heb ondervonden om het te schilderen en
samen te stellen. Het is mogelijk
een schilderij te kopen.

Harry Schotkamp
h.schotkamp@ziggo.nl
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL

DE HOFPAS, VERBINDT EN
INSPIREERT
Het gaat goed met de Hofpas. Inmiddels
hebben bijna 50.000 mensen De Hofpas in
hun bezit en hebben ruim 330 ondernemers zich aangesloten bij De Hofpas. En
deze aantallen groeien elke dag. Bij De
Hofpas willen we mensen inspireren vaker
lokaal hun boodschappen te doen om zo
meer verbinding tot stand te brengen in de
buurt.

Ondernemer
Lokale ondernemers profiteren ook. Niet
alleen door de extra omzet, maar ook van
gezamenlijke acties van de Hofpas. Denk aan
e-commerce, sociale mediacampagnes en
gezamenlijke inkoop. Hierdoor komen er
mogelijkheden binnen handbereik die individueel moeilijk of alleen tegen hoge kosten te
realiseren zouden zijn.

Het idee achter de Hofpas is even simpel als
doeltreffend: ondernemers geven voordeel
aan buurtbewoners die daardoor vaker bij hen
over de vloer komen. Zo helpen we elkaar. Dat
is een concept waar iedereen wel bij vaart.

Buurt
En last but not least: we profiteren niet alleen
ieder afzonderlijk, maar ook gemeenschappelijk. Een gevarieerd aanbod van winkels, horeca
en diensten zorgt voor een prettige sfeer in de
wijk en stimuleert sociale contacten. En dat is
waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.

Pashouder
Het aanbod op de Hofpas is enorm divers. Het
varieert van de meest modieuze zonnebril tot
een keer heerlijk uit eten, en van een energetische healing tot aan dagelijkse boodschappen. Het aanbod wordt bovendien steeds
verder uitgebreid want dagelijks sluiten zich
nieuwe partners aan.

Dit is in het kort het verhaal van de Hofpas:
enthousiast geworden? 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?

Wilt u ook het gemak ervaren van
een strijkabonnement?
Leden van De Hofpas krijgen de eerste
drie maanden 10% korting op een
strijkabonnement!

1 uur floaten

staat gelijk aan
5 uur slapen!

Onze broodspecialiteiten worden inmiddels allemaal
gebakken met biologische grondstoﬀen, op een wijze die
nog meer smaak en karakter toevoegt aan onze broden.
Ieder Lekker Brood wordt met passie bewerkt voordat
het de stenen ovenvloer opgeschoten wordt.

MIKROS

Ook jij verdient deze ultieme ontspanning.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak:

SUPERMARKT
De Bakery
Willem Royaardsplein 24
Voordeel: Koﬃe met taart €5,-

Lekker Brood Winkel
Herengracht 16

Voordeel: tussen 16:00 en 18:00, 50 %
korting op geselecteerd assortiment

MEER PARTNERS IN ONZE ADVERTENTIE OP DE ACHTERPAGINA

MIKROS Supermarkt
Piet Heinstraat 136
Voordeel: 10% korting op
groente en fruit
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Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht (deel 2)
In het eerste artikel (verschenen in De Oud-Hagenaar van 31
oktober) wilde ik u meenemen op een ‘luchtige’ tocht door de
geschiedenis van Den Haag. Dit stukje besloeg de periode 8501300. Vandaag gaan we een blik werpen op de ‘vreemdelingen’
die in het bezit kwamen van die begeerde titel ‘Graaf van Holland’.
Het vorige artikel eindigde met het
plotsklapse overlijden van Graaf Jan I,
twee weken nadat hij de regering had
overgedragen aan zijn oom, de Graaf
van Henegouwen, die al een tijdje in
zijn omgeving ‘bivakkeerde’. Deze
werd nu de eerste ‘allochtone’ Graaf
van Holland. We staan even stil bij
diens zoon ‘Willem de Goede’ (13041337), die ook wel ‘de schoonvader
van Europa’ werd genoemd. Koning
Lodewijk IV van Beieren werd zijn
schoonzoon. Ook hielp hij Eduard III,
die ook een schoonzoon werd, aan
de Engelse kroon. Zelf was hij een
zwager van de Franse koning. Sjieke
familiefeestjes, dus!
Margaretha van Beieren, ook wel Margaretha van Holland en Henegouwen
was Keizerin-gemalin van het Heilige
Roomse Rijk (zie het vorig artikel) en
vanaf 1345 negen jaar lang Gravin van
Holland en Henegouwen.
Haar zoon Willem V, die formeel vier
jaar Graaf zou zijn, volgde haar op en
woonde een groot deel van zijn leven
in Den Haag. Hij liet enkele gebouwen
rondom de Grote Zaal plaatsen en een
(eenvoudige) ommuring: het ‘Binnenhof’. In 1354 werd hij krankzinnig.
Vlietweg
Albrecht van Beieren, zijn jongere
broer, liet hem opsluiten en nam de
regering waar. In 1358 ging hij permanent in Den Haag wonen en werd
de nieuwe Graaf. We staan even bij
hem stil vanwege de grote rol die hij
heeft gespeeld in de ontwikkeling van
Den Haag. Het werd een echte grafelijke residentie. Het complex werd
uitgebreid met een dichte bebouwing
vooral aan de kant van de Vijverberg. Ook kregen de dorpsbewoners
belastingvoordeel waardoor het aantal
inwoners toenam. Hij benoemde
bestuurders en rechtshandhavers (de
schout en zijn rakkers) en schonk
aan de inwoners vrijstelling van

tol e fingen in al zijn landen oor
zijn maatregelen bracht hij nieuwe
welvaart naar Den Haag. Ook de kunst
werd door hem gestimuleerd, o.a. door
uitwisseling met Beierse kunstenaars.
In 1401 werd heel Friesland onderworpen aan het grafelijk gezag. In
onfli ten met tegenstanders nam
hij vaak opzienbarende maatregelen.
Mensen met wie hij een appeltje had
te schillen, vluchtten bijvoorbeeld
op een bepaald moment naar Delft.
Dat werd gelijk maar belegerd en
na hun overgave in 1413 werden de
stadsmuren en het poorthuis gesloopt.
Vervolgens moesten 1.500 Delftse
burgers blootsvoets via de Vlietweg
naar Den Haag lopen om hem daar
vergiffenis te komen vragen.
Moord op Aleid van Poelgeest
Aleid van Poelgeest was na de dood
van zijn vrouw de minnares van de
vorst. In 1392 werd zij samen met een
dienaar van de Graaf op het Buitenhof
vermoord. Albrecht verbande de (in)
direct erbij betrokkenen, inclusief
zijn zoon Willem van Oostervant die
er ook mee had te maken. Pas 21 jaar
later sloten de daders en de verwanten
van de slachtoffers weer vrede.
Willem VI (van Oostervant) werd
in 1404 de nieuwe Graaf. Hij was
door zijn royale leefstijl zwaar in de
schulden geraakt en had veel van zijn
bezittingen moeten verkopen. Een
Amsterdamse koopman ging hem
helpen als penningmeester en deed dat
zo goed dat Willem een van de rijkste
en machtigste vorsten van het Europa
werd.
Jacoba van Beieren werd geboren
in 1417. Zij had geen saai leven.
Veel tactische maar ook romantische
huwelijken, oorlogen, twisten, verraad
en ontsnappingen. Zij is uiteindelijk
aan TBC overleden op slot Teylingen
en in 1436 begraven in de Hofkapel op
het Binnenhof. Van haar stamt het beroemde ‘Jacobakannetje’, dat ook door
onze archeologische dienst veelvuldig
is opgegraven.
Philips de Goede, Hertog van
Bourgondië, Hertog van Luxemburg,
Hertog van Brabant, Limburg, NederLotharingen en Lothier, Graaf van
Vlaanderen, Artesië en France-comté,
Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen (1433-1467). En tenslotte ook
nog Markgraaf van Namen. Wat een
mondvol! Aan deze opsomming van
titels is al af te lezen dat de macht zich
op grotere schaal gaat manifesteren.
Philips heeft een grote stimulans gege-

Foto: collectie Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht

ven aan de vorming van een centraal
bestuur voor alle Nederlandse gewesten alsmede een centrale rechtspraak
en een centrale inning van belasting.
Ook stelde hij in 1464 de eerste
Staten-Generaal in. Dit alles legde de
basis voor de Nederlanden als land
door de gewesten te confronteren met
het feit dat ze gezamenlijke belangen
hadden tegenover één enkele vorst.
Karel de Stoute, achterkleinzoon van
onze Albrecht van Beieren, was vanaf
zijn 10e (onder andere) Graaf van
Holland. Hij sprak vele talen, schreef
muziek en speelde harp. Zijn bijnaam
‘de Stoute’ (de Dappere) had hij te
danken aan zijn oorlogszuchtige aard
die in de loop der tijd almaar doldriester werd. Hij ambieerde een rijk dat
zich uitstrekte van de Noordzee tot de
Middellandse Zee, gebaseerd op het
oude koninkrijk van Lotharius en deed
ook zijn uiterste best om dat te realiseren at l te voor een flin deel Hij
stierf in de slag om Nancy.
Maria van Bourgondië, zijn 20-jarig
enig kind werd opvolgster en vorstin
van de Nederlandse gewesten. Zij was
uiteraard een begeerde partij in Europa
want als je met haar trouwde kreeg je
het hele, van haar vader geërfde rijk
erbij! Zij trouwde met de 18-jarige kroonprins Maximiliaan I van
Oostenrijk die in 1479 de troepen van
haar Franse tegenstander Lodewijk
XI versloeg. Zij stierf op haar 25e na
een val van haar paard, waaronder zij
terecht kwam.
Johanna van Castilië
Filips I, de Schone, werd in 1494
onder andere Graaf van Holland en
bleef dat tot aan zijn dood in 1506. Hij
voerde een verstandig en niet-oorlogszuchtig beleid. Hij huwde in 1496
in Lier (Vlaanderen) met Johanna
van Castilië die per schip uit Spanje
kwam, vergezeld van 20.000 personen

op 130 schepen, met kamerheren,
hofdames, pages, kamervrouwen,
lijfknechten, thesauriers, grootmeesteressen en bedienend personeel. Er
kwam 85.000 pond gerookt vlees
mee, 50.000 haringen, 1.000 kippen,
6.000 eieren en 400 vaten wijn en zij
nam haar intrek in Lier. De volgende
dag arriveerde de iets verlate Filips.
De vonk sloeg direct over. Tegen elke
hofetiquette in liep het koppel zwijgend - ze spraken immers elkaars taal
niet - de deur uit, lieten de verstijfde
hovelingen achter voor wat ze waren
en gingen direct op zoek naar een
priester. Johanna beval hem om hen
ter plekke in de echt te verbinden,
midden op een Lierse straat. Zonder
op hun gevolg te letten begaven de
jongelui zich op een drafje naar hun
verblijf en draaiden de deur op slot.
De volgende dag kwamen zij buiten
en werden zij tijdens een luisterrijke
plechtigheid voor een tweede keer in
de echt verbonden. Het huwelijk werd
gevolgd door een hofbal, volksfeesten
en een gigantisch banket waarbij 1.200
liter wijn werd geconsumeerd. Het
aantal toeschouwers was zo groot dat
op zeker ogenblik een brug instortte
door overbelasting met als gevolg tal
van doden en gewonden.
Gevangenpoort
In 1506 werd hij als Filips I koninggemaal van Castilië, naast Johanna als
koningin. Drie maanden later overleed
hij onder mysterieuze omstandigheden
waarna een ontroostbare koningin
Johanna zich afsloot van de wereld.
Zij begon rond te zwerven met het
lichaam van haar geliefde in een loden
kist en werd bekend als ‘Johanna de
waanzinnige’. Hun zoon Karel werd
eerst Graaf van Holland en Zeeland en
verkreeg daarna Oostenrijk en Spanje.
Hij werd bekend als: Keizer Karel V,
heerser over een van de grootste en
machtigste rijken die Europa heeft gekend. Deze Karel V wordt beschouwd

als de grondlegger van Duitsland en
Frankrijk. Tijdens zijn regering kwam
het Protestantisme in opkomst waarvan Karel een fervent bestrijder was.
De Hollandse ‘ketters’ liet hij opsluiten in een gebouw met gajolen dat hij
naast de Gevangenpoort liet optrekken
en de Goudse bakker Jan Pistorius
(pistoletjes!) had de twijfelachtige
eer de eerste protestant te zijn die zijn
geloof behield op de brandstapel op
de Plaats.
Willem de Zwijger
Na de dood van keizer Karel werd
zijn zoon: Filips II, de nieuwe koning
en Graaf van Holland. Deze Filips
was, net als zijn vader, zeer katholiek
en een actief protestantenbestrijder.
Nou die waren er in de lage landen
inmiddels genoeg! Behalve dat hij die
‘ketters’ zwaarder begon te vervolgen
(d.m.v. de Hertog van Alva, Inquistitie en ‘bloedraad’) ging hij ook
de belastingdruk opvoeren en onze
lage landen begonnen in opstand te
komen. De naam ‘Geuzen’ (’gueux’;
‘armoedzaaiers’) werd voor het eerst
genoemd en als erenaam door de opstandelingen aangenomen. De Graven
van Egmond en Hoorne werden in
Brussel publiekelijk onthoofd. Willem
van Oranje, die in eerste instantie een
van de naaste vertrouwelingen was
geweest van keizer Karel en zijn zoon
was zich steeds meer gaan verzetten
tegen de wrede tirannie van Filips,
kon ternauwernood ontsnappen naar
Duitsland. Toen hij terugkeerde werd
‘Willem de Zwijger’, de “Vader des
Vaderlands’, de leider van de opstand
tegen Filips II. De tachtigjarige oorlog
was in 1568 een feit.
Het derde en laatste artikeltje zal gaan
over de Stadhouders die in Den Haag
resideerden.
Rob Stappers
rob.stappers@oriste.dds.nl
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Hagenees Wim Brinkman doelman op Wembl
De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Engeland in 1970
met Spartaan Jan van Beveren in het doel, wordt vaak aangemerkt als de eerste ontmoeting op het ‘heilige gras’ van Wembley. Maar is hij echt wel de eerste Nederlandse doelman op
Wembley of moeten we daarvoor verder terug in de tijd?
Als sportverzamelaar loop je weleens
tegen aparte spullen aan. Rond 2003
kreeg ik van een archivaris van een
Vlaardingse voetbalclub een schrijfmap met inscriptie, die luidde: ‘Souvenir Voetbalwedstrijd Nederland
- België, London 1 februari 1941’.
Ik begreep er niets van en ging te
rade bij mijn collega-verzamelaars.
Eén daarvan wees mij op het boek
Trouw moest blijken uit 1945.
Daarin trof ik foto’s aan van wedstrijden die het Nederlands elftal daar
speelde. De eerste ontmoeting was op
1 februari 1941 tegen de Belgen en
werd naar Nederland en België over
de radio uitgezonden. Prins Bernhard
hield zelfs een toespraak en werd
voorgesteld aan de spelers.
Eind 2007 besloot ik het oorlogse
voetbalgebeuren op papier te zetten,
omdat er zo weinig over bekend
was. Ik dook de archieven in en nam
contact op met nazaten van overleden
spelers. Het woord ‘Wembley’ werd
veelvuldig genoemd. Het resulteerde
in een door mij geschreven boekje
Wie heeft de bal, dat ik aan vrienden
en kinderen van oud-spelers gaf.
Vermist
Toch bleef er iets aan mij knagen,
want één van de belangrijkste personen was doelman Wim Brinkman.
Ondanks verwoede pogingen vond ik

die niet. Kortgeleden leverde een oproep in De Oud-Hagenaar succes op
en kon ik van zijn zoon zijn voetbalgeschiedenis horen. De doelman van
Zwart Blauw werd veertien dagen
na zijn huwelijk in 1939 tijdens de
mobilisatie oproepen en diende op de
Waalsdorpervlakte.
Na het uitbreken van de oorlog kwam
hij via Duinkerken in Engeland
terecht. In Nederland werd hij als
vermist opgegeven. Zijn vrouw
Mien hoorde pas via het reeds eerder
genoemde radioverslag, dat haar man
nog leefde. Zij zouden elkaar pas na
de oorlog weer zien.
In Engeland kwam hij bij de Prinses
Irene Brigade terecht en werd motorordonnans. Al vrij snel werd hij
opgenomen als vaste kracht voor het
Nederlands elftal en bleef dat tijdens
de oorlog. Ondanks zijn maar 1,67
meter lengte, stond hij zijn mannetje.
En toen naar de ‘heilige grond’.
Wembley
Alfred Milhado (denk aan ‘Gesproken brief uit Londen’ voor de
Avro-radio), voorzitter van het organisatiecomité onderhield uitstekende
contacten met Stanley Rous, gewezen
scheidsrechter en eveneens secretaris
van de Engelse Voetbalbond.
Deze wist met zijn invloed het
‘Empire Stadium Wembley’ los te
peuteren voor een duel Holland België. Het blad Vrij Nederland, de
Belgische Voetbalbond en de Engelse
Voetbalbond zouden voor de organisatie zorgdragen.
Inmiddels hadden enkele slimme
jongens de statistieken van
het Nederlands elftal
door zitten kijken,
maar nog niet
eerder was er
een vertegenwoordigend elftal
van Nederland op
de ‘heilige bodem’
actief geweest. Een
stadion voor 90.000
toeschouwers, wat
een happening in deze
benauwde tijd. Waar
het Engels elftal zijn
thuishaven heeft en
waar sinds 1923 elk
jaar de FA Cup Final
wordt gespeeld.
Onder leiding van trainer Coomans en sportleider Rijkens werd er drie

keer per week getraind om zorg te
dragen, dat men in een puike conditie
zou verkeren.
Op zaterdagmiddag 11 oktober 1941
waren de volgende elf spelers in de
kleedkamers zich aan het omkleden:
Brinkman (Zwart Blauw), V.d. Sande
(Willem II), Ten Have (Elburgsche
Boys), Dierijck (Feyenoord),
Coomans (Willem II), Trip (Hull
City), Greve (Poeldijk), Van Elsäcker

(Fortuna), V.d. Gender (R.K.T.V.V.),
Mokkestorm (Xerxes) en Luttmer
(Stadskanaal), terwijl in het stadion
de klanken van marsmuziek te horen
was.
Om 14.45 uur betraden de beide
elftallen de grasmat. Toen de drie
volksliederen daarna gespeeld
werden, pinkten vele toeschouwers
een traantje weg. Minister-president
Gerbrandy (Nederland) en minister

Gutt (België) werden door aanvoerder
Coomans aan de spelers voorgesteld.
Het zou verkeerd zijn deze wedstrijd
als een ‘echte’ Holland - België
te beschouwen en als zodanig te
bekritiseren. De naar schatting 7.000
toeschouwers waren verheugd hun
landgenoten in het veld te zien. De
zon scheen en men had voor een wijle
alle zorgen opzij gezet. De Nederlandse militairen speelden aanvan-
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ley in 1941

kelijk met zulk een zelfvertrouwen
en hadden het initiatief zo stevig in
handen, dat er na 22 minuten al 2-0
op het scorebord stond. Linksbuiten Luttmer zorgde voor het eerste
doelpunt ooit door een Nederlander op
Wembley gemaakt (dus niet Jan Peters
met het Nederlands elftal in 1977) en
Elsäcker nam nummer twee voor zijn
rekening.
Waarom deze zo sterk lijkende aanval
plotseling als een kaartenhuis ineenstortte, is niet te verklaren. Wel zal
ongetwijfeld het uitvallen van Dierijck
een rol hebben gespeeld, waardoor
Nederland tot aan de rust met een man
minder speelde en de Belgen op 2-3
konden komen. In de tweede helft
verving Van Oostrum hem.
Na de rust konden ook niet-bezoekers
en luisteraars van overzee de wedstrijd volgen op de radio. Raymond
Glendenning en Albert Milhado
commentarieerden de wedstrijd in
respectievelijk Engels en Nederlands.
De vier doelpunten uit de tweede
speelhelft werden alle in het eerste

kwartier gescoord. Middenvoor V.d.
Gender maakte zijn missers van de
eerste speelhelft weer goed door tweemaal te scoren, maar veel mocht het
niet baten. België leidde nog steeds
met 4-5.
Een stand, die geen verandering meer
zou ondergaan, ook al speelde België
de laatste 20 minuten met tien man,
daar De Busser met een blessure van
het veld was gedragen.
De overwinning werd de Belgen van
harte gegund. Ook het Internationale
Roode Kruis kon met genoegen op
deze middag terugzien, want er zou
een bedrag van 870 pond op hun
rekening worden bijgeschreven.
Radio Oranje
a afloo was er een groot diner in
de Connaught Room. Alle spelers
ontvingen een herinneringsmedaille.
Tegen negenen gingen de spelers naar
de BBC, waar een grammofoonplaat
werd gemaakt voor de uitzending van
het Radio Oranje programma van de
volgende dag. Wim Brinkman bleek
net zoals Toon Effern, speler van

Haarlem, over voldoende capaciteiten
te beschikken en speelde ook nog voor
de Allied United Services en behoorde
regelmatig tot de beste van het veld.
Hij was bevoorrecht door, in plaats
van op het kamp, bij een gastgezin in
Birmingham te mogen wonen.
Eind 1944 werd hij in België aangereden door een Amerikaanse truck
en lag een aantal dagen in coma. Hij
overleefde het, maar hield er wel een
stijve arm aan over, waardoor het
keepen verleden tijd werd. Dat belette
hem niet om na de oorlog weer bij
zijn oude club te gaan voetballen. En
deed dat nog vele jaren. Op 57-jarige
leeftijd leerde hij nog skiën.
Hij deed 25 jaar stukadoorswerk voor
het Koninklijk Huis en een leuke
anekdote is dat Prins Bernard, die aan
hem werd voorgesteld tijdens de wedstrijd Holland - België van 1 februari
1941, hem nog herkende en vanaf die
tijd kon hij geen kwaad meer doen.
Reünie in Den Haag
Na de oorlog hielden hij en zijn drie
andere Haagse dienstmakkers van de

Prinses Irene Brigade: Piet v.d. Ster,
Huub Hogeveen (G.D.S.) en Han
Middelplaat tot in de jaren negentig
van de vorige eeuw hun maandelijkse
reünie in Den Haag.
Door de ziekte van Alzheimer kwam
hij in een verzorgingshuis terecht. Hij
overleed op 88-jarige leeftijd. Maar
zijn status
als eerste
Nederlandse
doelman op
Wembley kunnen ze nooit
meer van hem
afpakken.
Willem Cupedo
douwe.tombe@
outlook.com
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Welzijn in de wijk
meetellen en meedoen!
Als Haagse welzijnsorganisatie ondersteunen we bewoners van
jong tot oud. Onze voorzieningen en diensten voor 50-plussers zijn
divers. Zo bieden we o.a.:
Begeleiden en Rijden
Kunt u vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik maken van
het openbaar vervoer? Vrijwilligers van ‘Begeleiden en Rijden’ brengen u met hun
eigen auto naar uw afspraak, een familiebezoek of waar u heen wilt. Indien nodig
begeleiden ze u.

en auto en vindt
en
Heeft u een eig
-plussers te rijd
u het leuk om 60
Meld u aan!
en te begeleiden?

De klusjes- en servicedienst van de Burenhulp
De Burenhulp is een eigentijdse manier om mensen in de wijk op eenvoudige
wijze van dienst te zijn.
Het betreft kleine klusjes die snel uitgevoerd kunnen worden. De dienst is er
voor iedereen die door omstandigheden een klus niet zelf kan uitvoeren.
Kijk op www.denhaagdoet.nl/burenhulp

uw
ts doen voor
ie
l
e
te
n
e
!
id
c
in
okBurenhulpcentrale
Vanaf 1 juli 2016 zalOde
? Meld u aan
buurtbewoners
DENHAAGdoetBurenhulp.nl gaan heten!

Heeft u een computer, laptop of tablet?
Haagseouderen.nl is een informatieve site vol met interessante nieuwtjes en
activiteiten voor 55-plussers op het gebied van lifestyle, wonen, zorg, geldzaken
en vervoer.
Bent u een mantelzorger?
In onze Wijkcentra kunt u als mantelzorger terecht voor Mantelzorgondersteuning.
U kunt u bij ons terecht voor vragen, hulp bij het regelen van praktische zaken of als
u de zorg af en toe aan iemand anders over wilt dragen.
Het Servicepunt XL, informatie op gebied van
wonen, financiën, welzijn en zorg
In al onze Wijkcentra is een Servicepunt XL gevestigd.
- veranderingen in de zorg
- aanvraag voorzieningen op maat
- wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- administratieve hulp en hulp bij geldzorgen
- ontspanning en sociale contacten

Wilt u hierover meer weten?
Neem contact op met één van onze Wijkcentra.
Bel 070 205 33 33 en vraag naar het dichtstbijzijnde
Wijkcentrum bij u in de buurt of kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

www.stichtingmooi.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van
Xtra, www.xtra.nl

Unieke apotheek
in het
Zeeheldenkwartier

Apotheek
Prins
Hendrikplein

Haagse Intocht Sinterklaas
Volg alles LIVE op TV West
Op zaterdag 18 november vaart
de pakjesboot de Scheveningse
haven weer binnen.
Die gezellige tijd van pepernoten,
pakjes en pieten breekt weer bijna
aan! Kom Sinterklaas begroeten of
volg de aankomst van de stoomboot vanaf 10.30 uur live op TV West
of op Facebook. Ook op 89.3 Radio
West is de komst van de Goedheiligman rechtstreeks te volgen. Na de
live uitzending wordt op TV West de
intocht herhaald, waardoor iedereen
die zélf in de haven staat zichzelf later
terug kan zien op TV West.
TV West:
zaterdag 18 november
vanaf 10.30 uur LIVE
(herhalingen daarna)
Kijk voor meer informatie op:

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

Medicijncheck
Gebruikt u meerdere
geneesmiddelen?
Laat de apotheker
controleren of alles
nog up to date is
en bij u past

Meer gemak

Alles wat u
van een moderne
apotheek mag
verwachten

Hofpasaanbieding
Onze vertoon van uw
Hofpas ontvangt u:

Deskundig en
persoonlijk
Wij helpen u bij uw
medicijngebruik. Wilt u meer
weten of hebt u behoefte aan
meerr privacy dan kunt u
terecht in een mooie
ingerichte ruimte.

Korting op vitamines,
homeopathie en
huidverzorging

Altijd een sms wanneer
uw medicate klaar ligt. U
kunt ook gebruikmaken
van onze herhaalservice en
onze 24 uurs automaat.

Prins Hendrikplein 3
2518 JA Den Haag
Tel: 070-2054920
E-mail: info@apotheekphp.nl
Website: www.apotheekphp.nl
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De Hollandsche Leeuw voetbalt in Delft
De Delftse vereniging DHL
werd opgericht op 10 september 1915. De oprichters hadden oorspronkelijke de naam
DSO (Door Strijd Overwinnen)
in gedachten, maar vanuit de
23 aanwezige leden kwam de
suggestie: De Hollandsche
Leeuw. De 23 hadden elkaar
gevonden in de Gymnast, een
onderafdeling van de Katholieke Kring.
DHL ontwikkelde zich snel tot een
volwaardige vereniging. Na de
oprichting van de rooms-katholieke
voetbalbond in 1920 wordt DHL
ingedeeld in de 1e klasse en eindigt
in de competitie op de 2e plaats. Er
wordt een heuse Pers- en Propagandacommissie opgesteld die start met
de uitgave van een clubblad. Redelijk
uniek voor een vereniging in die periode. In het seizoen 1922-1923 komt de
Rooms Katholieke Federatie tot stand.
DHL is dan inmiddels zes elftallen
groot, waarvan twee jeugdelftallen in
de competitie. Drie elftallen worden
dat seizoen kampioen!
Na moeizaam overleg met de
gemeente Delft krijgt DHL in 1923
een eigen complex aan de Laan van
Vollering. Had het bestuur het idee dat
ze alles netjes voor elkaar hadden, was
er ineens crisis, omdat 25 leden overschrijving aanvroegen naar een andere
club die voetbalde in het verband van
wat thans de KNVB is. Er volgden
nog royementen van diverse leden,
die de bisschoppelijke bepalingen
overtraden. Dat waren nog eens tijden.
De Hollandsche Leeuw bleef niet in
zijn hempie staan en in 1928 komt het
ledenaantal weer boven de 100.
Vanaf het seizoen 1929 ging de Hol-

landsche Leeuw echt brullen en werd
het 1e team vijf maal achtereen kampioen en werd het landskampioenschap
op een haar na gemist. In die periode
kwamen spelers van DHL ook uit in
het Nederlandsche elftal, waarvan
keeper Wim Alsemgeest en zijn broer
Cor, alias Tok, de bekendste waren.
Heden ten dage is niet meer bekend
waar de bijnaam Tok vandaan kwam.
Wellicht dat de lezers hier enig licht in
de duisternis over kunnen geven.
DHL groeide gestaag door tot aan de
oorlogsjaren 1940-1945. Er volgde
een noodcompetitie, die al snel ter
ziele ging. Op het terrein van DHL
bevindt een gedenksteen ter nagedachtenis van haar overleden leden, in en
door de oorlog. Na de oorlog breekt
een moeilijke tijd aan. De accom-

modatie, inclusief tribune, was in de
oorlog gesloopt en het bestuur stond
voor de taak de vereniging nieuw
leven in te blazen. Dit lukte tot verbazing van velen goed en snel. In 1948
werden nieuwe kleedkamers geopend
en nam DHL met maar liefst 24 teams
deel aan de competitie. In 1953 werd
een samenwerking gestart met het St
Stanislas College, een school voor
voortgezet onderwijs in Delft. Deze
samenwerking heeft tientallen jaren
bestaan en DHL veel leden opgeleverd. Het heeft ook het fundament van
DHL binnen de Delftse gemeenschap
gevormd.
Sportpark Brasserskade
In 1958 neemt DHL afscheid van het
complex een de Laan van Vollering
en verhuist de club naar het door de
gemeente Delft nieuw opgezette sportpark Brasserskade. De Leeuw krijgt
daar de beschikking over drie velden
en de vereniging bouwt op eigen
kracht een mooi nieuw clubgebouw.
In 1965 wordt uitbundig het 50-jarig
bestaan gevierd en verschijnt er een
jubileumboek over de eerste vijftig
jaar.
In de jaren zestig en zeventig bloeit de
vereniging als nooit tevoren. De voetbalsport krijgt de wind in de zeilen
door de successen van het Nederlands
elftal. DHL is een tijdlang de grootste
en oo samen met H
elfia Hollandia Combinatie) de hoogst spelende
vereniging in Delft. De wedstrijden
tegen buurman DHC werden door
duizenden toeschouwers bezocht.
30 mei 1966. Nog een datum met een
gouden randje. Het 1e elftal wordt
kampioen in een wedstrijd tegen ADS
(Alles Door Samenspel uit Loosduinen), die wordt bijgewoond door circa
toes o wers en film je van

die wedstrijd zit nog in het archief
en wat opvalt is dat het publiek bijna
zonder uitzondering gekleed is in pak
en met stropdas. De rijtoer van de
kampioenen door Delft wordt door
duizenden toeschouwers gevolgd.
En ook radio en tv besteden hieraan
aandacht. In de jaren tachtig neemt
het leden aantal wat af en speelt het 1e
team ook op een lager niveau.
Om het tij wat te keren en de betekenis van de club voor de Delftse
gemeenschap te behouden wordt er
een dameselftal opgericht en het half
verharde trainingsveld wordt omgetoverd in drie tennisbanen. Het bestuur
krijgt zelfs een tenniscommissie. De
gemeente gaat zich in deze periode
ook roeren: er zijn teveel voetbalverenigingen in Delft (14) en men wil
gaan herstructureren. Er volgt dan ook
een herstructurering van het sportpark
Brasserskade, waardoor DHL een veld
kwijt raakt aan buurman Concordia.
Concordia was in tegenstelling tot
DHL fors gegroeid in ledenaantal en
kreeg er daardoor een veld bij. Veel
verder gaat de herstructurering van de
gemeente niet.
De Oude Hollandsche Leeuw start
een vernieuwing met een interne
veteranencompetitie. De KNVB kijkt
zorgelijk, wordt dit geen wilde competitie, daar is men niet van gediend.
Maar overleg met de KNVB zorgt
voor draagvlak binnen de bond en
de veteranencompetitie is ook heden
nog steeds een groot succes. Wat is
de veteranencompetitie? De formule
is 7 tegen 7 op een half veld. Geen
grof fysiek contact en het doel is even
groot. Vele verenigingen hebben dit
DHL-voorbeeld gevolgd.
Al deze maatregelen en vernieuwingen hebben te weinig resultaat. De

vergrijzing van het ledenbestand zet
door er is nauwelijks aanvulling van
de jeugdleden. In 2005 kent DHL nog
maar een kleine 300 leden en kamt de
l b met grote finan i le roblemen
als gevolg van terugloop in leden
en kantine-inkomsten en daling van
sponsorinkomsten. Er is sprake van
het opheffen van de vereniging. Gelukkig kiest het bestuur voor uitdaging
en ambitie er wordt een herstel plan
geschreven en de leden gaan daar
massaal achterstaan. Op dit moment
kent DHL bijna 700 leden en heeft
de vereniging een positieve exploitatierekening. Een mooi resultaat door
inspanning van velen. Mede hierdoor
kon in 2015 een mooi eeuwfeest
worden gevierd.
Paul de Bree
Paul de Bree is de laatste 11 jaar voorzitter geweest. Hij heeft met grote inzet en bekeken beleid ervoor gezorgd
dat de ups en downs van het begin van
deze eeuw De Hollandse Leeuw niet
fataal zijn geworden. Voorzitter zijn is
niet altijd een pretje dezer dagen, want
die heeft hét - als er iets even tegenzit
- altijd gedaan. Kritiek is makkelijk,
maar daadkracht en een goede visie op
de toekomst vergen een aanvoerder en
bestuur met passie en verstand. Met
helder zicht dat een vereniging voor
de leden is en een bijdrage levert aan
sociaal met elkaar verbonden zijn van
Delftse burgers.
Het aardige is dat de verdienste van
deze voorzitter ook brede erkenning
hebben gekregen en hij maandag
13 november een hoge koninklijke
onderscheiding, een lintje zoals dat
heet, namens de koning aan hem is
uitgereikt.
Constant Martini (redacteur)
martini@deoud-hagenaar.email

pagina 16

Dinsdag 14 november 2017

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

mijndenhaag.com

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
op te zadelen met hoge uitvaartkosten. En
begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart kost
al snel meer dan € 5.000. Deelname aan
het Depositofonds van De Volharding kan
voor u de juiste oplossing zijn.
U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

Word ook lid van De Volharding
en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar
www.devolharding.nl/depositofonds
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Zou dat luik er nog zijn?
Het artikel ‘De razzia van
dinsdag 21 november 1944’
in De Oud-Hagenaar van 25
juli herinnerde mij aan een
voorval dat ons gezin bij die
gelegenheid is overkomen.
Eigenlijk was dat voorval één
van de opvallende incidenten in een grotere reeks van
gebeurtenissen waarin ons
kleine gezin in de oorlog
verzeild is geraakt. Hier wordt
weer eens aangetoond hoe
de gebeurtenissen mede door
stom toeval en puur geluk hun
verloop kunnen krijgen.

er kort nadat wij die morgen van huis
waren vertrokken een inval van de
Duitsers had plaatsgevonden om mijn
vader te arresteren. Het hele huis was
doorzocht. Ook bij de beide betrokken
buren was dat gebeurd en beide buren
waren gearresteerd.

In die tijd was ik dertien jaar oud
en ik woonde met mijn ouders in de
Vlierboomstraat. Samen met enkele
buren was mijn vader betrokken bij
het doorgeven van illegale krantjes en
andere literatuur. Bovendien maakte
hij zelf, ook voor anderen, toestelletjes
die ten doel hadden de door de Duitsers hevig gestoorde uitzendingen van
de Engelse zender en Radio Oranje
beter verstaanbaar te maken. Hoewel
er geen sprake was van lidmaatschap
van enig georganiseerd verzet, maar
louter van een particulier initiatief,
was dit laatste toch zeer riskant. Het
werd door de Duitsers zonder meer
gezien als sabotage van door hen getroffen maatregelen om de bevolking
van informatie te onthouden.

De Duitsers lieten het er niet bij zitten.
De Duitse (maar óók de Haagse) politie bracht ons regelmatig een bezoek
om te informeren of mijn vader alweer
was opgedoken en of wij wellicht
wisten waar hij was, hetgeen uiteraard
in alle toonaarden werd ontkend.

In de schoolvakantietijd in 1944 (de
invasie in Frankrijk was net begonnen)
gingen mijn vader, mijn broer en ik
een dagje vissen in de Kaag. Wij vertrokken daartoe direct na de Sperrtijd
er fiets naar armond, rden daar
een roeibootje, brachten die dag op het
water door, vingen niets en keerden op
het eind van de dag wat teleurgesteld
zonder vangst huiswaarts. Jammer,
want we hadden zo graag een bijdrage
gehad in de voedselvoorziening van
ons gezin.
Thuis gekomen troffen wij mijn moeder in grote paniek aan. Het bleek dat

Mijn vader is daarop direct ondergedoken. Eén van de beide buren werd
later vrijgelaten. Bij hem kon vermoedelijk geen betrokkenheid worden
aangetoond. Bij de andere buurman is
waarschijnlijk verboden literatuur gevonden. Hij is naar Duitsland gevoerd
waar hij is omgekomen.

Die bezoeken van de politie werden
gestopt na Dolle Dinsdag. Er heerste
ook verwarring bij de autoriteiten en
waarschijnlijk werd er op andere zaken meer prioriteit gelegd. Mijn vader,
die dat onderduiken meer dan beu
was, besloot in een onbegrijpelijke
vlaag van naïviteit naar huis terug te
komen. Echter niet nadat er in huis
maatregelen werden getroffen voor
een snelle verdwijning. Daartoe werd
in de voorkamer van ons huis in de
houten vloer een luik gemaakt, zodat
hij zich snel in de kruipruimte zou
kunnen verschuilen. Het is heel goed
mogelijk dat dit luik daar nog steeds
aanwezig is. Zelf hebben wij het nooit
weggehaald.
Zelf ben ik er overigens van overtuigd
dat de Duitsers ook wel wisten dat
kruipruimten als verstopplaats werden
gebruikt. Maar kennelijk had de naïviteit de overhand.
Ik kom nu aan de razzia van dinsdag
21 november 1944. Die dag werden
we ‘s morgens in alle vroegte, nog in

Vlierboomstraat, gezien van de Appelstraat. Uitgave: Hoek, J. v.d., 's-Gravenhage, nr. 4266. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

de Sperrtijd, gewekt door geluiden bij
ons pal voor de deur. Zoals bekend
was het verplicht om de huizen te
verduisteren, zodat zij niet voor geallieerde vliegtuigen waarneembaar waren. Het was dus nog wat ingewikkeld
om snel zicht te krijgen op hetgeen er
daarbuiten gebeurde.
De geluiden bleken afkomstig van een
Duitse keukenwagen, die pal voor ons
huis was geparkeerd. Een Duitser was
bezig met het hakken van aanmaakhout om het vuur onder de ketels
van die keukenwagen aan te kunnen
steken.
Geschoten
Er bleken nog meer Duitse activiteiten
plaats te vinden. De straat was afgezet
en op het dak van de school circa 50
meter verderop in de straat, lagen
soldaten met mitrailleurs die kennelijk
bevel hadden om te schieten zodra
iemand op de vlucht ging. Ik meen
me te herinneren dat er later op de
dag zo nu en dan ook daadwerkelijk is
geschoten.
Voor mijn vader was het zaak om
zich zo snel mogelijk via dat luik in

de kruipruimte te begeven. Daarna
werd boven zijn hoofd alles weer in
de oorspronkelijke staat gebracht. De
man heeft de hele verdere dag in die
kruipruimte doorgebracht. Hij leed aan
ernstig claustrofobie. Hij zal dus bij
zijn angst voor de Duitsers daardoor
ook heel wat zweetdruppeltjes hebben
gelaten.
De Duitsers begonnen hun nauwkeurige huis aan huis zoekactie naar jonge
mannen. Enkele van de buurtgenoten
werden opgepakt en weggevoerd. Een
enkeling is niet meer teruggekomen.
Ieder huis werd doorzocht, behalve...
het onze!
Doordat die keukenwagen voor onze
deur stond, is ons huis waarschijnlijk
over het hoofd gezien of hebben ze
ons huis aan elkaar overgelaten, waardoor het toevallig bij niemand aan de
beurt is gekomen.
Mijn vader is dus tweemaal door
toeval de dans ontsprongen. De eerste
keer doordat wij toevallig een dagje
vissen hadden gepland en daardoor
wegfietsen, en ele momenten voordat

de (Duitse) politie bij ons binnenviel.
De tweede keer doordat de Duitsers
toevallig een keukenwagen voor onze
deur hadden geplaatst, waardoor de
aandacht van ons huis werd afgeleid.
Overigens is het vrijwel zeker dat
de Duitsers door verraad achter de
illegale activiteiten van mijn vader en
onze beide buren zijn gekomen.
Vruchtenbuurt
Zelf ben ik bij mijn huwelijk in 1955
uit dat huis in de Vlierboomstraat
vertrokken.
Tot het overlijden van mijn moeder
in 1973 hebben mijn ouders daar nog
gewoond. Mijn vader is daarna naar
elders vertrokken.
Ik kom nu niet vaak meer in die buurt.
Maar iedere keer wanneer ik na een
bezoek aan kennissen in de Vruchtenbuurt opzettelijk langs ‘ons geboortehuis’ in de Vlierboomstraat rijd, dan
kijk ik stiekem even en denk: zou dat
luik er nog zijn?
Gé C. Witmaar
gcwitmaar@gmail.com
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Bel en bestel

070 - 221 0581

THUISZORGWINKEL
Lichtgewicht rollator SERVER
Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen.
Verkrijgbaar in meerdere zomerse kleuren.
Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig proﬁel en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht
van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de
markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht
van 150 kg.

Opvouwbaar

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

Voor leden

Normaal € 299,00

240,-

Stabiel en duurzaam

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

Hoogte verstelbaar

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

Comfort GSM FM-7600

Warmtedeken Medisana

Manicure-Pedicure set

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

Warmt snel op met extra warmtezone voor
uw voeten. 6 temperatuurniveaus, 100 Watt
en wasbaar op 30 graden. Automatische uitschakeling na 3 uur.

Beurer Manicure- en pedicureset MP41 is een
complete set voor thuis. Voor zowel beginners
als professionals.
•
•
•

Voor leden

55,95

Normaal € 69,95

2 niveaus, werkt met de klok mee of tegen
de klok in
Snelheid: 3.800 - 4.600 rpm +/-14%
Inclusief 7 opzetstukken: slijpkop saﬃer,
slijpkop vilt, saﬃer slijpschijf ﬁjn, saﬃer

Normaal € 59,95
Voor leden

47, 95

Wordt dan snel gratis lid van
de Volharding en ontvang

20% KORTING
op meer dan 1800 producten
die zorgen voor een veilig en
comfortabel ouder worden.

Voor leden

Normaal € 66,95

50

53,

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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Vloeken leerde ik op de Beeklaan
Eigenlijk ben ik van plan een verhaal te schrijven over de rijke
historie van het Valkenbosplein en in dat kader breng ik een
bezoek aan Kapper Tasja. Weliswaar net niet op het plein, maar
er wel verduiveld dichtbij, want de kapperszaak is gelegen op
de hoek van de Thomsonlaan en de Abeelstraat. Wees gerust,
dat verhaal over een van de oudste pleinen van Den Haag komt
nog in De Oud-Hagenaar, maar daar is het ‘huiswerk’ nog niet
helemaal klaar voor.
Aan de buitenkant zie je niet meteen,
dat het hier een kapsalon betreft. Maar
eenmaal binnen, kan zonder enige
terughoudendheid worden vastgesteld, dat het hier een zeer bijzondere
kapsalon betreft. Het domein van
Tasja Thomassen, een vrouw, die van
volksbuurt naar volksbuurt is verhuisd
en tenslotte, in de zeventiger jaren,
terecht kwam op deze locatie.
En Tasja heeft bijzondere herinneringen aan haar twee voorafgaande buurten: geboren in de Falckstraat en later
bij haar vader terecht gekomen in de
kapperszaak van de familie, weer later
verhuisd naar de Beeklaan, waar haar
vader eveneens, vlak bij de Loosduinseweg, een kapperszaak opende, waar
Tasja overigens al op 14-jarige leeftijd
de scepter zwaaide. “Dat was eigenlijk
wel niet legaal, maar ik kon dat doen
op basis van het vestigingsdiploma
van mijn vader, die toen al niet meer
actief als kapper was”.
Aan de zaak op de Vaillantlaan
bewaart ze bijzondere herinneringen.
Er waren namelijk meer kapperszaken
op de Vaillantlaan, dat was overigens
in de eind jaren 50/begin 60 heel
gebruikelijk, zoals er ook op zo’n laan
(ik denk nog even aan “mijn” Zuiderparklaan, waar ik vanaf mijn geboorte
tot m’n 19e jaar woonde) ook meer
kruideniers, meer groenteboeren, meer
bakkers en vooral meer sigarenwinkels waren. Ze heeft een bijzondere
herinnering aan de eerste volkswijk,
waar ze woonde: “Het was in die tijd
nog helemaal niet zo vanzelfsprekend,
dat mannen geknipt werden door
vrouwelijke kapsters, meestal waren
er herenkapperszaken en dameskapperszaken apart. In dat opzicht was

het heel bijzonder, dat er vlak bij onze
zaak, op de Vaillantlaan, een kapperszaak werd geopend, waar mannen
door vrouwen werden geknipt. En niet
zo maar vrouwen hoor, nee die werden
gekleed in een Oostenrijkse dracht.
De kapsters waren dus meteen soort
“dirndl” met laag uitgesneden jurkjes
en zo. Dat gaf natuurlijk een hoop
gepraat in de wijk. En een hoop drukte
in die zaak. Waar overigens alleen
maar werd geknipt hoor, zegt ze er bij,
er waren geen extra diensten”
Tasja heeft in haar vaders zaak het
vak geleerd en heeft warme herinneringen aan die tijd op de Vaillantlaan. Maar pa besloot te verkassen
naar de Beeklaan. “Moet je je wel
even voorstellen, dat de buurt er daar
toen ook volledig anders uit zag in
vergelijking met de huidige Beeklaan.
Er was een zaak van Meevers Scholte
(sportzaak), er was een paardenslager, een hengelsportzaak (de naam is
haar even ontschoten, maar het “was
een hele bekende in den Haag”), een
van de eerste televisiewinkels, een
fietsenstalling en niet te vergeten daar
zat ook een snelkapper. Die knipte zijn
klanten in een razend tempo, deed zijn
werk op rolschaatsen van de ene naar
de andere kapperstoel”, aldus Tasja.
En tja, al pratend, want dat doet Tasja
reuze gemakkelijk, komen er meer
feiten uit die tijd naar voren: “Er was
een echte Beeklaankrant, ken je die
nog?”. Nee, ik niet, maar menig lezer
misschien wel.
“En wat te denken van de zogenoemde
Newtonboys, die in dezelfde tijd actief
waren als andere jeugdbendes zoals de
jongens van de plu. Maar al ik terugdenk aan die tijd, heb ik overwegend

mooie herinneringen. En tja, het echte
vloeken leerde ik op de Beeklaan”. Op
die Beeklaan leerde ze ook ervaren
om in de belangstelling van jongens
te staan. “Jongens van de Technische
School kwamen vaak in de kapperszaak. Die daagden elkaar uit of ze mij
zouden kunnen versieren”.
Herinneringen, dat is eigenlijk het
beeldmerk van haar kapperszaak nu.
Als je voor de eerste keer binnenkomt,
word je overvallen door absolute
verbazing en denk je voorzichtig
“nou hier mag wel eens opgeruimd

worden”. Want de houten stellingen,
die nog afkomstig zijn uit de tijd, dat
hier, tientallen jaren geleden, nog een
kruidenierszaak was gevestigd, staan
helemaal vol met “oude” spullen. De

vloer is oud: de stenen vloer, die er
ooit neergelegd is, wordt zichtbaar,
omdat het colivynil, dat er later overheen is gelegd, hier en daar door de
vele voetstappen, zowel van Tasja als
van haar klanten, weggesleten is. Tasja
reageert meteen op mijn verbazing
en nieuwsgierigheid: “Dit is geen
rommel, maar het zijn memories”,
licht ze meteen toe, “aan elk ding wat
hier staat, hangt of ligt, zit een verhaal
vast en het is best leuk om daarover
te vertellen aan klanten. Soms vragen
mensen ernaar (als ze in die enorme
grote kappersfauteuil gezeten zijn),

soms begin ik zelf over een bepaald
relikwie. Hangt ook een beetje van het
gesprek af. Zoals de grote aantallen
spitzen, die zijn van mijn (enige)
dochter, die altijd balletdanseres wilde
worden, conservatorium gedaan heeft,
maar helaas er niet in geslaagd is, daar
een full-time carriere in op te bouwen”. Maar er staan ook oude radio’s,
er hangen veel oude schilderijen en
platen (sommigen zijn door een exman van haar gemaakt) en er staan een
paar oude naaimachines. Zelfs het behang is van heel vroegere jaren. “Die
trapnaaimachine is nog van mijn tante
Marie geweest”, beantwoord ze mijn
nieuwsgierigheid, “je moet bedenken,
dat hier mijn hele leven zichtbaar is”.
Over het Valkenbosplein komt geen
berg informatie los in ons gesprek.
“Ach”, zegt Tasja, “de belangrijkste veranderingen hier betreffen de
winkels, de huizen zijn altijd wel zo’n
beetje hetzelfde gebleven. Je had in de
begin jaren 70 natuurlijk Regina, dat

was een gezellige danstent, die later
- bij leegstand - een tijdje gekraakt is
geweest. En bars waren er altijd al aan
het plein. Wat ik wel kan zeggen is,
dat het onderlinge contact, ook tussen
de winkeliers, vroeger gewoon leuker
was, nu ken je elkaar haast, behoudens
een paar uitzonderingen (de viskraam
van Rog staat hier volgens mij al 50
jaar), niet meer”. De meest indringende herinnering bewaart Tasja aan een
heuse overval, die ze meemaakte in de
jaren 70, toen een klant (die al eerder
met een vriend binnen was geweest
om de boel een beetje te verkennen)
plotseling een pistool trok en geld
wilde hebben. Tasja werd, samen met
een andere vrouwelijke klant, naar
achter de zaak gedwongen. Achter die
zaak woonde toen haar moeder (die
trouwens van Oekraiense origine is),
die op dat moment net het eten aan
het voorbereiden was. De indringer
greep haar in haar kassa en ze riep nog
(met een pistool op haar hoofd): “Ik
heb vrijwel niks in huis, waarom kom
je hier iemand overvallen, waarom
ga je niet naar de overkant?” Daar
zat o dat moment een filiaal van de
Nederlandse Middenstands Bank.
“Dat zullen ze me niet in dank hebben
afgenomen”, maar op dat moment was
ik zo kwaad en ik vond het zo onrechtvaardig wat er gebeurde”. Het verhaal
“kapsalon overvallen heeft breed in de
krant gestaan overigens.” Ze heeft er
wel enige angst aan over gehouden en
het is de reden waarom je anno 2017
niet zomaar de winkel kunt binnen
stappen, maar eerst moet aanbellen.
In kapsalon Tasja staat en werkt een
vrouw, die zich heeft omringd met
herinneringen, die haar leven zowel
kleur als deuken hebben bezorgd. En
die deze herinneringen zichtbaar heeft
gemaakt in haar kapsalon. En die
vooral afkomstig zijn uit twee uitgesproken volkswijken, de Schilderswijk
en de Beeklaanbuurt. Ach, kleur en
deuken, hebben we die niet allemaal in
ons leven opgelopen?
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).
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Senioren Collectief Haaglanden
Op 7 november hield het Senioren Collectief Haaglanden haar eerste openbare
bijeenkomst. De opkomst
was geweldig. Er kon
niemand meer bij in het restaurant van het woonzorgcentrum Het Zamen. Na een
korte terugblik is uitvoerig
besproken hoe het Senioren Collectief Haaglanden
zichzelf ziet. Een ledenorganisatie ván, vóór en dóór
senioren. Een vereniging
waarin geen ongefundeerde
tegenstelling wordt gesuggereerd tussen leden en vrijwilligers. In onze vereniging
kan ieder lid als vrijwilliger participeren als men dat wil.
Ook het bestuur van onze vereniging bestaat uit vrijwilligers, die
re tstree s verantwoording afleggen aan de leden, zoals het in een
vereniging nu eenmaal gebruikelijk
is. Een bestuur dat rechtstreeks
aanspreekbaar is met alle bevoegdheden zoals in een vereniging
gebruikelijk. Geen omwegen. Ook
wordt de betaalde contributie in
zijn geheel gebruikt voor de lokale
vereniging en zal jaarlijks door het
bestuur met open vizier verantwoording worden afgelegd.
De vrijwilligers van het Senioren

Collectief zijn zeer gemotiveerd
om verder te gaan met hun werkzaamheden; Zij zijn goed getraind
en worden ook steeds bijgeschoold.
Zij zijn op de hoogte van de plaatselijke situaties en mogelijkheden.
Zij kunnen ook bij u thuis komen.
Zij zetten zich in o.a. voor hulp bij
belasting en hulp bij thuisadministratie; hulp bij Wmo-aanvragen,
vraagbaak en bezoekwerk; en
belangenbehartiging.
Als vereniging gaan we verder met
de voorlichting en informatieochtenden of middagen.

Tijden

In het voorjaar staat er een
betaalbare zesdaagse reis naar de
Vogezen en het Zwarte Woud op
het programma en staan er ook
weer dagreizen gepland.
In het voorjaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen onze
stem laten horen bij de politieke
partijen. Het is immers van het
grootste belang dat niet steeds over
senioren wordt gesproken, maar
juist ook met senioren.
Kortom, het loont om juist nu lid
te worden van het Senioren Collectief. Immers samen staan we sterk.

jaar en voor een partner 25 euro.
Heeft u een Ooievaarspas? Dan
krijgt u 50 procent korting. Ook
kortingen op de ziektekostenverzekering zijn nog steeds mogelijk.
Half december zullen we een
voorlichtingsmiddag geven over de
ziektekostenverzekering.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 070-2211660 op maandag
tot en met donderdag van 11.00 tot
16.00 uur. Website: seniorencollectiefhaaglanden.nl.
Senioren Collectief Haaglanden
info@seniorencollectiefhaaglanden.
nl

Het lidmaatschap kost 30 euro per

Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven
om boeken te kopen die over Den Haag gaan. Het
gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen.
Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik maken van
deze digitale boekwinkel.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
Nu verkrijgbaar:
Den Haag zoals het nu is
van de bekende fotograaf
én Hagenaar Piet Gispen.

Piet Gispen

250 kleurenfoto’s gevat in een groot formaat boek. Ingebonden.

Winkelprijs:

€ 34,95

Voor niet-Hofpasleden: Verzendkosten € 4,65
Voor Hofpasleden: Verzendkosten gratis (o.v.v. Hofpasnummer)
Bij afhalen in de winkel Roggeveenstraat 116
Kiest u voor toezending, vergeet dan niet de verzendkosten van € 4,65
over te maken of onder vermelding van uw Hofpasnummer.

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48
t.n.v. FRT B.V. onder vermelding van de naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.
Na ontvangst van dit bedrag kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien. De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald
worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

Hofpasbezitte
rs en pashoude
rs
van de Volhard
ing krijgen (ond
vermelding va
er
n hun pas en
nummer)
het boek grati
s thuisbezorgd
.
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Groenteboeren in Den Haag
Jan Baan, geboren 13-03-1880 te Zwijndrecht, begon begin jaren 1900 een handel in fruit. Na enige
tijd verhuisde de familie naar Dordrecht en daarna naar Bergen op Zoom om vervolgens in de
Beijersstraat te Den Haag een woning met pakhuis te kopen.
erd er in ordre t en ergen o
Zoom nog met de handkar met een
trekhond gevent, in Den Haag werd
het een paard en wagen. Ook oudste
zoon Anton begon voor zichzelf een
groente- en fruithandel eerst nog met
een ba fiets ater oo met aard en
wagen, dit vanuit de Beijersstraat waar
dus twee paard en wagens stonden.
Ook was er nog ruimte genoeg voor
een handkar, waarmee ‘s morgens
vroeg de inkoop op de groothandelsmarkt (bij de Marktweg) werd gedaan.
Het pand in de Beijersstraat had ook
nog een kelder waar in de oorlog

Anton en enige andere familieleden
ondergedoken zaten. Na de oorlog
bereidde Anton zijn groentewijken uit,
nog steeds met zijn paard en wagen.
ater met een em o, die oo voor
de weinige vrije dagen werd gebruikt
voor uitjes naar bijvoorbeeld de bollenvelden.
Groentewijken
De groentewijken waren verdeeld in
tweeën. De ene dag omgeving Dierenselaan, Oranjeplein, Van Ostadestraat
en Paul Krugerplein. De volgende dag
richting Regentesselaan, Benoordenhout om daarna te eindigen in het Be-

zuidenhout. In het Benoordenhout was
het niet ongewoon dat er in een straat
meerdere collega’s aanwezig waren.
at waren o a elis de r in, im de
Vries en ook dacht ik dat een Harland
in de an der oertstraat lanten ad
Onderling gingen de groenteboeren
(sorry, mannen) goed met elkaar om.
Het gebeurde als de ene wat te kort
kwam het gewoon bij de ander leende.
Firma Van der Heem
Na vele jaren hard werken ging bij
Anton Baan de gezondheid achteruit
en mede door de concurrentie van
winkels en supermarkten zag hij zich

genoodzaakt te stoppen. Hij vond bij
de firma an der Heem nog een aantal
jaren werk, waar ik nog een aantal
Solex-brommers voor een redelijke

prijs heb kunnen kopen.
Jan Baan
janbaan75@gmail.com

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

Sociale voorzieningen
Zwangerschapsverlof
minstens 16 weken
Mijn dochter krijgt binnenkort zwangerschapsverlof. Hoeveel weken duurt
dat en krijgt zij 100 procent van haar
salaris uit betaald?
Het zwangerschapsverlof duurt in
Nederland sowieso al minimaal 16
weken. Vrouwen kunnen het laatste
deel van het bevallingsverlof spreiden over 30 weken. Ook krijgt een
moeder extra verlof als haar baby
lang in het ziekenhuis heeft gelegen.
Of zij 100 procent van haar salaris
krijgt, hangt ervan af of zij in vaste
dienst is en van haar cao. Meestal
is dat inderdaad gewoon doorbetaling van haar basissalaris (zonder
overwerk). Zelfstandige vrouwen
(en zij die met hun man meewerken)
krijgen in hun zwangerschaps- en
bevallingsperiode ongeveer 5.600
euro per persoon. Over dat laatste is
veel te doen geweest in de afgelopen
jaren. Naar schatting komen circa
20.000 zelfstandige vrouwen per jaar

in aanmerking voor deze zwangerschapsuitkering.

Business beslaat het vele pagina’s.

Erf- en schenkingsrecht
Fiscale zaken
Reiskosten bij bezoek
aan man in ziekenhuis
Onlangs heeft mijn man enige dagen
in het ziekenhuis gelegen. Uiteraard
heb ik hem dagelijks bezocht. Mag ik
de reiskosten met m’n eigen auto en de
parkeerkosten bij het ziekenhuis van
m’n belasting aftrekken? Ook moet hij
nog dikwijls terugkomen, dus ook weer
kilometers maken.
De werkelijke kosten voor het halen
en brengen van uw man (de zieke!)
zijn volledig aftrekbaar. Het bezoek
aan uw man in het ziekenhuis niet!
De uitgaven dienen wel binnen de
grenzen van redelijkheid te blijven.
Bij gebruik van de eigen auto zijn de
werkelijke kosten per kilometer aftrekbaar. Vaak geldt een percentage
van het drempelinkomen van beide
fis ale artners ij raden aan een
belastinggids te nemen, want in onze
Belasting Almanak 2017 van Reed

Schenking doen
aan kinderen
Ik wil aan mijn kinderen per jaar een
schenking doen. Hoeveel is dat dit jaar
binnen de fiscale vrijstellingsgrenzen?
Dat is per kind maximaal 5.320 euro
in 2017. Volgend jaar is dat naar
verwachting zelfs ietsje hoger. Als
zij niet ouder zijn dan 39 jaar maar
niet jonger dan 18 dan kunt u ook
eenmalig aan hen €25.526 schenken.
U hoeft hiervoor géén notarisakte
te hebben. Als u het eventueel maar
kunt bewijzen. Hebben zij een
huishypotheek, dan kunt u zelfs voor
de eigen woning maximaal 100.000
euro schenken. Het bedrag mag u
zelfs over drie jaar uitsmeren, mits
uw kind niet ouder dan 40 jaar is.
Ook hiervoor geldt dat u het moet
kunnen bewijzen en dat kinderen
et ebben gebr i t voor aflossing
van hun huishypotheek. Anders
wordt et namelij aan fis ale lasten

behoorlijk zuur.
Erfenis voor kind van
honderdduizenden
Ik erf van mijn vader die als langstlevende ouder is gestorven honderdduizenden euro’s naar het zich laat
aanzien. Wat is het belastingtarief? Ik
geloof dat dit vroeger successierechten
heette.
Het maximale tarief voor kinderen
is bij een verkrijging van enkele
honderdduizenden euro’s 20 procent
van het bedrag dat u erft buiten de
vrijstellingen. Tot 122.269 euro is
dat 10 procent. De vrijstellingen is
voor eigen kinderen dit jaar 20.209
e ro e gaan er wel van it dat w
vader géén testament had dat anders
bepaalt en dat niet eerder de erfbelasting is voldaan van uw kennelijk
eerder overleden moeder. De Belastingdienst bepaalt namelijk hoeveel
u moet betalen. Als dat hoofdzakelijk bijvoorbeeld een woning is, dan
had uw vader uitstel van betaling
van erfrecht kunnen krijgen als de
fis ale belasting niet it zijn eerste

erfenis is te betalen. Overigens is de
vrijstelling t ssen fis ale artners,
zoals uw gehuwde vader en moeder,
erg hoog (dit jaar 638.089 euro). Of
uw vader heeft uit de vordering voor
de kinderen na het overlijden van
w moeder reeds de fis ale belasting
betaalt. Dan hoeft u uiteraard niet
voor de tweede keer de erfbelasting
te betalen nderdaad eet de fis ale
a dra t o fi ieel t ans er belasting

Samenlevingskwesties
Goed regelen van een
samenlevingscontract
Ik woon samen met een vrouw. Hoe
kan ik dat goed regelen?
Neem contact op met een notaris.
Handig is die te nemen uit uw buurt.
Scheelt u behoorlijk in de reiskosten. Samenlevingscontracten zijn
mogelijk vanaf omstreeks 200 euro.
Het kan dus lonen om offertes aan
te vragen. Uiteraard hangt de totale
prijs af van de wensen van u en uw
samenwonende partner en het maken
van een testament.
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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
Vier
mini-sprookjes
van
Grimm
met
Nostalgie
met Julius Pasgeld

andere woorden

De sprookjes van Grimm. Wie leest ze nog? Zijn ze alleen nog
maar nostalgisch of soms nog steeds aktueel? Voor de gelegenheid heb ik ze hier en daar verluchtigd met mooie woorden uit
het heden zowel als het verleden. En tot slot voorzien van kort
commentaar.
Daar was ereis een schone jongeling
die dolgaarne in de echt verbonden
wilde worden. Daartoe nam hij kennis
aan drie zusters. Wat je noemt spetters.
De een was nog bevalliger dan de
ander. De keus was moeilijk en hij kon
de knoop maar niet doorhakken.
Daarom ging hij om advies bij
moederlief. Die zei: ‘Inviteer ze als
de wiede weerga, zet ze een stuk kaas
voor en sla ze geboeid gade als ze dat
nuttigen.’

Daar ontmoette ze een oude vrouw die
direct aanvoelde wat haar nood was.
Ze gaf het kind een pannetje waar
ze tegen moest zeggen: ‘Pannetje,
kook!’ en dan bereidde dat pannetje
zo maar uit zichzelf heerlijke, zoete
paddestoelenstamppot. En als ze zei:
‘Pannetje, sta!’, dan hield het weer op
met kokkerellen.
Het meisje bracht het pannetje naar
haar moeder en nu was ‘t uit met de
ontbering. Ze nuttigden zoveel stamppot als ze maar konden.

Dat deed de jongeling.
De eerste nuttigde de kaas met korst
en al. De tweede sneed de korst er
voortvarend af maar liet daar nog heel
wat kaas aan zitten, dat ze samen met
korst wegwierp. De derde echter sneed
de korstjes soigneus weg. Niet te veel
en niet te weinig.
De jongeling deed van wat hij gezien
had verslag aan zijn moeder. Die zei:
‘Neem de derde tot vrouw’.
Dat deed hij en ze leefden samen nog
duurzaam en happy.
Zoete paddestoelenstamppot
Daar was ereis een behoeftig, godvrezend meisje. Ze leefde alleen met haar
moeder en Schraalhans als keukenmeester. Toen ze echt helemaal niets
meer te eten hadden ging het kind naar
het bos.

Op een keer was het meisje naar de
disco. De moeder was dus alleen en
zei: ‘Pannetje, kook!’ en het kookte.
Ze at tot ze voldaan was. Maar toen ze
wilde dat het pannetje weer uitschee
wist ze het woord niet meer. Dus
kookte het pannetje door. De paddestoelenstamppot kwam over de rand
en het kookte maar door. Eerst stond
de keuken vol stamppot. Toen het
huis. Daarna het huis ernaast en toen
de straat. Alsof het pannetje de hele
wereld wilde verzadigen.
Er ontstond grote nood en niemand,
zelfs de regering niet, wist er wat aan
te doen.
Eindelijk kwam het meisje uit de
disco. Er waren in de hele stad nog
maar een paar huizen over. Ze zei:
‘Pannetje sta!’ en het pannetje hield op
met koken.

En wie naderhand de stad in wilde,
moest zich een weg door de stamppot
heen eten.
De schol
De vissen waren chagrijnig omdat de
regering almaar mooie dingen beloofde waar nooit iets van terecht kwam.
Niemand bekommerde zich meer om
de vissen. Die zwommen maar rechts
en links door elkaar zo het hen inviel.
Ze glipten tussen de anderen door die
samen wilden blijven. Of ze versperden elkander de weg. Sterkere vissen
gaven de zwakkeren een oplawaai met
hun staart. Of ze slokten ze gewoon
zonder pardon op.
‘Wat zou het goed zijn als wij een regering hadden die recht en gerechtigheid uitoefende over ons’, zeiden ze.
En ze verenigden zich in partijen om
díe vis tot hun heer te kiezen, die de
wateren het vlugst kon doorschieten
en de zwakkeren tot steun zou zijn.
Ze stelden zich in gelid op langs de
oever en de snoek gaf een teken met
zijn staart, waarna ze er allemaal
tegelijk op los gingen.
Als een pijl schoot de snoek voort
en met hem de haring, de grondel,
de baars, de karper en hoe ze ook allemaal nog meer mogen heten.
Ook de schol zwom mee en hoopte het
eerst aan te komen.
‘Wie is vooraan?’Wie is vooraan?’,
riep de platte, jaloerse schol na een
tijdje, want hij lag inmiddels ver
achter.
‘De haring! De haring!’, klonk het.

‘Die naakte haring?’, riep de schol.
‘Die naakte haring?’.
En sedertdien staat voor straf z’n bek
scheef.
Lief en leed
Daar was ereis een couturier. Een
twistziek mens. Z’n echtgenote, een
werkzame, vrome ziel, kon het hem
nooit naar de zin maken.
Wat ze ook deed, altijd was hij korzelig en balorig. Hij berispte en kapittelde haar waar en wanneer hij maar
kon. Ook duwde en sloeg hij haar als
het zo uitkwam.
Toen de overheid daarvan hoorde
lieten ze hem voorkomen en zette hem
gevangen.
Een tijdlang zat hij op water en brood.
Daarna werd hij vrijgelaten maar hij
moest eerst beloven dat hij zijn vrouw
nooit meer zou slaan. En dat hij met
haar in vrede zou leven en lief en leed
zou delen zoals dat normale, gehuwde
echtparen betaamt.
Een poos bleef het goed gaan maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Hij verviel weer in z’n ouwe trant en
werd opnieuw kriegel en kittelorig. En
omdat hij z’n vrouw geen slaag meer
mocht geven, trok hij haar aan heur
haar en schudde hij haar af en toe eens
flin door el aar e vro w ontwee
hem en vluchtte naar de achtertuin.
Maar dan zette hij haar na en gooide
zijn ellestok en schaar en alles wat
hij verder nog bij zich had, om haar
oren. Als hij raak gooide, begon hij te
lachen en als hij mis gooide, raasde
en tierde hij. Het kwam zover, dat

de buren de vrouw te hulp kwamen
en de couturier opnieuw voor moest
komen waar hij werd herinnerd aan
zijn belofte.
‘Lieve mensen’, zei hij. ‘Ik heb me
aan mijn belofte gehouden. Ik heb
haar niet geslagen en heb lief en leed
met haar willen delen. Maar zíj vluchtte weg en verliet me kwaadwillig.
Toen heb ik haar nagerend en haar, als
herinnering en vol goeie bedoelingen,
nagagooid wat ik net bij de hand had.
Lief en leed heb ik dus met haar gedeeld. Want zodra ik raak gooide was
het mìj lief en háár leed. En als ik mis
gooide was het háár lief en mìj leed’.
Maar de rechters waren niet tevreden
met dit antwoord en de couturier
moest z’n verdiende loon in z’n geheel
offreren aan zijn vrouw.
Nostalgisch of actueel?
Vier mini-sprookjes uit vervlogen
tijden. Nostalgisch of actueel? Het
eerste sprookje beveelt een zuinige en
vlijtige wederhelft aan. En dus niet iemand die alleen maar beantwoordt aan
maatschappelijk voorgeschreven uiterlijke idealen. In het tweede sprookje
deed vooral de laatste zin me denken
aan een koopzondag in Den Haag.
En echt, ik kan er niks aan doen, maar
bij het lezen van het derde sprookje
drong het beeld van de heer Wilders
zich steeds duidelijker aan me op.
Het vierde sprookje is natuurlijk,
mede dank zij de #MeToo-hype,
actueler dan ooit.
Of denkt u daar anders over? Mail het:
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.

Citroën Ami 6
Een Citroën icoon uit de jaren zestig. Wie kent hem niet? Met
zijn opvallende achterruit die schuin het interieur in kwam.
Je zou denken de opvolger van de Eend, maar dat bleek niet
het geval te zijn. Meer een Eend-variant voor diegenen die wat
meer luxe wilden.
voor de claxon. Nou ja, claxon. Snelheidsmeterunit en het kleine ronde
tweebaardige Ronis contactsleuteltje. Meer een auto van die tijd, met
toch ook weer van die eigenzinnige
karaktertrekken in het rijden met dat
pak-draai-duw en trek versnellingshendel.

Had op school een leraar, die er ook
een had. Meneer Douw. Ik weet
niet meer wat hij voor les gaf, maar
later kocht hij een zandkleurige Fiat
1100D en dat kon ik zeer waarderen,
toen al als liefhebber van het Italiaanse product. Als autogek kwam ik
ook regelmatig bij de Haagse Citroën
dealer Le Vélo met een showroom
in de Zeestraat, waar ik mij achter
het stuur van de Ami telkens weer
realiseerde, dat ik het helemaal niks
vond, net als de Eend. Stoelen waar
ik niet lekker in zat. Veel te plat stuur
en een hoop plastic en blik om mij
heen.

Maar laat ik eerlijk zijn, wat deze
Ami had was karakter. Onderscheidend design, eigenzinnig interieur en
exterieur en voor gezinnen iets geciviliseerder uitgevoerd dan de Eend.
Ook in die tijd was het meer een
auto waarmee je een statement wilde
maken van zoals ‘ik hoor niet tot
het establishment’. Een beetje D66
gedachte. Luxe was de Ami ook weer
niet, maar wel met veel verbetringen
ten opzichte van de Eend. Geen
klapraampjes meer maar schuifraampjes. Volwassen handgrepen,
zowel aan de binnen- als buitenkant.

Eerlijk is eerlijk, hij was luxer
aangekleed dan de 2CV. Armsteunen
en handgrepen aan de deuren, dat
wel. Ook in de Ami opvallend veel
opvallende Eend-elementen, zoals
het verlichtingshendel links onder
het stuur, waar je op moest drukken

Ja en dat schuine achterraam was
natuurlijk heel bijzonder. De Ford
Anglia had hetzelfde, maar het was
natuurlijk uniek. Het nam wat ruimte
weg van de hoedenplank die in die
tijd populair was, maar die achterruit
werd nooit nat en gaf de auto iets
extra’s. De Ami was ook leverbaar in
een stationwagon uitvoering en die
zag er ook heel elegant uit met die
grote achterklep. Vloeiend optrekken

bleef een kunst en dat overhellen in
de bochten was enorm. Comfortabel
a torijden noemde ran ofielen dat,
maar daar had ik toch andere gedachten over. Nou was ik in die tijd al
een beetje rechts denkende Haagse
kakker en had dus niks met die wat
oudere Provo-typjes die graag in dit
soort auto’s rondreden als een soort
van statement, wat ongetwijfeld zal
hebben meegespeeld in mijn waar-

dering voor de Ami. Ik loop er nog
graag omheen als ik hem ergens zie
staan, maar dan kom ik toch steeds
weer tot de conclusie, dat dit geen
auto voor mij zou zijn geweest. Hij
heeft echter wel karakter en dat is het
merk Citroën toch wel kwijtgeraakt
in de loop der jaren.
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:
• John Voerman, te Zoetermeer
• M. Rekers, te Den Haag
• Ton Klaverdijk, te Zoetermeer

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 31 oktober vond u
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 7-3-8-8.
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,
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dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 24 november.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 23
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

ONZE NIEUWE PARTNERS
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
MADAME POULET

Gratis kofﬁe/thee of limonade naar keuze (maximaal 2
personen per Hofpas)
Strandweg 156, Den Haag - Scheveningen

Bij halve kip: gratis portie piri-piri saus t.w.v. € 1,-. Bij hele
kip: gratis salade of huisgemaakte appelmoes t.w.v. € 2,50
Noordeinde 192, Den Haag - Hofkwartier

COOLEVENT SCHEVENINGEN

CARLTON BEACH HOTEL

Maandag t/m vrijdag 1 gratis chocolademelk p.p. bij toegang tot de schaatsbaan, roetsjbaan of Ice Expo en 15%
korting op je rekening bij de aangesloten restaurants bij
lunch of diner en op vertoon van je toegangskaartje Cool
Event
Gevers Deynootplein 105, Den Haag - Scheveningen

NAAIATELIER RECUT

10% korting op alle reparaties, op het laten maken van een
eigen sportdesign en op de workshops. Bij 10 workshops
krijg je een gratis sportkledingstuk naar keuze t.w. € 49,95
Veraartlaan 8, Rijswijk

RESTAURANT THAI FAMILY

15% korting op de gehele rekening (max. 4 personen)
Damplein 25, Leidschendam

CASA GALO PORTUGESE DELICATESSEN
10% korting op het hele assortiment
Boekhorststraat 50, Den Haag - Centrum

INDONESISCH RESTAURANT GAROEDA
Maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 is het lunchmenu € 15,- i.p.v. ‚€ 17,75. Inclusief huiswijn, tapbier of
frisdrank en kofﬁe
Kneuterdijk 18A, Den Haag
Den Haag Centrum

25% korting op Sport en Relax arrangement en/of Duomassage
Gevers Deynootweg 201, Den Haag - Scheveningen

WAUW

Bij elke aankoop vanaf € 15,- krijg je een mooie linnen
Wauw-tas met daarin een bijzondere goody cadeau
Piet Heijnstraat 51 A, Den Haag - Zeeheldenkwartier

NORMAL GETS YOU NOWHERE

10% korting op de t-shirts
Prins Hendrikstraat 74, Den Haag -Zeeheldenkwartier

AMAZE ESCAPE EVENTS
Een gratis drankje per pashouder bij een van de Escape
Rooms
Binckhorstlaan 135, Den Haag - Binckhorst

N&M TAPIJT

10% korting op de Alternative Flooring Collectie incl. gratis
leggen m.u.v. trapbekleding en afwerkingsmogelijkheden
Boekhorststraat 44 a, Den Haag - Centrum

BE THE DISCO BALL

10% korting op de collectie in de winkel (niet in de webshop)
Prins Hendrikstraat 30 B, Den Haag - Zeeheldenkwartier

UW WINKELTJE

10% korting op het huren van een van onze ruimten
(kast, raambox, vitrineplank of kastplank)
Keizerstraat 118, Den Haag - Scheveningen

BRASSERIE HOLE 19-RGC
Een emmertje ballen om af te slaan en de daghap samen
voor € 15,- (incl huur clubs)
Delftweg 59, Rijswijk

MADEMOISELLE CECILE

LOF CATERING SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

Gratis kopje kofﬁe/thee bij een museumbezoek
Prinsegracht 8, Den Haag - Centrum

Gratis leren snoerbinder voor je koptelefoon t.w.v. € 8,bij aankoop vanaf € 18,Boekhorststraat 157, Den Haag - Centrum

CURVES SCHEVENINGEN

2 weken gratis sporten, t.w.v. € 25,Neptunusstraat 44, Den Haag - Scheveningen

Gratis Houding-Check!
Joseph Ledelstraat 84, Den Haag- Segbroek

EQUILIBRE

10% korting bij aankoop van het fregat HMS Bounty (€ 89,-)
Delftsestraatweg 26D, Pijnacker
Den Haag en omstreken

10% korting op de rekening in het restaurant (ontbijt, lunch
of diner) inclusief een gratis welkomstdrankje (max. 2 pers.
per Hofpas)
Weigelia 22, Leidschendam

HUMANITY HOUSE

PRAKTIJK VOOR HOUDING
& BEWEGING

QUARTEL MODELBOUW

FLETCHER HOTEL LEIDSCHENDAM DEN HAAG

50% korting op het eerste consult.
Sirtemastraat 198, Den Haag
Den Haag en omstreken

Bij een warme maaltijd vanaf € 7,50 gratis kofﬁe of thee
naar keuze met iets lekkers
Drooglever Fortuynweg 16, Den Haag - Zuiderpark

ASIA WELLNESS

10% korting op alle gezichtsbehandelingen en massages.
(geldt niet voor wax behandelingen, epileren & verven)
Van Vredenburchweg 2, Rijswijk

EVERYTHING AND MORE

10% korting op Lieve’s custom kleding
Prins Hendrikstraat 30 B, Den Haag - Zeeheldenkwartier

PURE LIVING HEALTH COACH

1ste consult is € 45,- ipv € 62,Koningin Julianaweg 124, Leidschendam

De Hofpas is de nieuwe gratis voordeelkaart voor Den Haag en
omstreken. Niet alleen voordeel voor inwoners, maar ook voor
ondernemers en de buurt.
Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend: ondernemers geven voordeel aan buurtbewoners die daardoor vaker bij hen
over de vloer komen. Zo helpen we elkaar. En een gevarieerd aanbod van winkels, horeca en diensten zorgt voor een prettige sfeer in

de wijk en stimuleert sociale contacten. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.
Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en
omstreken vandaag nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van de
hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?
Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

SKYVIEW DE PIER

