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Sint-Nicolaas in de vijftiger jaren
Begin vijftiger jaren ben ik
zes jaar. Mijn iets jongere
broertje en ik hadden in de
gaten dat vader en moeder
soms wat aan het smoezen
waren. Ook liep vader na
thuiskomst af en toe eerst
even naar onze kelderbox. Wij
woonden destijds in Moerwijk
in een flat met een ruime kelderbox. Er was nog geen tv,
maar via de radio werden er
regelmatig Sint-Nicolaasliedjes gezongen.
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De oude radio was van opa ‘Friesland’
geweest. Het apparaat had in een dicht
gesoldeerde blikken doos en onder
de graszoden de oorlog overleefd.
Wij voelden aan deze parameters
dat de intocht van Sint nabij moest
zijn. Diverse speelgoedkrantjes in de
brievenbus bevestigden dat ook dat
vermoeden.
Broer knipte als een dolle veel plaatjes
uit om deze naar ‘Sint-Nicolaas te
sturen’. Gevolg was dat ik uit totaal
verwoeste krantjes mijn keuze maar
moest zien te maken.
Moeder hield met moeite de huiselijke
vrede in stand. Moeder was daarnaast
ook een echte keukenprinses. Op
het moment dat er op grote schaal
borstplaat - zelfs in drie smaken werd gefabriceerd, was voor ons een
duidelijke aanwijzing.
Jan Luijkenlaan
Mijn ouders waren handig en creatief;
dat moest ook wel want Nederland
was in wederopbouw. Thuis was het
goed, maar toen beslist geen vetpot.
Ik mocht bijvoorbeeld als knulletje
vader helpen (meer toekijken dus) met
het verzolen van onze schoenen. In de
kelder had hij een aambeeld met drie
leesten en een pot beenderlijm wat au
bain-marie moest worden opgewarmd.
Op de Haagse Markt kocht hij een
stuk stug zoolleer. De verlijmde zool
werd met een vlijmscherp mes op
maat gesneden en de randen weer met
zwarte verf op kleur gebracht. Mijn
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St. Nicolaas ontsteekt op het bordes van het oude stadhuis aan de Groenmarkt de feestverlichting; rechts wethouder mr. J. van Aartsen (1954). Foto:
vervaardiger Stokvis (collectie Haags Gemeentearchief)

grootvader was vroeger timmerman
en vader had op dat gebied ook kennis
en handigheid meegekregen. Hij kon
prachtig speelgoed en ook meubeltjes
maken. Grootvader maakte al eerder
voor mij een grote blokkendoos met
blokjes beukenhout in diverse maten
en vormen. Daar was je toen dolgelukkig mee en er eindeloos mee spelen.
Een hoogtepunt was de verschijning
van Sint op het dak van de woningen
in de Jan Luijkenlaan. De winkeliers
organiseerden dat elk jaar. Het was
altijd druk, de buurt liep uit. Zwarte
Pieten (toen nog zonder discussie)
deelden royaal strooigoed uit en
haalden natuurlijk allemaal potsen en
streken uit. Ook al was het soms stervenskoud of regenachtig; wij gingen
trouw toekijken.
Etalages V&D en de Bijenkorf
In de HTM-bus met vader ook naar
de stad om alle feestverlichting in de
winkelstraten te bekijken. Spannend in
het donker. Dringen voor de prachtige
etalages met bewegend speelgoed
van V&D en de Bijenkorf. Ware

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
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meesterwerken, je kwam ogen tekort.
Drommen mensen. We kregen er geen
genoeg van. De snackkar, destijds
gestald voor V&D, verkocht lekkere
kroketjes. Een lik mosterd erop en dan
smullen. Het hoorde er allemaal bij.
Tevreden en moe weer naar huis.
Wij hadden een grote zinken teil in de
balkonkast, daterend uit de periode
dat je je hierin nog moest wassen. Op
de Moerweg hadden we voor het eerst
een echte douche. In een andere ronde
zinken teil werd er thuis nog geweckt.
De was werd gekookt in weer een andere teil. Een wasmachine was er niet,
wel een grote wringer op een houten
standaard. Ik hielp vaak met draaien.
In onze kelderbox had vader planken
gemaakt waarop tientallen weckpotten met inhoud werden bewaard. Veel
heerlijke vruchten en ook groenten.
Moeder maakte zelf heerlijke jam. Op
de markt aan de Herman Costerstraat
kon je voordelig divers fruit inslaan.
Oma ‘Friesland’ woonde te ver weg
om naar het Haagse te komen. Wel
stuurde ze ons elk jaar een pakket per

post. Standaard een doosje mandarijnen, Friese kruidkoek en honingkoek.
Soms ook suikerbrood en een speeltje.
5 december
Wij aten op 5 december vroeg, tot er
hard op de deur werd gebonkt. Broer
en ik vlogen als een pijl op de deur
af en daar stonden onze zinken teil
met cadeaus. We werden verwend,
maar zeker ook met praktische zaken
zoals sjaals en handschoenen. Ook de
onvermijdelijke borstplaat, chocoladeletters en marsepein waren ons deel.
Tussen de pakjes zat een brief. Sint
had iets neergezet in de kelderbox. We
stoven naar beneden. Onder een laken
stond een échte poppenkast met een
raam en geblokte gordijntjes welke
je aan een touwtje kon opentrekken.
Van papier-maché hadden de ouders
diverse beschilderde poppen zoals
Katrijn, de boze veldwachter en andere gemaakt. We hebben er jaren mee
gespeeld. Later cadeau gedaan aan een
lagere school in de buurt die er dolblij
meer waren.
De Sint-Nicolaasvieringen in latere ja-
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ren waren fantastisch. Wij konden nu
ook iets terugdoen voor onze ouders.
We maakten (verplicht) eenvoudige
surprises en als het lukte ook nog met
een gedichtje. Van ons kleine zakgeld
kochten we zelf ook eenvoudige cadeaus. Door de stijgende welvaart kregen wij iets meer luxe speelgoed. Ik
kreeg een doos met ‘Schuko’. Blikken
autootjes met opwindveer, die reden
op een spiraaldraad. Elk jaar kregen
we een aanvulling op de Märklintreintjes, stukken rails, een wissel
of een seinpaal. Met ‘Fäller’-huisjes
en andere miniatuurtjes konden we
eindeloos spelen. Mijn Meccanocollectie groeide ook gestaag.
Daags na het grote evenement lag
onze hal dagenlang vol met rails,
autootjes en toebehoren. Tot moeder
ontplofte en zei dat we voortaan ook
zelf moesten stofzuigen. Wij leerden
snel opruimen! Nu we zelf ons
kleinkind verwennen, komen ‘de oude
beelden’ weer boven.
Ben de Jonge
dejonge_adviezen@hotmail.com
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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!

vestiging over. En natuurlijk had de
stad in die tijd diverse patatbakkers
die een prima kwaliteit (eigengemaakte) ‘patates frites’ leverden. Maar...
eens in de zoveel tijd, soms ‘s avonds
laat, gingen we dwars door de stad,
naar de Prins Willemstraat om daar
het heimwee-gevoel van mijn vrouw
te verdrijven. Ik hielp daar altijd graag
aan mee. We vonden het jammer dat
het plots voorbij was.
Ton van ‘t Oosten
vrijdenker@xs4all.nl
Klassenfoto’s
Leuk, die klassenfoto’s van vroeger. Ik heb er ook een. Van O.L.S. Louis
Pasteur, 6e klas, schoolreisje naar het Valkhof in Nijmegen 1946 of 1947.
De klassenleraar was meester Haaring. De gezichten en namen ken ik nog.
Ikzelf zit naast mijn schoolvriend Fred Racké.
Hans Daudey
hansdaudey@outlook.com

Zou dat luik er nog zijn?
Enige maanden geleden lag er een
brief in mijn brievenbus van iemand
die in de jaren 1941 tot 1947 met zijn
ouders en broer(tje) in mijn huis in de
Goudreinetstraat woonde. Hij schreef
nog veel herinneringen te hebben aan
die woelige jaren en vroeg mij of hij
een keer binnen mocht komen kijken.
Kort daarna hebben wij een afspraak
gemaakt en is hij bij mij op bezoek
geweest. Wat hij tijdens zijn bezoek
onder meer vertelde was, dat zijn
vader tijdens de oorlog in de planken
vloerdelen in de woonkamer een luik
had uitgezaagd om in de kruipruimte
te kunnen komen. Op de plek die hij
mij daarbij aanwees heb ik de vloerbedekking verwijderd waarna ik hem
na circa 75 jaar het houten luik met de
schuine, rafelige zaagsneden kon laten
zien. Hij was onder de indruk.
R. Stapert
ruudstapert@ziggo.nl

Colofon

Martinus Nijhoff
Ik las met belangstelling en vooral
enthousiasme eigenlijk, de 7 afleveringen over de boekhandel Martinus
Nijhoff in Den Haag, Lange Voorhout
(klemtoon op ‘hout’) door mijn oudcollega Bob Jongschaap. Hij wist
weliswaar niet meer in welke afdeling
ik werkte, maar dat is begrijpelijk, ik
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bleef maar 18 maanden bij Nijhoff,
vetrok eerst naar Hamburg (Buchhandlung C. Boysen) en in 1964 naar
Oxford, waar ik in 1966 mijn eigen
boekhandel oprichtte en in 1983 de het
oudste antiquariaat aldaar overnam.
Jammer, mijn herinneringen over mijn
beroep zijn in ‘t Engels en bevatten
maar een heel klein beetje over mijn
Haagse tijd.
Wim Meeuws
thorntons@booknews.demon.co.uk
Snackcar Theunisz
Het stuk van G. van Charante in De
Oud-Hagenaar over de Torenstraat heb
ik met herkenning gelezen. Een enkele
aanvulling. De Patatkraam heette
volgens mij: Snackcar Theunisz. Een
tweede vestiging van dit familiebedrijf
stond aan de Prins Willemstraat op
Scheveningen, vlakbij het Postkantoor.
De patat was van bijzonder goede
kwaliteit. Mijn vrouw kwam begin
jaren zeventig uit Zuid-Nederland in
Den Haag wonen. Ze klaagde dat ze
nergens ‘een behoorlijke tuut friet’
kon krijgen. Ik nam haar mee naar
Theunisz die ik nog uit mijn tienertijd
kende. Ze was helemaal blij. Theunisz
strooide over de mayo altijd wat
paprikapoeder. Dat gaf dus een aparte
smaak. Een soort kers op de taart.
Later bleef alleen de Scheveningse

Haagse bakkerijen
Ik ben op zoek naar meer informatie
over de bakkerijen van mijn grootouders en overgrootouders. Omdat
mijn moeder op leeftijd is zou deze
informatie haar veel plezier doen.
Als eerste: mijn overgrootouders, de
familie Alter, is rond 1905 de bakkerij
in de Pansierstraat 56 in Scheveningen
begonnen. In de gevel is nog te zien
dat hier ooit een bakkerij is geweest.
Mijn oma Hanna Elizabeth en haar
broer Emanuel hebben vanaf deze tijd
ook de lagere school in de Duinstraat
bezocht. Misschien nog foto’s of
andere informatie uit deze tijd? Rond
1930 is mijn familie naar de Hoefkade
506, hoek Koninginnestraat, verhuisd.
Mijn oma heeft toen de bakkerij
gerund samen met mijn opa Antonius
(Toon) Rath tot medio 1946. Mijn
moeder Ellie (Petronella Ester Rath,
geboren in 1933) is hier opgegroeid en
ook op school geweest. Ook hier misschien nog foto’s of andere informatie
uit deze tijd?

die er ‘verstand’ van had. Na een
proefrit die eigenlijk niet veel voorstelde, werd ik de trotse bezitster van
een Princess. Zo voelde ik me ook:
een prinses met een eigen auto! Mijn
vader zou de eerste volle tank voor
zijn rekening nemen. Nou, dat heeft
hij geweten. Het duurde zo lang voor
hij vol was, dat ik onder de auto heb
gekeken of de benzinetank niet lek
was! Nee, natuurlijk. Het was alleen
een hele grote tank. Voor die tijd ruim
tachtig gulden aftikken, was wel een
dingetje. Ik heb met veel plezier deze
en de vele volgende tanken benzine
leeg gereden. Alleen het inparkeren
bleef lastig vanwege zijn hoge kont en
lange, lage neus, omdat de zit vrij laag
was. Verder stuurde hij (of zij, gezien
de naam) lekker strak door de bochten
en dweilde absoluut niet over de weg,
ondanks de forse snelheid die ermee
gehaald kon worden. Kortom, een
heerlijke auto waar ik met veel plezier
en een beetje weemoed aan terugdenk.
Sylvia Demmers
sylviadmmrs@gmail.com
AOW
In het nummer van 31 oktober las ik
dat minister Drees in 1947 is begon-

nen met een ouderenpensioen. Wij
spraken nooit over een pensioen, maar
ze gingen ‘trekken van Drees’. Deze
term is heel lang gangbaar gebleven,
ook de term ‘Vadertje Drees’, vooral
bij de Hagenaars met een krap inkomen, zoals bij mij thuis. Voor mijn
moeder is ‘trekken van Drees’ een
uitkomst geweest, nooit meer armoe!
Riet van der Bol
r.vander.bol@hetnet.nl
Reünie
N.a.v. de klassenfoto van de Prinses
Ireneschool uit 1948 in De OudHagenaar van 17 oktober kreeg ik
leuke reacties, o.a. het idee een reünie
te organiseren. Aangezien er natuurlijk
klasgenoten op staan die zijn verhuisd
en in regio’s wonen waar dit krantje
niet wordt gelezen is het moeilijk om
deze personen te achterhalen. Daarom
is mijn vraag: wie heeft er nog contact
met iemand uit die klas en heeft daar
een adres, een telefoonnummer of een
mailadres van? Bij voldoende animo is
het misschien mogelijk een reünie van
de grond te krijgen.
Jopie Jansen-Kemmers
laurode@ziggo.nl

Andre van der Velde
vandervelde.andre@yahoo.com
Princess
Naar aanleiding van de ‘Vroem,
Vroom’ van 31 oktober 2017 het
volgende: al even je rijbewijs hebben,
in de auto van je man mogen rijden en
dan toch een eigen auto willen. Dan ga
je dus op zoek naar een leuk tweedehandsje. Leuk, want het oog wil ook
wat. En niet te duur natuurlijk. Allebei
werden ze verenigd in een auto waarvan ik nog nooit gehoord had. Omdat
ik nog jong was, ging mijn vader mee
als support bij het kopen. Niet dat ik
er veel aan had maar het stond wel
interessant om iemand mee te nemen

Fietsende Rembrandt
Bij het opruimen van het archief van mijn vader kwam ik deze twee brochures tegen over Bolle van Ettinger. Hij was bevriend met mijn vader; zij
tekenden met krijt allerlei taferelen op de stoepen van Den Haag en Leiden.
Mocht u geïnteresseerd zijn om deze in te zien, bel mij dan.
Hans Houtman
distrihout@planet.nl
070-3589946

Onafhankelijk en betrokken
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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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Distilleerderij Zondag aan het Westeinde
In Den Haag zie ik vaak op gevels namen staan van een ander
bedrijf dan er op dit moment in dat pand zit. Dat maakt mij altijd
nieuwsgierig en ik wil dan meer weten. Zo ging ik op zoek naar
informatie over het pand Westeinde 10, met in prachtige geelmet-groene tegels de tekst ‘Firma J. Zondag - Wijnhandel - Distilleerderij’.
In een leuk gesprek dat ik had met
voormalig medewerker Hans Frommé,
kwam de Firma Zondag tot leven.
ans e d in
ij de ma ondag aangenomen als jongste bediende.
Het was zijn eerste baan nadat hij de
Handelsdagschool met goed gevolg
had doorlopen (zoals dat toen nog
heette). Hans vertelde mij: ‘Ik had drie
collega’s, de chauffeur die met een
Volkswagen-busje de bezorging deed,
een magazijnbediende en een productiemedewerker. Mevrouw Zondag,
de moeder van de eigenaar Armand
Zondag, had de dagelijkse leiding. Die
had de wind er behoorlijk onder, ook
haar zoon zat bij haar onder de plak’.

kachel aan te maken. Ik maakte de
facturen en nam de telefoon op. Als
het nodig was, hielp ik ook in de winkel. En ik deed de bestellingen in het
centrum van Den Haag. De voorraden
lagen in de grote kelder onder het
hele pand. Ik ging eindeloos de trap
op en neer om de bestellingen klaar te
maken. Het bezorgen deed ik met een
ole met eno me etstassen n de
superstrenge winter van 1962-1963 lag
er zo vaak en zo veel sneeuw, dat ik
Hans Fromme bij ingang. Foto: Ik gids u door Den Haag

ondernemers. Ben je op zoek naar een
fle lek, dan kun je ij haa te echt
Je kunt zelf aan de slag met andere
ondernemers in een werkgroep. Zo
kun je elke maandag- en dinsdagochtend bij De Ondernemerswinkel
werken aan de online zichtbaarheid

Wat was Distilleerderij Zondag voor bedrijf?
De ma ondag as een d ankenen wijnhandel die al in 1835 was
opgericht. In de distilleerderij werden
diverse dranken gemaakt volgens
geheime familierecepten. Oude en
jonge jenever en ook citroenjenever,
gemaakt met echte citroenschillen. En
bessenjenever, ook met echte bessen.
We stookten ook vieux, wat ook wel
namaakcognac genoemd werd. En likeuren in allerlei smaken. De recepten
werden veilig opgeborgen in de kluis.’
‘Maar we maakten ook dranken zonder alcohol. Limonadesiroop voor het
ziekenhuis Sint Johannes de Deo, dat
nu natuurlijk HMC Westeinde heet.
En we vulden siphons voor spuitwater
met koolzuur. Dat was een gevaarlijke
klusje, want die dingen ontploften nog
wel eens. Maar ja, in die tijd was er
nog geen ARBO-wet.’
Wat deed een jongste bediende?
‘In de winter moest ik een kwartier
eerder dan iedereen komen om de

of collega-ondernemers de wandeling
Haagse Historie van Ik gids u door
Den Haag: ikgidsudoordenhaag.nl.
Leonie Zondag, de kleindochter van
de laatste eigenaar van Distilleerderij
Zondag, is bezig met familieonder-

Ondernemerswinkel interieur. Foto: Janine Schlette

mocht uitleven op het maken van
etalages. Dat heb ik altijd met veel
plezier gedaan. In 1965 heb ik een
feestetalage gemaakt om het 130-jarig
bestaan te vieren.’

Bordje. Foto: Hans Fromme

af moest stappen en met de Solex aan
de hand door de sneeuw moest waden.
Later kwam er een Deux Cheveaubestel, waar ik ook in mocht rijden om
de bestellingen te bezorgen.’
‘Bijzonder was dat ik mijn creativiteit

Wie waren de klanten?
‘We hadden diverse grote vaste klanten: kazernes en militaire instellingen
in Den Haag. Bij de Britse ambassade
mocht ik met de Solex sterke drank
afleve en n omdat de familie ondag katholiek was, leverden ze ook
miswijn aan kerken. We hadden drie
prijscouranten: de rode voor de vaste
grote afnemers; de bruine voor de kleinere vaste klanten en de zwarte voor
wie incidenteel de winkel binnenliep.
Je begrijpt dat in de bruine de laagste
prijzen stonden.’
Hoe kijk je er op terug?
k he het ij de ma ondag e g
naar mijn zin gehad. Ik kon en mocht
alles doen en heb er hard werken en
niet stilzitten geleerd. Toch ben ik er
na ruim drie jaar weggegaan, ik wilde
wat anders. Dat is het patroon van
mijn leven geworden, ik heb nooit ergens lang gewerkt. Het bedrijf Zondag
heeft voorzover ik weet nog zo’n 15
jaar bestaan. Om mij aan die voor mij
mooie tijd te herinneren, heb ik nog
een bordje aan de keukendeur hangen.’

Hans Fromme bij kluis. Foto: Ik gids u door Den Haag

In het pand van de Distilleerderij
Zondag zit nu De Ondernemerswinkel.
Eigenaar Gerdien van Druten biedt
daar verschillende faciliteiten voor

Distilleerderij Zondag feestetalage. Foto: Hans Fromme

van je onderneming en van jouzelf als
ondernemer.
Er is ook een moderne en lichte ruimte
beschikbaar voor ondernemers om
workshops te geven en te volgen. En
een (web)shop met boeken die helpen
met ondernemerschap.

zoek en ook onderzoek naar de Firma
J. Zondag. Kunt u haar helpen met
informatie en/of materiaal, stuur haar
een mail: sundaylee13@hotmail.com.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

De regelmatige netwerkbijeenkomsten
brengen je met andere ondernemers in
contact. Zeer de moeite waard om een
kijkje te nemen. En het is geweldig
dat dit mooie pand weer een bijdrage
levert aan ondernemend Den Haag!
Lees meer informatie over De
Ondernemerswinkel op de website:
de-ondernemerswinkel.nl.
Wil je meer weten over Haagse
bedrijven? Doe met familie, vrienden

Glas Zondags Zeer Oude Genever. Foto:
jeneververzameling.be
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www.BTRreizen.nl

Stichting Zorgkringloop verzorgt:

BTR REIZEN

GRATIS
HUISONTRUIMING!

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Najaar en Kerst
Voordeel TIPS
All Inclusive Kerst Busreis Vakantie
Kerstbus excursievakantie
met vertrekgarantie

HUISONTRUIMING!

Bezemschoon opleveren
Kleine verhuizing
Meubeltransport

naar Soest / Sauerland
Hotel am Wall ***
mooi excursieprogramma naar o.a.
het Sauerland en het Teutoburgerwald.
Gezellig kerstprogramma met
de kerstman en heerlijke diners.

Bel voor info
en onze voorwaarden

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

06 48204060
Cruises met vertrekgarantie
vanuit Rotterdam

Uw goederen komen

Kerstcruise
over de romantische Rijn
MS Lale Andersen ****

altijd goed terecht!

mooi vaarprogramma naar o.a.
Kerstmarkt in Keulen en Rüdesheim
Sfeervol cruiseschip met gezellig
kerstprogramma met heerlijke diners.

Wij steunen o.a:
Mensen in Nederland zonder budget ( gratis zorgartikelen. )

8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017
nu al vanaf € 692,692,- p.p.

Diabetesfonds www.diabetesfonds.nl ( kledinginzameling )
Stichting Sovata www.stichtingondersteuningsovata.nl ( Beddengoed / Kinderkleding )
Weggeefwinkel Jonckbloetplein Den Haag ( meubels / huishoudelijke goederen )

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
LALE ANDERSEN

KIJK OP

 055 - 5059500

WWW.STICHTINGZORGKRINGLOOP.NL VOOR MEER INFO EN WINKELLOCATIE

kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,7,- p.p.
12
€
Kerstmarkten va. slechts
tse
3 dg. All Inclusive autore is Dui
9,- p.p.
119,Kerstmarkten va. slechts €
is Kerst
4 of 5 dg. All Inclusive autore
9,9,- p.p.
33
€
in Bonte Wever Assen va.
& Nieuw
3 of 4 dg. All Inclusive Oud
9,- p.p.
239,in Bonte Wever Assen va. €
el De
5 dg. All Inclusive autoreis Hot
9,9,- p.p.
19
€
va.
Drie Dorpen / Ankeveen
el
5 dg. All Inclusive autoreis Hot
9,19
€ 9,Am Wall Soest / Westfalen va.
oreis Hotel
NIEUW 5 dg. All Inclusive aut
9,9,- p.p.
Hoogeerd / Niftrik voor € 22
Zeeland
More All Inclusive autore izen
Korting
Hotel de Elderschans 50%
Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko

Vraag naar de gratis
arr - Kerst - Nieuwjaar
jaa
Naja
brochure of kijk op btrreizen.nl

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

- advertorial -

Dvorák Gala
Topcellist Leonard Elschenbroich keert op 15 en 17 december, na
een succesvol debuut in oktober jl. weer terug naar Den Haag.
Samen met het Residentie Orkest speelt hij Dvoráks warmbloedige Celloconcert.

Opgroeiend in het Boheemse dorpje
Nelahozeves, een gehucht dat minder dan
vijftig huizen telde in een landschap van
uitgestrekte velden, landerijen en zacht
glooiende heuvels, kwam Antonin Dvořák
al vroeg in aanraking met muziek. Zijn

vader bestierde een slagerij en een herberg
maar bespeelde tevens uitstekend de citer.
Van hem kreeg de kleine Dvořák zijn eerste
muzieklessen die later op de dorpsschool
werden voortgezet. Muziek maken zat de
dorpsbewoners sowieso in het bloed, zo

beschreef Dvořák treffend in een interview
met de Britse Sunday Times in 1885: “Alle
Slaven houden van muziek. Ze kunnen de
hele dag in het veld werken, maar ze zijn
altijd aan het zingen en de ware muzikale
geest brandt vurig in hen. En wat houden ze
ook van dansen! Op zondag, als de kerk uit
is, beginnen ze muziek te maken en te dansen, vaak tot vroeg in de volgende ochtend.
Elk dorp heeft een orkestje van zo’n acht of
tien muzikanten – ik behoorde tot het onze
zo gauw ik een beetje kon fiedelen.” De
volksmuziek werd Dvořák met de paplepel
ingegoten. Het verwondert dan ook niet dat
hij als componist zijn expressieve lyriek en
krachtige ritmiek combineerde met elementen uit de Slavische volksmuziek.
“De cello is een prachtig instrument maar
zijn plaats behoort in het orkest en in
kamermuziek. Als solo-instrument komt de
cello niet goed tot zijn recht.” Opmerkelijke
woorden voor een componist als Dvořák,
die aan het einde van de negentiende eeuw
een van de beroemdste celloconcerten ooit
zou componeren. Een eerste proeve van bekwaamheid op het gebied van soloconcerten
deed hij al op 23-jarige leeftijd bij het
schrijven van zijn eerste Celloconcert in A,
waarschijnlijk geïnspireerd door zijn liefde
voor Josefina Cermáková, de zus van zijn
latere vrouw Anna. Helaas wees Josefina
hem af en het concert werd nooit georkestreerd. De geschiktheid van het instrument,

de “nasale klank in het hoge register van de
cello en de mompelende klank in het lage
register” deden Dvořák twijfelen opnieuw
een celloconcert te schrijven, ook al werd
hij aan alle kanten daartoe aangespoord. Pas
tijdens zijn verblijf in New York – Dvořák
was van 1892 tot 1895 artistiek directeur
en docent compositie aan het National
Conservatory of Music – raakte hij zo onder
de indruk van het Tweede celloconcert van
mededocent Victor Herbert dat Dvořák
besloot zelf wederom een Celloconcert te
schrijven, in slechts drie maanden tijd. Werkend aan het tweede deel ontving Dvořák
het bericht dat zijn vroegere jeugdliefde
Josefina ernstig ziek was. Uit respect voor
zijn schoonzuster verwerkte hij het voor
haar geschreven lied ‘Lasst mich allein’ in
het Adagio. Haar overlijden in mei 1895
greep Dvořák zo aan dat hij het slot van de
wervelende Finale aanpaste door een meditatief gedeelte met verwijzingen naar het
eerste en tweede deel toe te voegen, vlak
voordat het orkest het accelerando inzet om
het concert majestueus te eindigen.

Vrijdag 15 december - 20.00 uur
Zondag 17 december - 14.15 uur
Zuiderstrandtheater
Dvorák Gala
Residentie Orkest
Andrew Grams, dirigent
Leonard Elschenbroich, cello
Dvorák Celloconcert
Dvorák Symfonie nr. 8

Kaarten te koop via
www.residentieorkest.nl
Vanaf €25 euro.

Leuk om te weten
Treintjes
Dvořák was een groot treinliefhebber. Hij kon uren doorbrengen op het station in Praag
en kende alle vertrektijden uit zijn hoofd. Als hij lesgaf, moesten zijn leerlingen precies
vertellen hoe hun laatste treinreizen waren verlopen. In de Verenigde Staten ontwikkelde
hij nieuwe passies: stoomschepen en duiven.
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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.

Sinterklaasetalage V&D lust voor groot en klein
Vorig jaar viel het doek voor Vroom & Dreesmann, maar de
schitterende Sinterklaasetalage hoort al langer tot het verleden. De Bijenkorf en V&D wedijverden om de prachtigste
etalages. Wat deden die mensen hun best om veel kijkers en
daarmee ook kopers te trekken! Albert en Dorien Thoen weten
precies hoe het eraan toeging; zij waren etaleur en etaleuse!
Terwijl oud en jong vóór de etalages
zaten te genieten van het uitgebeelde
verhaal in de etalage, stonden achter
de etalage steevast twee mensen klaar
om in te grijpen als de techniek haperde en de bewegende poppen hun
handelingen niet draaiende konden
houden. Het was een zeer bijzonder
gezellige sfeer bij de V&D. Iedereen
keek reikhalzend uit naar de nieuwe
etalage, waar soms weken aan werd
gebouwd. Ondertussen was het raam
afgeplakt zodat het publiek niet naar
binnen kon gluren. Het maakte de
spanning alleen maar groter!
Huwelijksbureau
Albert (72) en Dorien (71) Thoen
hebben elkaar leren kennen in de
zestiger jaren op de etalageafdeling
van V&D in de functie van etaleur en
etaleuse. Inmiddels zijn ze al meer
dan 45 jaar getrouwd, dus vol trots
kunnen ze zeggen dat de goede oude

Haagse V&D een degelijk huwelijksbureau was!
De etalage werd door hun de kast
genoemd en in feite heeft het echtpaar elkaar in de kast ontmoet. Het
warenhuis was één grote familie van
elkaar, waarbij iedereen hart voor de
zaak had. Het is dan ook doodzonde
dat het bedrijf ter ziele is gegaan.
Feest
De beweegbare kast uit de december 1967 had als thema een groot
internationaal feest in het paleis van
Sint Nicolaas. Aan dat hof kwamen
allerlei bezoekers: van indianen tot
Eskimo’s, cowboys, Spaanse dansparen en natuurlijk grappige Zwarte
Pieten in de bediening en in het
paleisorkest. Een etalage vol muziek
en héél véél beweging. Je kon uren
voor de etalage kijken, want telkens
zag je weer een andere handeling. De

etalage was tussen de twee gebouwen
in: op de hoek gelegen richting de
beroemde lift naar het parkeerdak.
Vóór de etalage stond een ijzeren
hekwerk op één meter afstand van
het raam zodat de massaal aanwezige
kijkers niet met de neuzen tegen het
raam konden staan, wat anderen dan
het zicht zou doen ontnemen.
Plannen
In de zomer werden al plannen
gesmeed voor het uit te beelden onderwerp. Na de zomervakantie werd
volop begonnen aan de vervaardiging van de beweegbare kast. Alle

decorstukken werden met de hand
gemaakt. Een groepje etaleurs hield
zich bezig met het maken van de
e eeg a e gu en en de ij ehorende techniek, terwijl een groepje
etaleuses zich bezig hield met de aankleding van de guu tjes osten nog
moeite werden gespaard en iedereen
was enthousiast bezig om het geheel
op tijd klaar te krijgen.
Wacht
De beweegbare kast draaide tot in
de avonduren en in het weekend.
Twee etaleurs hielden ‘s avonds en
in het weekend de wacht om direct

te repareren bij storingen. Achter de
beweegbare kast, tussen het tafereel
door, zagen de medewerkers drommen kinderen en ouderen zich vergapen aan het prachtige schouwspel.
Het gaf je een heerlijk Sinterklaasgevoel!
Het was een fantastische tijd van
hard werken en veel overuren maken,
maar... waar met héél veel plezier aan
terug wordt gedacht! Wat jammer dat
in deze tijd de Zwarte Pieten aan het
uitsterven zijn, hè? Je ziet haast niets
meer van het Sinterklaasfeest in de
etalages! Let maar eens op.

Tramlijn 3, doortrekking naar Loosduinen
Op de Laan van Meerdervoort hebben altijd trams gereden. Op
het laatste deel tot Meer en Bos had de toenmalige lijn 2 het
eindpunt. In de jaren zestig is lijn 2 opgeheven.
Na de bouw van Nieuw Waldeck was
er weer behoefte aan hoogwaardig
openbaar vervoer. Hiervoor kwam lijn
3 in aanmerking, die het eindpunt had
op het De Savornin Lohmanplein.
De doortrekking van tramlijn 3 naar
Loosduinen ging niet zonder slag of
stoot. Niet alleen de bewoners van de
Laan van Meerdervoort waren tegen,
maar ook in Loosduinen waren er bezwaren tegen het tracé. De bewoners
van de Laan van Meerdervoort waren
bevreesd voor het verlies aan parkeer-

plaatsen en het verlies van bomen ter
hoogte van Meer en Bos.
In Loosduinen ging de discussie over
binnendoor of buitenom. Dat wil
zeggen de meeste bewoners waren
voorstander van een tramlijn om de
‘Chinese Muur’ - zoals het einde van
de Laan wordt genoemd - en niet via
de Aaltje Noorderwierstraat.
De problemen aan de Laan van
Meerdervoort bleken oplosbaar, zeker
toen bleek dat we bomen konden laten

Foto: Wil Bianchi

staan eeg late el u ie met een
familielid toen er een ernstig ongeluk
voor zijn deur was gebeurd, waarbij
een auto met hoge snelheid tegen een
trammast was gereden. “Dat heb je er
nou van”, werd mij toegebeten.
Aaltje Noorderwierstraat
De discussie ‘binnendoor of buitenom’
kwam, omdat de Aaltje Noorderwierstraat redelijk smal was. Echter, het
ministerie wilde binnendoor, vanwege
het feit dat de bewoners van Nieuw
Waldeck een OV-ontsluiting zou krijgen. Die was teniet gedaan doordat de

busbaan door de wijk naar het Beethovenplantsoen niet was doorgegaan.
Zelf was ik een voorstander van binnendoor. Als raadslid heb ik veelvuldig contact gehad met de bewoners.
In het eindstadium hebben we zelfs
bij de voorzitter van de commissie
Loosduinen vergaderd. Men was wel
overtuigd van de reizigerswinst van de
binnendoorvariant, doch men vond dit
voorstel onveilig voor de verkeersdeelnemers.
Uiteindelijk vonden we elkaar door

ets aden in de altje oo de ie straat in het voorstel op te nemen, het
gedeelte waar de tram zou komen.
De kosten kwamen voor rekening van
het rijk. Dit voorstel heb ik in de raad
gebracht en is daar overgenomen.
Toen tramlijn 3 werd geopend en ik in
de oude t am at en je iet de ets aden, dan realiseer je je hoe belangrijk
het overleg met omwonenden is.
Wil Bianchi
wilbianchi@ziggo.nl
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“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.

De gulste
zender in december
In december is 89.3 de gulste zender
van Zuid-Holland, want dan zijn in de
programma’s heel veel mooie prijzen
te winnen. Luister en win!

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

December is natuurlijk dé maand voor
cadeautjes. Ook op 89.3 Radio West. Wij
geven deze niet zomaar weg, maar je
kunt ze wel winnen. Kerstbomen, theaterkaartjes, kaartjes voor een pretpark en
het circus. Maar ook vuurwerkpaketten,
wooncheques, uit eten, een knipbeurt
bij de kapper en nog veeeel meer!
Allemaal prijzen die je in de feestmaand
december goed kunt gebruiken.
Luister dus elke werkdag naar 89.3 FM,
doe mee en win!

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

De hele maand december
op 89.3 Radio West

S��i�����
Ne���l�n���
�

Kijk voor meer informatie op:

www.omroepwest.nl

www.seniorenhulp.com

Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West

HOGE KORTINGEN BIJ MANGO
• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Opvouwbaar in 3 stappen
• Ideaal voor op reis: mag
mee in het vliegtuig

te vouwsco
ch

mobiel
ot

LUGGIE

Best verko

GA OOK IN DE WINTERMAANDEN GOED VOORBEREID DE WEG OP

in d e U S A

6
18
km/u

km

JOHNNY REMOTE
• Krachtige motor
• Geschikt voor zwaardere mensen
• Opgevouwen overal mee
naar toe te nemen

6 AL KLAAR VOOR DE WINTER?
SCOOTMOBIEL BEENHOES
12
• Eenvoudig te openen en sluiten d.m.v. elastieken
km/u

km

• Wind- en waterdicht en reﬂecterende veiligheidsband

SCOOTMOBIEL WINDSCHERM

nu

nu

655,
korting

1.000,
korting

Van € 2.350,-

Van € 2.895,-

voor € 1.695,-

voor € 1.895,-

NAPOLEON
• Geheel overkapt
• Altijd droog rijden
• Verwarming mogelijk

nu

15 CITYCAR A50
boodschappenauto
50 •• Ideale
Overal parkeren - zelfs op de stoep

TAS BOODSCHAPPENMAND
• Gemaakt van erg stevig waterafstotend materiaal

REGENHOES
• Voorzien van sluitkoord
• Verkrijgbaar in medium en large
• Opvouwbaar tot klein pakket

km/u

25
60

km

km

km/u

• Zeer compact en
wendbaar

nu

1.500,
korting

• Geschikt voor de grotere modellen
• Must-have bij snelle scootmobielen

3.500,
korting

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

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

Van € 7.495,-

Van € 11.995,-

voor € 5.995,-

voor € 8.495,-

OPENINGSTIJDEN

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 30 december en zolang de voorraad strekt.
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Een vat vol kennis, spiritua- DEZE WEEK OP
liteit en creativiteit
Zo af en toe heb je wel eens
de neiging om iets te gaan
veranderen in je huis. Dat
is althans bij mij het geval.
Laatst besloot ik enkele schilderijen te gaan verwisselen
en zo kreeg ik een tekening
van Ber Mengels in handen.
Deze tekening is in Marokko
gemaakt en is getiteld Souk
Rif. Ook hij verdient een
plaatsje in deze krant, bedacht ik me.

maandag t/m vrijdag
06.00
07.00

Van 1955 tot 1979 geeft hij zelf les
aan de Vrije Academie. In 1959 trouwt
hij met de kunstenares Pauline Braat.

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.

09.00

Aan de Bak

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

12.00

Hubertus Johannes Mengels, ‘Ber’,
zoals hij genoemd werd, is op 6 mei
1921 in Heerlen geboren. Hij kwam
uit een mijnwerkersgezin en hij heeft
zelf ook enkele jaren in de mijnen
gewerkt. Daarnaast volgde hij lessen
aan de Tekenschool in dezelfde plaats
en toen hij in 1943 moest onderduiken
in verband met de Arbeitseinsatz ging
hij bij de kunstenaar William Paas
wonen. In de avonduren volgde hij
schilderlessen aan de Kunstnijverheidsschool in Maastricht. Het werd al
snel duidelijk dat hij goed kon tekenen
en in 1947 nam hij dan ook deel aan
een groepstentoonstelling in Sittard. In
1950 komt hij naar Den Haag. Overdag werkt hij bij een pottenbakkerij
op de Nieuwe Uitleg en ‘s avonds
volgt hij cursussen aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten en
de Vrije Academie.

De WestWekker

Veel muziek, afgewisseld met de hoofdpunten van het Nieuws.

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.

Ze gaan in de Schoonhetenstraat wonen en hier heeft hij ook zijn atelier.
Later zijn ze verhuisd naar het adres
Ten Hovestraat 86 en daar woonde
Pauline tot voor kort nog steeds. Ze
krijgen na een jaar of acht een zoon,
Guido, en gedurende die acht jaar
hebben ze veel gereisd, onder andere
naar Spanje, Joegoslavië en Marokko.
Hij wordt zowel lid van de Haagse
Kunstkring (1954) als van Pulchri
Studio (1969) en hij krijgt diverse
prijzen voor zijn werk waaronder
de Eerste Grote Kerkprijs en de Inkt
a ek ijs e is met echt een autodidact te noemen. Hij heeft heel veel
gelezen onder andere met betrekking
tot de literatuur, de psychologie en de
loso e andaa de titel oven de e
bijdrage. Hij kreeg opdrachten van
gemeenten als Den Haag en Voorburg
en zijn werk werd met regelmaat tentoongesteld, ook in het buitenland. Ber
is op 19 juni 1995 overleden.

Zijn werk
In een vorig artikel schreef ik al dat
we kunstenaars graag in een groep
plaatsen. Dat lukt lang niet altijd.
Juist van kunstenaars verwacht je
originaliteit en individualiteit. Ber
wordt vaak gezien als voorbeeld van
De Nieuwe Haagse School en waarom
ook niet. Aanvankelijk schilderde
en tekende hij, o el gu atief als
abstract. Midden jaren zestig gaat hij
objecten maken hoewel hij ook blijft
schilderen. Voor die objecten kon hij
van alles en nog wat gebruiken. Veel
hiervan vond hij op straat. Hij experimenteerde zowel met dit materiaal zelf
als met technieken.
Daarnaast maakte hij beelden en
beeldjes. In al dit werk gaat het vooral
om de ‘gewone’ man. Geen arrogantie
of hoogdraverij. Wel veel humor. Tenslotte stort hij zich op het vervaardigen
van bijzondere muziekinstrumenten.
Strijkpalen of wandharpen, zoals hij
ze noemde. Soms met wel tien snaren
en nog bespeelbaar ook. Een veelzijdig kunstenaar dat is wel duidelijk
geworden.
Een hoog kwaliteitsniveau
Ton Knoester, kenner van Haagse
schilders uit deze periode schreef over
hem: “Hij ging altijd zijn eigen weg,
was wars van publiciteit en paarde
een grote mate van professionaliteit
aan eigenzinnigheid. Tegelijkertijd
kenmerkte zijn werk zich door een
hoog kwaliteitsniveau en deed hij
nimmer concessies aan de waan van
de dag. Hij heeft in het naoorlogse
Haagse kunstleven voor tal van beginnende kunstenaars als leermeester
gefungeerd. Ber Mengels mag terecht
gerekend worden tot die kunstenaars
die een daadwerkelijke bijdrage hebben geleverd aan een verhoging van
het kwaliteitsniveau op kunstzinnig
gebied in de naoorlogse periode.”
Wat zou ik hier nog aan toe moeten
voegen? Inderdaad, niets.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

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!

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: Pareltjes 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
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Amsterdam
Light
Festival

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

Het Amsterdam Light Festival tovert onze hoofdstad om tot een ware
lichtstad. Naast de prachtig verlichte bruggen en eeuwenoude
grachtenpanden zullen meer dan 35 kunstwerken van nationale en
internationale kunstenaars de grachten van Amsterdam spectaculair
verlichten. Onder deze werken bevindt zich een lichtobject van de
wereldberoemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei.
LOVERS Canal Cruises is oﬃcieel partner van het Amsterdam Light Festival.
Laat u verrassen door dit prachtige festival en vaar mee in onze moderne
en comfortabele boten door de verlichte Amsterdamse grachten.
Speciaal voor lezers van de Oude Rotterdammer, de Oude Utrechter en de
Oud Hagenaar geeft LOVERS Canal Cruises 25% korting op een ticket voor
een rondvaart tijdens het Amsterdam Light Festival.
Vul bij het bestellen van de tickets via www.lovers.nl/kortingsactie
de actiecode 17ALFOUDE in en ontvang uw ticket voor
€ 16,13 in plaats van € 21,50.*

Water Colors Cruise

25%
KORTING
* Voorwaarden kortingsactie:
- Niet in te wisselen voor contant geld
- Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen

- Korting geldig voor max. 4 personen per boeking
- Korting geldig van 30 november 2017 t/m 21 januari 2018

Prins Hendrikkade 25 Amsterdam | www.lovers.nl

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

De glimlach van herinnering........

Leuk om cadeau
te geven tijdens
de Kerst dit jaar!

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.

Een jaarabonnement op De Oud-Hagenaar
Hét cadeau voor de rasechte Oud-Hagenaar. Elke
veertien dagen even een paar uurtjes heerlijk wegdromen bij al die verhalen over Den Haag uit haar of zijn
jeugd?
De feest der herkenning, de glimlach, de herinneringen aanvroegâh maar ook informatie wat er tegenwoordig leeft onder de jonge ouderen. Een jaar-abonnement op De Oud-Hagenaar is ieder jaar dan ook
een dankbaar cadeau onder de kerstboom.

BEZORGADRES
Naam:
Straat + huisnr.:
Postcode + Woonplaats:
FACTUURADRES
Naam:
Straat + huisnr.:

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).

Een abonnement voor Nederland kost

€ 50,-

In de EU kost het

€ 65,-

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

€ 80,-

Postcode + Woonplaats:
Telefoon: E-mail:

Geef je vader, moeder, vriend of kennis een
abonnement op De Oud-Hagenaar en als
dank krijgt u het boek “Napels zien...”

Betaling:

overmaking

via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser
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Vroege geschiedenis van Den Haag (deel 3)
De geschiedenis van Den Haag (1575-1800). De eerste twee artikeltjes verschenen in de Oud-Hagenaar van 31 oktober en 14 november. In dit laatste artikel zien we hoe het Willem van Oranje en zijn
nazaten verging als stadhouder.
Prins Willem Van Oranje begint zijn
loopbaan bij koning Philips II in 1572.
Die was ook Heer der Nederlanden.
Prins Willem sloot zich echter aan
bij de opstand tegen de steeds knellender Spaanse overheersing van het
inmiddels overwegende protestantse
Nederland. In de ‘Lage landen’ rommelde het al een tijdje en in 1572, na
de verovering van Den Briel, ging
het snel. 26 Steden sloten zich bij de
opstand aan. In 1575 werd Willem
uitgeroepen tot leider van de opstand
en opperste gezag van Holland. De
Spaanse overheersing werd in 1581
eenzijdig opgezegd door de ‘Akte
van Verlatinghe’ en Willem wordt
vogelvrij verklaard. In 1584 wordt
hij in zijn woonplaats Delft door
Balthasar Gerards doodgeschoten die
dat gruwelijk moet bekopen op de
Delftse markt.
Prins Maurits volgde op zijn achttiende zijn vader op als stadhouder
van Holland en Zeeland en kapiteingeneraal van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Hij staat bekend om de list met het turfschip van
Breda en was de eerste die mineurs
gebruikte om stadsmuren op te blazen.
Vanaf 1597 was de traditie ontstaan
om op de vijand veroverde vlaggen
in de Ridderzaal op te hangen. 43
steden en 55 forten werden veroverd.
Maurits werkte succesvol samen met
Johan van Oldenbarnevelt en verdreef
de Spanjaarden uit de Republiek. De
heren kregen echter een ruzie die de
raadspensionaris de kop kostte. Hierna
bleek Maurits niet goed in staat het
bestuur op zich te nemen. Vanaf 1622
begon zijn gezondheid achteruit te
gaan. Een paar jaar voor zijn dood in
1625 vond een mislukte aanslag op
zijn leven plaats door de zonen van
Van Oldenbarnevelt. Ook is Maurits
bekend door zijn zeilwagen (die zal
worden nagebouwd).
Prins Frederik Hendrik, ‘De Stedendwinger’, volgde op 41-jarige
leeftijd zijn halfbroer Maurits op als
stadhouder en als opperbevelhebber.

Hij was bekwamer en ook tactischer.
De Republiek was er slecht aan toe en
de schatkist was leeg. Hij wist echter
het prestige van het stadhouderschap
te verhogen door zijn militaire overwinningen, door paleizen te bouwen,
door een uitgebreide kunstverzameling en chique feesten. Als stadhouder verwierf hij groot gezag na het
behalen van militaire successen, o.a.
de verovering van ‘s-Hertogenbosch.
Hij was een ‘soldatengeneraal’, sliep
tijdens campagnes in een legertent en
vocht vóóraan. In 1639 vernietigde
Maarten Tromp de Spaanse vloot bij
Engeland. De VOC-aandelen stegen
spectaculair en de tulpengekte sloeg
toe waarbij tegen absurde bedragen
met tulpenbollen werd gespeculeerd.
De Franse koning sprak Frederik
Hendrik aan met ‘uwe Hoogheid’
en het stadhouderschap kreeg een
vorstelijk aanzien. Ook sloten hij en
zijn vrouw Amalia voor hun kinderen
voorname huwelijken o.a. van hun
zoon Willem met Mary (Henriëtte)
Stuart, oudste dochter van de Engelse
koning Charles I. Het begon heel goed
te gaan. Amalia mag een zomerhuis
buiten Den Haag neerzetten dat de
‘Sael van Oranje’ heet; het latere ‘Huis
ten Bosch’. Ze hadden een gigantische
schilderijencollectie van o.a. zeer beroemde schilders. Ook bezaten ze 13
Rembrandts! Het stadhouderlijke paar
leverde een zeer belangrijke bijdrage
aan de culturele ontwikkeling in de
Republiek. Frederik Hendrik overleed
op 63-jarige leeftijd.
Zijn zoon Willem II volgde hem
op zijn 21e op als stadhouder en
kapitein-generaal. Tijdens zijn 3-jarig
bewind kwam de Republiek in een
ernstige economische crisis terecht.
Willem verloor steeds meer aan gezag
en pleegde samen met de stadhouder
van Friesland een staatsgreep. Hierbij
werd gebruik gemaakt van een valseberichtgevingcampagne. Nepnieuws
in de 17e eeuw! Tegenstanders werden
opgepakt en opgesloten maar later
weer vrijgelaten toen de prins zijn zin
kreeg. Op 24-jarige leeftijd overlijdt

Zeilwagen van Prins Maurits

hij en 8 dagen later wordt zijn zoon
Willem III geboren.
Het 1e stadhouderloos tijdperk breekt
aan in 1650. De Staten van Holland
met raadspensionaris Johan de Wit
aan het hoofd willen geen stadhouder
meer vanwege zijn vader en benoemen Willem tot ‘Kind van Staat’. Ze
zorgen dat hij een goede opvoeding
en een opleiding krijgt tot legeraanvoerder. Ons land is een Republiek en
ontwikkelde zich onder leiding van De
Wit tot één der invloedrijkste landen
ter wereld. De VOC (de allereerste
multinational), een gigantische vloot
van VOC en Republiek (De Ruyter,
Tromp), de eerste handelsbanken
in Amsterdam, enorme winsten op
haringvangst, kruiden en specerijen
e.d. Nieuw-Amsterdam (N.Y.) en de
Braziliaanse kolonie waren gesticht,
we waren de enigen die met Japan
handel dreven, enzovoorts. Ons land
bruiste van energie, rijkdom en macht
en de ‘Gouden Eeuw’ is een feit!
Maar in 1672 gaat het mis! Willem
III krijgt als jonge legeraanvoerder

Prins Willem V met familie

te maken met Frankrijk, Engeland en
twee bisdommen uit Duitsland die
de Republiek aanvallen. ‘Het land is
reddeloos, de regering radeloos en het
volk redeloos’, wordt geroepen. ‘In
troebel water is het goed vissen’ is ook
zo’n gezegde. De volgers van de prins
(die meer macht wil) hitsen de mensen
op: ‘De regenten zijn de schuld!’
Johan en zijn broer Cornelis verliezen
het spel en hun leven op de Plaats.
Een gruwelijke politieke moord! De
bezetting duurt voort en het wordt een
strenge winter. Lodewijk XIV, de nog
jonge ‘Zonnekoning’, staakt gelukkig
de strijd.
Koning-stadhouder Willem III. Willem wordt in de kortste keren weer
tot stadhouder benoemd, nu van de
hele Republiek en wordt de ‘Big
Man’. Maar de gouden eeuw heeft
rafeltjes gekregen. We waren een
halve eeuw lang het machtigste land

Guillotine. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

ter wereld maar alles heeft gruwelijk veel geld gekost en het wordt
de beurt voor weer een ander land.
Willem III was getrouwd met Mary
Stuart (II), dochter van de katholieke
Engelse koning James II en was heel
protestant. Tijd voor een switch voor
de Engelsen. Willem stemt graag in
met een interventie. In 1688 steekt hij
met een enorme vloot over, verdrijft
de Engelse koning en gaat zelf op
de troon zitten; King William I van
Engeland en koning van Schotland en
Ierland. En natuurlijk ook nog stadhouder van de Hollandse Republiek.
Omdat Willem kinderloos stierf, komt
na zijn dood in 1702 een nicht van de
verdreven Engelse koning op de troon
en krijgt Holland een tweede stadhouderloos tijdperk.

zijn vrouw, Prinses Wilhelmina (van
Pruisen) naar ‘s-Gravenhage om de
Staten van Holland te vragen, haar
man weer in Den Haag te installeren
maar zij werd bij Goejanverwellesluis
door patriotten tegengehouden. Ze
werd zó boos dat zij de hulp inriep
van haar broer Frederik die intussen
koning van Pruisen was geworden.
Met een leger van 20.000 soldaten
installeerde deze Prins Willem op de
derde dinsdag van september weer in
Den Haag. Maar de Franse revolutie
verspreidde zich als een olievlek ook
over Nederland. Willem vluchtte in
1795 met al zijn schatten naar Londen
waarna door de revolutionairen de
Bataafsche Republiek werd uitgeroepen. Hij deed in 1801 afstand van al
zijn rechten.

Prins Willem IV, vredelievend, met
een zwakke gezondheid, werd in
1747 na veel gehakketak uiteindelijk
stadhouder van de Republiek. In 1740
waren Oostenrijk en Frankrijk in
oorlog gekomen. De Republiek had
de Oostenrijkse kant gekozen, waarop
Franse troepen binnenvielen. In enkele
weken veroverde koning Lodewijk
XV veel zuidelijke steden waarop
de prins in paniek werd benoemd tot
opperbevelhebber en stadhouder van
alle gewesten. Hij verkreeg gelijk het
erfstadhouderschap. Het lukte om
Lodewijk buiten de deur te houden.

De Bataafse Republiek was een vazalstaat van Frankrijk en de guillotine
werd neergezet op de Plaats.

Prins Willem V trad in 1766 aan als
volgende stadhouder. Hij had een goed
karakter maar was besluiteloos en
halssta ig een goede k ali caties
voor een stadhouder! De economie
en de vloot werden verwaarloosd.
Hij leefde zeer royaal en had grote
belangstelling voor muziek (bezoek
8-jarige Mozart aan Den Haag) en
kunst, terwijl het land verarmde.
Doordat hij ook aarzelde om kritisch
om te gaan met misstanden in hogere
kringen, begon hij steeds meer kritiek
te krijgen. Door de almaar groeiende
tegenkrachten raakte hij verschillende
functies kwijt en vertrok tenslotte
wanhopig en gefrustreerd uit Den
Haag. Begin september 1787 kwam

In 1806 werd Lodewijk Napoleon
door zijn broer aangesteld als koning
van Holland. Er wordt wel kritisch
over hem gesproken, bijvoorbeeld
dat hij impulsief was en op royale
voet leefde terwijl het land straatarm
was maar er zijn ook verhalen dat
hij een goede koning voor zijn volk
wilde zijn. Voorbeelden zijn z’n hulp
ij de ont lof ng van een k uitschi
in Leiden (in Den Haag te horen)
en bij overstromingen in 1809. Er
werd wel hard gelachen toen hij bij
een introductietoespraak met een
zwaar Frans accent zei: ‘Iek bien oew
Koníjng’. Toen Lodewijk in 1810 door
zijn broer werd afgezet, omdat hij
zijn taak veel te serieus nam, was nog
eventjes zijn 6-jarige zoontje Koning
Napoleon Lodewijk twee weken lang
ons staatshoofd! Maar oom haalde
een pennenstreek door die move en
voegde Holland bij Frankrijk. Drie
jaar later kwam prins Willem Frederik
die koning Willem I zou worden bij
Scheveningen aan land. Waarmee dit
laatste deel eindigt.
Rob Stappers
rob.stappers@oriste.dds.nl
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Unieke apotheek
in het
Zeeheldenkwartier

Apotheek
Prins
Hendrikplein
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

De liefde en het plezier dat een huisdier je
kan geven is fantastisch. Logisch dat je dan
het beste wilt voor je dier. Maar hoe kom je er
nu achter of een dierspecialist daadwerkelijk
kennis van zaken (dieren) heeft? Nou, dat is
simpel. Dat zie je aan het Dierbaar-keurmerk.
Bij bedrijven met het Dierbaar-keurmerk weet

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

Extra zekerheid
voor jou en je huisdier!

je zeker dat je
huisdier in goede
handen is. Meer
weten? Kijk dan
op dierbaar.nl

dierbaar
het keurmerk voor de huisdierenbranche

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

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

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Prins Hendrikplein 3
2518 JA Den Haag
Tel: 070-2054920
E-mail: info@apotheekphp.nl
Website: www.apotheekphp.nl

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

mijndenhaag.com
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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

Onderweg in kerstsferen met de Blauwe en Gele Tram
Lichtspoor Den Haag: ontmoet je stadsgenoot

Op zaterdag 16 en 23 december 2017 organiseert de Tramweg-Stichting een gezellige
sfeervolle rit met fraai historisch trammaterieel
voorafgaand aan Kerstmis. Er zal worden gereden met materieel van de Blauwe en de Gele
tram (de interlokale trams tussen Den Haag en
Leiden die tot 1961 reden).
Om 14.00 uur wordt u afgehaald vanaf het
opstelspoor voor het station Den Haag Centraal (100 meter vanuit de uitgang naar links
lopen). Er volgt een sfeervolle tramrit door Den Haag dat natuurlijk helemaal in kerststemming
is. Aangekomen bij station Voorburg wordt gepauzeerd en krijgt u glühwein, chocolademelk en
een heerlijke oliebol aangeboden. Tussen ca. 16.30 en 17.00 uur zijn de trams (die goed zijn
verwarmd) weer terug bij Den Haag Centraal, zodat we de schemering zullen meemaken.
De rit kost 20 euro per persoon en is inclusief de versnaperingen.
U kunt u opgeven via het mailadres tonslootmaker@planet.nl door
opgaven van: Kerstrit 2017, zaterdag 16 december of zaterdag 23
december, aantal personen, uw mailadres en/of telefoonnummer en
het juiste bedrag over te maken naar bankrekening NL87 INGB 0001
5651 98 van A.J.M. Slootmaker te Voorburg.
Hij kan na ontvangst u via de mail bevestigen dat u deelnemer bent en
kort van te voren nog informatie toesturen. Het aantal deelnemers per
rit is beperkt tot 45 personen.

In de donkere decembermaand gaat Lichtspoor
Den Haag van start. Doel van Lichtspoor is om
Hagenaars en Hagenezen met hun stadsgenoot
in contact te brengen. In de feestelijke decembermaand wordt altijd extra benadrukt hoe fijn het is
om met familie en vrienden samen te zijn. Maar
dat is niet voor iedereen weggelegd. Lichtspoor
wil daar een oplossing voor bieden. Het project
bevat tal van activiteiten en zorgt ervoor dat elke
Hagenaar of Hagenees zijn stadsgenoten kan ontmoeten. Voor een goed gesprek, of gewoon om samen iets leuks te doen. Is het voor jou om wat voor
reden dan ook dit jaar extra moeilijk om de laatste weken door te komen? Of ben je gewoon op zoek
naar een beetje vreugde en gezelligheid in deze winterperiode? Lichtspoor brengt je samen met andere
mensen. Kijk op de maandagenda van de website of volg onze Facebookpagina om te zien wat er zoal in
jouw stadsdeel voorbijkomt aan leuke activiteiten.
Zin in een goed gesprek onder het genot van een kop koffie met een lekker stuk appeltaart? Zoek dan
de warmte op bij de Vraagelkaar Gelukscaravan. Of heb je een concrete vraag? Of zou je weleens vaker
met iemand leuke dingen willen ondernemen? Daarvoor is het Vraagelkaar Café, en ook daar helpen we
jou op weg.
Samen met anderen in actie te komen? Kom wandelen, fietsen, zingen of wees creatief bezig, ook dat is
allemaal mogelijk in deze bijzondere Lichtspoor-maand.
Kortom, tal van activiteiten om je stadsgenoot te ontmoeten!

Munten, postzegels, bankbiljetten & ansichtkaarten

Koor van de Haagse Dominicus - Kerstconcert

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.

Op zondag 10 december treden wij op tijdens het Bethel Muziek Matinee. Met de titel Mocht het waar
zijn brengen wij een gevarieerd liedprogramma ten gehore, bestaande uit eigentijdse Nederlandstalige
Advent- en Kerstliederen, veelal met teksten van de dichter Huub Oosterhuis en met muziek van Antoine
Oomen. Het programma is van 15.00 tot 16.00 uur en is in kerk- en buurthuis de Bethel, Thomas
Schwenckestraat 30.
Van harte welkom! Er is een deurcollecte om de onkosten te vergoeden.

Tijden

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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Haagse Rijtuigenfabriek M.L. Hermans & Co a
Het straatbeeld werd vanaf het begin van de twintigste eeuw
meer bepaald door automobielen. De wagens, die aangedreven
werden door een veel kabaalmakende motor, waren aanvankelijk nog een luxe middel. Maar dat bleef niet lang zo. Spoedig
moesten de koetsen het afleggen tegen dit nieuwe vervoermiddel. Benzinepompen en showrooms kwamen, paardenvijgen
en koetsen verdwenen. Zo ook de rijtuigenfabriek die ooit was
begonnen door Mattheus Leonard Hermans (1812-1876).
Lezers met een geboortejaar voor
WO II zullen zich het straatbeeld nog
kunnen herinneren, waarbij handkaren, aa d-en- agens en ak etsen
nog beeldbepalend waren in het
verkeer. Koetsen met een koetsier
op de bok, zullen weinig lezers zich
nog kunnen heugen. De dokter had
zijn koets allang vervangen voor een
automobiel evenals de notaris. En
het vrachtverkeer was ook al voor
een belangrijk deel gemotoriseerd.
Eigenlijk kennen we de koets alleen
nog maar bij bijzondere gelegenheden
en evenementen. En toch moeten er
nog Hagenaars zijn die de ouderwetse
fabriek van Hermans hebben gekend.
Al is het maar via overlevering.
Opening
De in 1812 te Rotterdam geboren
Mattheus Leonard. Hermans zag een
eigen rijtuigenfabriek wel zitten. Aanvankelijk werkte hij aan de smalle
Korte Poten in een klein bedrijfje,
maar toen hij er lucht van kreeg dat
de knopenfabriek aan de Fluwelen
Burgwal zijn boeken moest sluiten,
was hij er in 1858 als de kippen bij
om het pand over te nemen. Het pand
stond op nummer 13-17 nabij de
Korte Koediefstraat.
Halverwege de negentiende eeuw liep
er nog een gracht door de Burgwal
die in verbinding stond met het
Spui. De rijtuigenfabriek kon dan
ook alleen via een bruggetje worden
bereikt. Gelukkig werd kort na de
aankoop van het pand het water aan
de Burgwal overkluisd, waardoor het
geheel niet alleen veel fraaier oogde,
maar ook beter toegankelijk werd.
Hermans breidde zijn gebied met enkele percelen uit zodat hij voldoende

plaats had om zowel een werkplaats
als een voorraad- en toonkamer te
ontwerpen.
De zaak ging hem voor de wind
en in 1860 telde zijn fabriek al 69
arbeiders, daaronder waren eerste klas
schilders, timmerlieden en wagenmakers, die vaak hun hele leven in dienst
bleven bij het bedrijf. De werknemers
hadden het er goed. In de 19e eeuw
was er een groeiende vraag naar
koetsen, waarbij ook heel exclusieve
werden besteld door fortuinlijke mensen van naam en goede stand.
Prijzen
De verhuizing van de Korte Poten
naar de Fluwelen Burgwal zorgde
voor een grotere omzet. Bovendien kreeg Hermans er steeds meer
zin in om gebruikte carossen in te
nemen wanneer de klant een nieuwe
kocht. Hij werd op deze wijze een
echte handelaar. Kwaliteit bleef op de
eerste plaats staan. Ook de gebruikte
koetsen werden grondig herzien alvorens ze weer in de verkoop gingen.
Diverse keren gingen de allermooiste
koetsen naar de Wereldtentoonstelling in Parijs om mee te dingen naar
de eerste plaats. Reeds in 1855 wist
Hermans hiervoor triomfantelijk een
bronzen medaille in ontvangst te
nemen. Er zouden nog meer prijzen
volgen en die wierpen spoedig
royale vruchten af. Spoedig kwam de
Koninklijke Familie voertuigen laten
maken. In 1860 werd er aan de Prins
van Oranje, destijds Prins Willem
(1840-1879) een staatsiekoets geleverd, die volgens deskundigen “glansrijk kon wedijveren met de schoonste
buitenlandse fabricaten”. Eerder had
prins Hendrik al een bezoek gebracht

Prinsjesdag 1962

aan de verschillende werkplaatsen
en en passant een schitterend rijtuig
besteld. Het ging goed met de fabriek
aan de Fluwelen Burgwal. Uiteinde-

Het Frederiksplein te Amsterdam tijdens de intocht van koningin Wilhelmina, 5 september 1898

lijk werd besloten om een vergunning bij de Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland aan te vragen voor
een verplaatsbaar en later een vast
stoomwerktuig. Protesten kwamen
er van de buren, waaronder ‘s lands
drukkerij, zoals de Staatsdrukkerij
toen heette en brandstofhandelaar Van
Kempen. De heer Hermans mocht
de bezwaren allemaal weerleggen bij
de Raad van State, maar kreeg maar
gedeeltelijk gelijk. Hij werd verplicht
gesteld de schoorstenen binnen zes
maanden met plaatijzer te bedekken
anders zou zijn vergunning weer worden ingetrokken. Ook in die tijd was
alles niet vanzelfsprekend en konden
verschillende belanghebbenden in
actie komen.
Stoommachine
De stoommachine was een succes.
De productie kon worden opgevoerd
zonder dat dit overigens ten koste

ging van het aantal personeelsleden.
Het tegendeel bleek waar. In tien jaar
tijd verdubbelde het aantal werknemers bijna van 69 in 1860 naar 155
in 1870! De vaart zat er goed in. In
1865 kwam er een opdracht voor
maar liefst 33 koetsen bestemd voor
Brits-Indië. Enkele jaren later ging
een pronkstuk naar Nederlands-Indië
dat bestemd was voor de Sultan van
Djokjakarta. De vraag naar deze
smaakvolle Haagse rijtuigen moet
duidelijk niet worden onderschat.
Ook al heeft de fabriek in de huidige
geschiedenis weinig bekendheid
meer, zij verdient die wel! De rijtuigenfabriek werd als toonaangevend
beschouwd en een waar voorbeeld
voor de Nederlandse industrie van
die tijd.
Brand
In 1869 was er middernacht een kort
brandje in de smederij, dat gelukkig
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aan de Fluwelen Burgwal verdween in 1927

getroffen fabriek gebruikt kon worden
om verder te gaan met hun werkzaamheden. De zetters en het drukpersoneel
van de drukkerij haalde een som geld
op. Andere buren gaven gereedschappen en werkbanken. Iedereen was
betrokken bij deze grote stadsramp.
De zes hoge schoorstenen moesten
uiteindelijk worden gesloopt, omdat
ze bij storm dreigden om te vallen.

snel kon worden geblust. In de herfst
van 1877 was er wederom brand
rond middernacht, doch hierbij was
het complete kleine Den Haag in
rep en roer. De lucht was oranje van
vuur. Bijna beangstigend zo tegen die
donkere lucht. De brand was groots
en werd met man en macht bestreden.
Diverse hoge autoriteiten, waaronder
de minister van Binnenlandse Zaken
en een hofambtenaar, kwamen kijken.
Niet zo verwonderlijk want iedere Hagenaar zag of rook de brand. Om half
twee werd geconstateerd dat de hele
fabriek was afgebrand! Een angstaanjagend vlammenzee werd door
de brandweer nat gehouden om het
overslaan naar andere panden te beletten. Om half drie was de brand onder
controle. De nabij gelegen magazijn
was wel zwart geblakerd en aangetast
doch de voorraad bleek voor 2/3e
deel nog bruikbaar te zijn. Er hadden
zich geen persoonlijke ongelukken

voorgedaan. Onmiddellijk werd met
de herstelwerkzaamheden begonnen.
Achter het Militair Ziekenhuis was
een loods die door arbeiders van de

Continuïteit
Het bestuur van de Koninklijke Rijtuigfabriek was inmiddels overgegaan
in andere handen. Eén jaar voor het
uitbreken van de grote brand was Hermans overleden. Deze ondernemer,
die in 1840 was getrouwd met Dina
Hols, had geen bekwame opvolgers
uit dit huwelijk. Dat betekende in zijn
geval ook geen erfgenaam in de fabriek. De nieuwe leider had de fabriek
zelf voortgebracht: de heer Johannes
Wilhelmus Paesie (1843-1911), die
vanaf zijn pubertijd al werkzaam was
in de fabriek. Hij woonde tot aan zijn
dood naast (of moeten we schrijven
in) de fabriek op nummer 15. Op 22
mei 1911 overleed hij daar en werd

opgevolgd door een kleinzoon van de
oude heer Hermans: Mathieu Zuur.
Uiteindelijk zou deze man het bedrijf
in 1927 moeten sluiten, eenvoudigweg
omdat er geen enkele belangstelling
meer bestond voor koetsen. Nog
geruime tijd heeft Zuur carrosserieën
voor auto’s gemaakt, maar kwam
in Pennock een geducht concurrent
tegen. De rijtuigfabricage was voor
goed verleden tijd.
Ivoren of crème calèche
Een van de bijzondere scheppingen
van de Koninklijke Rijtuigfabriek
M.L. Hermans & Co. wordt af en toe
nog gebruikt door de Koninklijke
Familie. Het betreft de Ivoren Calèche, zoals hij in 1898 werd genoemd,
die door Emma aan haar dochter
Wilhelmina werd geschonken bij haar
inhuldiging. De koninginnen bezochten daartoe regelmatig de fabriek. De
schitterende galacalèche is een geheel
Nederlands fabricaat op de lantaarns
na, die in Parijs zijn vervaardigd.
Zeer fraai zijn de twee beeldengroepen aan voor- en achterzijde. Aan de
voorkant staat de kroon op de plaats

De Ivoren of Crème Calèche met Koningin Wilhelmina in 1898

van de koetsiersbok en wordt door
d ie ve gulden nimfen gu en omhoog
geheven. Het eikenbladmotief komt
overal terug. Zowel in de chique
zware kussens aan de binnenkant als
aan de achterkant waar op de plaats
van de palfrenierzetel, twee vrouwenbeelden een krans van eikenbladeren
omhoog heffen. De calèche heeft een
zwart lederen kap voor het geval het
mocht gaan regenen. De lederen hangriemen zijn rood gelakt en biedt een
mooie afwisseling. Vanzelfsprekend
is op de deuren het koninklijk wapen
te vinden.
De twee beeldengroepen zijn vervaardigd door houtsnijwerker en beeldhouwer Jean Guillaume Louis Elsen
(1852-1832). Aan dit koninklijk rijtuig
is dertien maanden gewerkt door de
Haagse fabriek.
Heeft u gewerkt bij een bekend Haags
bedrijf? Dan neem ik graag met u een
kijkje achter de schermen!
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL

4 HEERLIJKE HOFPAS-TIPS
VOOR SINTERKLAAS
Sinterklaas is druk bezig met de
inkopen voor een heerlijk avondje
op 5 december. De Hofpas geeft je 4
heerlijke Sint-tips over cadeautjes
waar je een goed gevoel van krijgt.
Tip 1: Koop weer eens een bordspel
Kruip gezellig rond de tafel om een
spelletje te spelen. De laatste jaren
zijn er ongelooﬂijk veel nieuwe en
spannende spellen ontwikkeld. Bij
spellenwinkel De Koperen Pion in de
Appelstraat hebben ze een indrukwekkende collectie. Ga eens kijken
en laat je verrassen.
Tip 2: Lees je kinderen een modern
sprookje voor
De Haagse kunstenares Eva Verhoeven maakte een mooi geïllustreerd
boek voor kinderen tussen de 6 en
9 jaar. Voorlezen is geweldig en ook
grotere kinderen kunnen er nog met
volle teugen van genieten. Met ‘Sara’
heb je een heerlijk en echt bijzonder
boek in handen. Bestel het boek in De
Hofpas-webshop.

Tip 3: Geef een creatief cadeau
Modelbouwen is weer helemaal hot.
Boten, vliegtuigen, auto’s. Bij Quartel Modelbouw hebben ze de meest
fantastische pakketten die garant
staan voor vele heerlijke uren knutselplezier.
Tip 4: Denk aan degene die je cadeautje heeft gemaakt
Alle artikelen van ‘Dit is waar’ aan de
Fahrenheitstraat zijn gemaakt met
extra aandacht voor mens en milieu.
En dan wordt cadeautjes geven nog
veel leuker. Bij ‘Dit is waar’ koop je
een cadeau met een goed verhaal.
Alle genoemde winkels zijn partner
van De Hofpas. Met De Hofpas proﬁteer je altijd van aantrekkelijke kortingen. Kijk voor deze en alle andere
aanbiedingen op www.dehofpas.nl

kinderboekwinkel

Alice in
Wonderland
Alice
in Wonderland
kinderboekwinkel

HOFPAS
10% korting
op t-shirts en
kleding van
Lieve van de Beek

Hand made and
custom items
Prins Hendrikstraat 74

Hofpasvoordeel: Van maandag tot en met vrijdag van 10-12 uur: kofﬁe (espresso,
cappuccino, americano) met patisserie naar keuze voor € 6,50 i.p.v. € 8,-

Piet Heinstraat 2 • Den Haag • 070 310 6992
Piet Heinstraat
Den Haag
Piet 2,
Heinstraat
2
6992
2518070
CH 310
Den Haag
070 310 6992
aliceinw@xs4all.nl

www.alicewonderland.nl

De leukste kadowinkel
met heel veel bijzondere
artikelen, afkomstig uit de
hele wereld!
Hofpasvoordeel: 10 % korting

MEER PARTNERS IN ONZE ADVERTENTIE OP DE ACHTERPAGINA
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Goede oude radio
In De Oud-Hagenaar van 3 oktober stond een nostalgisch artikel
van Joop Arts over die goede oude radio. Leuk, alle herinneringen die hij opnoemt.
De AVRO vond het in 1929 belangrijk om haar naam in omroepland
te vestigen en liet in Maastricht een
prachtig reclamebord maken. Ze
gaven opdracht aan Cornelis André
Vlaanderen (1881-1955) om een
ontwerptekening te maken. Het werd
een prachtige voorstelling met centraal
het AVRO-embleem. De graveur Louis
Sonneville (1887-1959) maakte de
gravure waarmee de borden konden
worden gemaakt. Het was inmiddels
oorlog in omroepland. Toen de zendtijd

van hogerhand werd verdeeld tussen
AVRO, KRO, NCRV en VARA trok
de AVRO-achterban (’luistervinken’
werden ze genoemd) uit protest naar
Den Haag. Het zou nog lang blijven
rommelen.
Wim en Anke Meershoek
w.meershoek@hetnet.nl

Van Mentz op Paviljoensgracht
De Koninklijke B. van Mentz, groothandel in woningtextiel , was
een begrip in Den Haag. De joodse familie Van Mentz had hier
generaties lang, vanaf 1907, een florerend bedrijf van klassieke
meubelstoffen, tapijten, perzen en gordijnstoffen in het betere
genre. Andere namen op dit gebied waren o.m. Wijers, Dehnert
en Jansen, Holland Haag. Allemaal in Den Haag gevestigd.
Als jongen van 16 jaar ging ik in 1955
bij Van Mentz werken. Eerst intern op
de verkoopafdeling en vanaf mijn 22e
als vertegenwoordiger in de buitendienst. Ik heb er het verkoopvak geleerd en er een hele mooie tijd gehad.
In de bloeitijd van het bedrijf, de jaren
zeventig, werkten er 300 mensen. Het
waren de jaren waarin er steeds meer
geconsumeerd werd en de presentatie
van de jaarlijkse nieuwe collectie bijna
een sensatie was.

11 december 1938, HBS-ADO: Keeper Henk Boas stompt de bal weg en wordt in de rug gedekt
door Joop Walhain. Rechts staat Joop d' Fonseca. HBS speelt in witte shirts.

Doelman Henk
Boas van HBS
In De Oud-Hagenaar van 17 oktober stond bij de rubriek oproepjes en brieven een stukje over Henk Boas, doelman van HBS.
Hierbij enkele aanvullingen en correcties op dat bericht.
Henk Boas is in 1919 geboren in Apeldoorn. Daar was hij lid van voetbalvereniging Robur et Velocitas.
Later verhuisde hij naar Den Haag en
werd lid van HBS. In 1936 (17 jaar
oud) mocht hij als keeper meespelen in
het eerste elftal van HBS. In de herfst
van 1942 liep hij inderdaad tijdens een
voetbalwedstrijd ernstig letsel op. In
eerste instantie kon men in het Rode

Kruis Ziekenhuis niets vinden en werd
Henk naar huis gestuurd. Thuisgekomen kon hij niet rechtop zitten van de
ijn et leek alsof e een fles ate in
zijn longen zat. ‘s Avonds werd hij met
een ambulance naar het Ziekenhuis
Westeinde gebracht waar drie doktoren
pneumohydrothorax constateerden.
Toen hij weer opgeknapt was, werd hij
wel voorzichtiger tijdens het voetballen. Henk is in 1992 overleden.

Toen ik er kwam werken was het
hoofdkantoor Van Mentz gevestigd
op de Paviljoensgracht in drie naast
elkaar gelegen panden. In één ervan
woonde directeur J. van Mentz. Het
bedrijf was in de oorlog totaal ontmanteld en twintig joodse medewerkers,
waaronder de directeur B. van Mentz
(de broer van), waren niet teruggekeerd. Tot hun nagedachtenis stond in
de hal een bronzen plaquette. De oorlog dreunde nog na, dat voelde je wel.
Na de oorlog werd er keihard gewerkt
om het bedrijf weer op te bouwen.
Koninklijke B. van Mentz
Van Mentz, of ‘de Koninklijke B. van
Mentz’, want men was enorm trots
op dit in 1959 verkregen predikaat,
werd geleid door een hecht team. In
de directie zaten allemaal mensen met
een joodse achtergrond. Volgens de
joodse traditie werd de zaak vrijdags
al gesloten vlak vóór zonsondergang.
In de winter was dat vaak al om 16.30
uur. Ook als je ergens in het land op
pad was, dan moest je zorgen dat je op
tijd weer op je bestemming was. Die
regel was echt wet. En zo hadden wij
ook met alle joodse feestdagen vrij,
wat echt een voordeel was. Overigens hielden ze ook rekening met de
christelijke feestdagen, dus met elkaar
betekende dit extra veel vrije dagen!

Ik heb veel samengewerkt met mijn
collega Max Coster. We hadden
klanten in Noord- en Zuid-Holland
en deden sommige uitpakkamers
samen. Daarnaast had ik in mijn werk
te maken met directeur W. Lange. Hij
was afkomstig van de Bijenkorf, ook
een echt joods bedrijf en kwam bij
Van Mentz binnen als inkoopdirecteur.
Een man van Pools-Joodse komaf die
met een licht accent sprak. Als je rond
kerst op zijn kamer moest komen voor
de tantième, de bonus naar je prestatie
of beter gezegd je omzet in dat jaar,
was dat een spannend moment. Op
tafel lagen de bruine envelopjes met
onze namen waar de geldbedragen
inzaten. Eén voor één werd je naar
binnen geroepen en kreeg je met een
korte toelichting het felbegeerde envelopje uitgereikt. Later op de wc ging je
die openmaken om te kijken wat erin
zat. Dan hoorde je naast je gevloek,
omdat de inhoud tegenviel.
Als verkoper buitendienst presenteerden we in het najaar altijd de nieuwe
collectie aan winkeliers in de regio.
Deze woningtextielshow was een
echte hype. De hele collectie werd
dan op spectaculaire wijze aan de
winkelaars getoond. Je reisde met je
collectie af naar een hotel in het land,

bijvoorbeeld Sommelsdijk, waar je
een hele week de winkeliers ontving
in de zogenaamde uitpakkamer. We
presenteerden daar dan de nieuwste
collectie en trends. Zo weet ik nog dat
de gordijnstoffen van Nijntje, voor de
kinderkamer, ineens een trend werden.
Dan gaf ik ze een paar boekjes van
Nijntje cadeau. Zo zorgden we elke
keer voor iets leuks.
Na jaren van voorspoed gebeurde er
iets dramatisch. In 1970 brandde het
hele hoofdkantoor op de Paviljoensgracht af. Daarbij kwam één medewerker om het leven. Zelf was ik op pad
ergens in het land, maar het nieuws
sloeg in als een bom. Op de plek van
de drie panden werd later een nieuw,
modern hoofdkantoor gebouwd.
Naast de bestaande vestigingen in
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Groningen en een centraal tapijtmagazijn in Voorschoten werden er ook
showrooms en magazijnen geopend
in Tilburg, Heerlen, Nijmegen en Enschede. Ook kwam er 1975 een groot
distributiecentrum in Vianen.
Na ruim 24 jaar Van Mentz maakte ik
in 1979 de overstap naar een baan in
een andere sector. Met de Koninklijke
B. van Mentz is het helaas niet goed
afgelopen. In 2009 werd het faillissement aangevraagd. Ondanks alle
veerkracht kwam na 100 jaar een
einde aan dit prachtbedrijf.
Ferdinand Versluis
ferversluis@telfort.nl
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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 , kg een van de lichtste rollators op de
markt in de categorie gebruikers tot een ma imaal gewicht
van
kg.

Opvouwbaar

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

Voor leden

Normaal € 299,00

240,-

Stabiel en duurzaam

rame en zitting zijn getest op een ma imale belasting van
kg. ichte en betrouwbare remmen. P gelaagde
onbreekbare wielen met rubber loopvlak. Onderhoudsvrij.
Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde
handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebrui
ker
licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel

Hoogte verstelbaar

De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen
vanaf cm bij de lage tot
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.

eurer anicure en pedicureset P is een
complete set voor thuis. Voor zowel beginners
als professionals.
•
•
•

Voor leden

55,95

Normaal € 69,95

niveaus, werkt met de klok mee of tegen
de klok in
nelheid .
.
rpm
nclusief opzetstukken slijpkop sa er,
slijpkop vilt, sa er slijpschijf fijn, sa er

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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Vroeger was alles beter
Auw, Barend Jan Donker. U raakt een gevoelige snaar. Een héél gevoelige snaar. ‘Vroeger was alles
beter’, schrijft u in De Oud-Hagenaar, nr. 19. En u stipt NPO Radio 4 aan. Pijnlijk. Maar laat ik beginnen bij het begin.
Zodra iemand ‘vroeger was alles
beter’ begint te zeggen, dan is dat een
wetmatigheid die aangeeft dat je nu
toch echt ouder wordt. Of men het wil
of niet, even onvermijdelijk als het
komen van grijze haren komt er een
moment waarop iemand voor het eerst
deze zin gaat uitspreken en dan weet
je het zeker: je wordt oud.
Ik begin ernaar te neigen om ook te
vinden dat vroeger alles beter was. Dat
is angstwekkend, want ben ik nu oud?
Nee, geenszins. Maar het gegeven
dat ik gerechtigd ben om deze krant
te lezen, verraadt toch iets van mijn
huidige leeftijd.
Maar goed, over naar mijn punt van
werkelijke pijn.
Hilversum 4
In mijn jonge tienerjaren ging ik over
van het luisteren van Neerlands popzender Hilversum 3 naar de leverancier van klassieke muziek: Hilversum
4. Dat was een spannende ontdekkingstocht in de wereld van viool,
iano, fluit en gillende mev ou en
Sopranen noemden ze die laatsten.
Luisteren naar Hilversum 4 was een
deeltijdgegeven, want in die tijd werd
‘s nachts nog gewoon geslapen. Het
begon, als ik correct ben, om zeven
uur in de ochtend. Na het nieuwsbulletin was er klassieke muziek en spraak
over klassieke muziek en STER-reclame op Hilversum 4 bestond gewoonweg niet. Oh god, wat een heerlijke
tijd was dat.
Om 17.00 uur hield Hilversum 4 op
te bestaan. Dan was er op betreffende
frequentie te horen wat ook op Hilversum 2 werd uitgezonden. Veel gepraat
en voor een 14-jarige verre van interessant. Maar goed, ons gezin moest
rond die tijd toch eten (en afwassen,
jakkie) en daarna zaten we standaard
als bloedhonden achter de televisie,
Nederland 1 of 2, zo ongeveer de

enige zenders die we hadden, dan wel
redelijkerwijs konden ontvangen .
Om 20.00 uur was het wel weer welletjes met Hilversum 2 en werd de
zender weer Hilversum 4. Er werd uitgezonden tot 23.00 uur, daarna was de
klassieke koek op. Wat er in de avond
op mijn geliefde zender was te horen,
kan ik u niet vertellen, het ijzeren
regime van mijn moeder bepaalde dat
ik dan zéker al in dromenland hoorde
te zijn. En zoals u allen zult weten:
moeders wil is natuurlijk wet.
Radio 4
Het verouderingsproces, zeg maar
het aftakelen van Hilversum 4, begon
sluipend. Ik weet niet wat eerder was,
maar twee aspecten zorgden voor
het eerste verval. Het eerste was de
naamswijziging. Voortaan luisterde
Nederland niet meer naar Hilversum,
maar naar Radio. Hilversum 4 verloor
haar onschuld en werd Radio 4. Waarschijnlijk in 1985, als ik Wikipedia er
op nasla. Tot zover nog niet zo heel
veel aan het handje.
Nieuwszender
Hilversum 4/Radio 4 was alleen al een
zegen om naar te luisteren door het
gegeven dat het (vrijwel) gevrijwaard was van storende elementen.
Nieuws was er om 07.00 uur, 12.00
uur en 17.00 uur (of iets in die orde)
en STER-reclame op deze zender
was hetzelfde als vloeken in de kerk:
afwezig.
De zender was in de loop der jaren
volwassen geworden. Hilversum 2
kwam niet meer tussen 17.00 en 20.00
inbreken en de zender zond nu uit tot
middernacht. Wellicht ook dat de zender iets vroeger begon met uitzenden,
maar dat weet ik niet zeker.
Net als een onderliggende ziekte
begon ook het vernietigingsproces van
Radio 4 sluipend doch genadeloos.
Eerst begon men stukje bij beetje

meer journaal in te bouwen. Voortaan
ook om 08.00 uur, een tijd later ook
om 10.00 en 13.00 uur en door de
jaren heen zo verder tot vrijwel ieder
heel uur. Hoewel Radio 1 al jaren de
Nederlandse nieuwszender was, met
Radio 4 had eerstgenoemde er een
geduchte concurrent bij gekregen:
‘Radio 4, voor al uw klassieke muziek
én al uw nieuws’.
STER-reclame
Zoals vermeld: STER-reclame op
Radio 4 bestond niet. Dat was een zegen, maar zoals bloemen niet honderd
dagen kunnen bloeien, kon ook Radio
4 niet reclamevrij blijven.
De allereerste keer dat ik STER-reclame op Radio 4 hoorde, heb ik stevig
gevloekt. Hoorde ik het echt goed?
Werd míjn zender nu verkracht door
het uitzenden van STER-reclame? Ik
was naïef en hoopte nog dat het een
foutje zou blijken. Of dat er zo veel
protest van luisteraars zou komen
dat ze dit hooguit een week zouden
volhouden.
Maar die hoop bleek ongegrond: de
reclames werden talrijker en talrijker.
Alleen de zondag werd gerespecteerd.
Die bleef nog even reclamevrij. Tot
de dag dat de dolk mij trefzeker in het
hart werd gestoken: zeven dagen in de
week STER-reclame op Radio 4.

Theo Olof, een van de oprichters van Radio 4 (destijds Hilversum 4)

frequentie teruggebracht tot één avond
per week.
Opera’s en operette: Niet mijn genre,
maar de presentator was aanstekelijk
bevlogen.
Ik zal een paar programma’s vergeten
zijn te noemen, maar dit waren voor
mij de belangrijkste. Alle programma’s met eigenheid zijn verdwenen.
R.I.P.

Mijn ziel bloedde.
Rassenzuivering
Vergeef mij deze term. Ik weet geen
betere die de lading dekt. Na de
naamsverandering, het vermenigvuldigen van de nieuwsbulletins
en het structureel treiteren met
STER-reclames is ook op andere
wijze Hilversum4/Radio 4 vakkundig
afgebroken. Alle programma’s die nog
enig karakter of eigenheid hadden zijn
zorgvuldig de nek omgedraaid. Radio
4 werd gezuiverd van dát wat het
luisteren naar de zender voorheen tot
een feestje maakte.
De Wandelende Tak: muziek uit andere
culturen, prettig bijeen gepraat door de
aparte stem van Walter Slosse.
Het Witte Doek lmmu iek en lmfragmenten, prettig bijeen gepraat
door... Walter Slosse.
OASE: gedichten en rustige muziek, op
goddelijke wijze gepresenteerd door
Cees van Ede.
Urubicha lastig te de ni en, maa
boeiend themaprogramma dat aanvankelijk op twee avonden in de week
werd uitgezonden. Later werd die

Eenheidsworst
Het is Radio 4 op vakkundige wijze
gelukt mij volledig te vervreemden
van deze zender. Qua muziek had ik
het in eerste instantie nog niet eens
zo snel in de gaten. Het was sluipend.
Maar het was er. Ik betrapte mij erop
dat ik steeds vaker onrustig werd
van de gedraaide muziek. Ik neeg er
steeds meer toe de radio eerder uit te
zetten dan mij gewoon was. Ik liet er
een analyse op los en de uitkomst was
schokkend: Radio 4 was niet meer van
de luisteraar. Nee, Radio 4 was nog
maar van één individu, vermoedelijk
de zendercoördinator. Dit individu
had besloten dat er nog maar één soort
muziek op de zender mocht worden
gedraaid: zijn of haar eigen/persoonlijke smaak.
En die smaak is ongeveer als volgt.
- Trompet/hoorn/fagot/hobo/klarinet,
in duizend variaties.
- Een strijktrio/-kwartet/-kwintet/-wat
dan ook, in duizend variaties.
- Afgewisseld met wat pianomuziek
van Chopin, iets van Mendelssohn en
een symfonie uit die periode.

En dat is grosso modo het enige dat je
nog op Radio 4 voorgeschoteld krijgt.
Lust ú nog eenheidsworst?
Leuteren
Afgekeken - of moet ik ‘afgeluisterd’
zeggen - van Radio 3, is ook Radio 4
afgegleden tot het bedenkelijke niveau
van kakelende presentatoren. Praten
doen we niet meer om klassieke
muziek aan te kondigen of te duiden,
praten doen we om de luisteraar te
vermaken. Of zo. Gewoon wat in het
rond zwetsen conform patent Radio 3.
Radio 4 was voor mij stervende.
Begon ik tien jaar geleden al steeds
minder te luisteren naar de zender
die mij eens lief was, de laatste jaren
luiste ik e de nitief niet mee naa
(NPO) Radio 4 is dood. Ik ben veroordeeld tot het luisteren naar compact
disc. Of internetradio. Concertzender
onderscheidt zich nog redelijk positief
in dezen. Heel soms zoek ik nog even
naar de uitzendfrequentie van de
overledene. Om te luisteren wat op
dat moment wordt uitgezonden. Het is
steevast de eenheidsworst zoals twee
kopjes hierboven beschreven. Je zou
net zo goed 24 uur per dag dezelfde cd
kunnen opzetten, het geeft hetzelfde
effect. Hilversum 4 is een legende, Radio 4 is een herinnering, NPO Radio 4
is dood. Wie nu nog naar NPO Radio
luiste t ed ijft een vo m nec o lie
Het is maar dat u zich daarvan bewust
bent.
Vroeger, het is een in beton gegoten
wet voor iedere jongeling die onvermijdelijk ouder wordt. Vroeger was
alles beter.
Olav van Damme
olav.design@hetnet.nl
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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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Wonen in de Papaverhof
In 1976 kregen wij de etagewoning Klimopstraat 8 toegewezen.
Een vierkamerwoning met balkon in de ochtendzon en uitzicht
op de toren van de Bethlehemkerk. Van architect Jan Wils hadden we nog nooit gehoord en ‘De Stijl’ kwam vaag bekend voor.
We woonden naar onze zin op een plek vlak bij zee met aan de
overkant van de straat die leuke witte huisjes. Na een twintigtal jaren in een laagbouwwoning in de Irisstraat leidde onze
wooncarrière bij Woningbouwvereniging Daal en Berg ons naar
een van de mooiste woonlocaties van Den Haag, de Papaverhof.
Nota bene zo’n woning, die ik als leerling aan de om de hoek
gelegen school in de Sneeuwbalstraat, nog als ‘donkere bunker’
betitelde. Inmiddels ben ik 41 jaar lid van Daal en Berg. Een in
1917 opgerichte coöperatie, bestuurd door de bewoners van het
rijksmonument.
Architect Jan Wils creëerde een unieke
woonomgeving waar je, wanneer je er
eenmaal woont en de hoge kwaliteit
van ontwerp, structuur en ruimte hebt
ervaren, niet meer weg wilt. Deze
huizen, met hun gunstige bezonning
‘voelen’ geweldig. Mondriaan zelf
vond dat je in een schilderij moest
kunnen wonen. Ik heb het gevoel
alsof ik in een Mondriaan woon. Zijn
onze kastdeuren niet afgeleid van
deze abstracte schilder? Is de schouw
niet geïnspireerd op zijn Stijl-genoot
Rietveld? Werd Wils met zijn kleurstelling niet beïnvloed door Theo van
Doesburg? Die richtte honderd jaar
geleden ‘De Stijl’ op. Het tijdschrift
van de beweging werd een spreekbuis
voor een kunstenaarsgroep die lef
toonde en kunst en architectuur op hun
grondvesten deden schudden.
Klimopstraat
Ook daarom bewonen de 128 leden
van de coöperatie Daalen Berg en
hun gezinnen thans een architectonisch kunstwerk van internationale
allure dat getuigt van een stroming die
zich heden ten dage nog steeds doet
gelden in de kunst en architectuur.
Van Doesburg was er na de oplevering
in 1922 van het verrassend ingenieus
ontworpen ensemble als de kippen bij
om een etagewoning in de Klimopstraat te huren. De Stijl oprichter
huurde het pand drie jaar, waarna zijn
toenmalige echtgenote Lena Milius
er tot 1931 zou verblijven. Milius
zou bij de inrichting van haar woning
worden geadviseerd en geholpen door
Jan Wils.
Evenals De Stijl bestaat de beheerder
van het Rijksmonument Papaverhof/
Daal en Berg 100 jaar. Honderden

bezoekers van over de hele wereld
bezochten inmiddels de unieke creatie
van Jan Wils, waarover zo
veel te vertellen is. Ook
daarom ontstond
het idee van

een jubileumboek,
waarin dit tot de 100
belangrijkste Nederlandse monumenten behorende architectonisch
hoogstandje wordt beschreven. Auteur
Marcel Teunissen belicht het complex
De Papaverhof vanuit de architectuur,
De Nieuwe Haagse school en schetst
de bijzondere ontstaansgeschiedenis
van De Papaverhof en de omliggende
straten. Conservator moderne kunst
van het gemeentemuseum Hans Janssen ontrafelt de relatie tussen Jan wils
en De Stijl en Gerard van Otterloo,
commissaris bij Daal en Berg, benadrukt het belang van coöperaties.

ook aandacht voor de bewoners van
het complex dat verscholen ligt tussen
de Laan van Meerdervoort, Goudenregenstraat, Goudsbloemlaan en
Stokroosveld. Want voor hen schetste
Jan Wil een ontwerp met, zeker voor
die tijd revolutionaire indeling en
voorzieningen. Zoals kantelramen,
doo geefluik, vuilsto tkoke s en oodschappenlift.

Bij de lancering van het boek, waarbij
wethouder Joris Wijsmuller een eerste
exemplaar ontving, trok Teunissen
parallellen tussen het ontstaan van De
Stijl, het ontwerp van Jan Wils en de
productie van het jubileumboek. „Het
zijn drie momenten in de geschiedenis
waarbij alles klopte. De Stijl kon ontstaan gedurende de eerste wereldoorlog met een neutraal Nederland. Dit
gaf ruimte aan mannen als Van Doesburg, Mondriaan, Van der Leck, Huszar, Wils, Rietveld en anderen om een
nieuwe richting aan kunst en architectuur te geven. Het ontwerpen van De
Papaverhof was mogelijk doordat het
toenmalige bestuur en commissarissen, waaronder Berlage en Willem
Drees sr., niet weken voor problemen
als grondverwerving, de dreiging van
het intrekken van een rijkssubsidie en
het afwijzen van een eerste ontwerp.
Ook niet voor de enorme tijdsdruk die
dat opleverde. Uiteindelijk kwamen
zij, op voorspraak van commissaris
Berlage, in contact met Jan Wils. Een

jonge architect
met durf en visie die
met een even vernuftig, als
voor die tijd afwijkende vormgeving, de handen op elkaar kreeg”
bracht de architectuurhistoricus in herinnering. „Ook voor de ontwikkeling
van het boek kwamen op het juiste
moment de juiste mensen bij elkaar”.
Ook premier Rutte toont zich een fan
van het complex. Hij ontving dan ook
op 22 augustus enkele redactieleden in
het ‘Torentje’ en was zeer enthousiast
over het jubileumboek dat hem werd
overhandigd.
In het 128 pagina’s omvattende boek

Opvallend is dat het vooral de oudere
bewoners zijn die de bijzonder rustige
woonomgeving, zonder doorgaand
verkeer, op waarde weten te schatten. Zij erkennen ook het belang in
van de coöperatie. Die zorgt er niet
alleen voor dat het Rijksmonument
wordt beheerd en onderhouden. De
organisatievorm verzekert ook de zeggenschap van de leden die een woning
huren dan wel het woonrecht van hun
huis hebben gekocht. Die verkoop,
onder strikte voorwaarden wat het
onderhoud betreft, was nodig om een
renovatie in 2007 van de etagewoningen te nancie en Want de levendige
coöperatie Daal en Berg beheert het
complex zonder enige cent subsidie.
Jos Praat
jospraat@gmail.com
De Papaverhof van Jan
Wils/100 jaar Coöperatieve
Woningbouwvereniging Daal
en Berg. Prijs: 29.95 euro.
ISBN: 978-94-6208-393-6.
Zie ook: daalenberg.nl.
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto’s: Joris van Bennekom

GEEF DEZE UNIEKE ERVARING CADEAU

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353
THEATERHANGAAR

| VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

(45 cpm)

NÚ T/M MEI
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Het Haagse dansen in de vijftiger jaren (deel 1)
Mijn toenmalige stiefvader, Henk Zwennes, achtte de tijd rijp
toen ik veertien jaar werd om me mee te nemen naar sigarenmagazijn Knijff op de Stationsweg waar hij altijd zijn pijptabak
en sigaren kocht. Op die leeftijd mocht je roken vond hij en we
gingen over tot aanschaf van mijn eerste legale sigaretten, een
pakje Dubec, want je moest met lichte tabak beginnen. Kon je
later wel overgaan op Miss Blance, Three Castles, Golden Fiction e.d.
o as hij ook van mening dat anneer je achttien jaar werd je naar een
dansschool moest om je die vaardigheid eigen te maken welke volgens
hem onontbeerlijk was in het sociaalmaatscha elijke ve kee ij al daa
later nog wel eens met enige spijt aan
he en te uggedacht
Samen met twee vrienden, Cees van
de euvel en ete ijkendal, togen
ij naa dansschool an de Meulen
aan de Gedempte Gracht op de plaats
waar nu het parkeerterrein van de
ijenko f ligt e man en uus van
de Meulen a en net het vo ige jaa
e eldkam ioen ofessional
Latin- me ican ge o den, een ongelofelijke prestatie voor een Nederlands
koppel! Wij zouden het overigens
niet in ons hoofd gehaald hebben om
e man of uus te eggen, dat as in
die tijd onmogelijk!
l snel na de eginne s- en ve volgcursus werd me door meneer Van der
Meulen een a tne voo gesteld die al
enige ervaring had op het niveau B in
de edst ijdklasse Met haa lee de ik

in de eerste plaats dat ik nog héél veel
moest le en n liefst heel snel, ant
Mie as een ongeduldige tante, die
wilde met een nieuwe partner weer
te ug naa haa oude niveau
ete had o een kee een a tha ig
engeltje met blauwe ogen leren kennen die hem vertelde dat zij had ingeschreven op een beginnerscursus bij
dansschool uij e s ij ist mij ove
te halen om samen ons daar ook voor
in te schrijven met het non-argument
dat ik dan een avond meer had om
te oefenen en kon hij ijn avances
uitleven op ‘t engeltje!
oen ik aan menee uij e s liet lijken de cursusprijs wat hoog te vinden,
kregen we korting, want hij zat met
een gebrek aan heren! Later, toen de
aap uit de mouw kwam en bleek dat
we helemaal geen beginners waren,
mocht ik na de beginners ook bij de
ve volgcu sus lijven ij had daa
het elfde o leem
Voor mij was er nóg een leuke
bijkomstigheid; meneer Kuijpers had

Dansschool Van der Meulen zat op de plaats waar nu het parkeerterrein van de Bijenkorf ligt. Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (collectie Haags

een prachtig meisje van een andere
cursusdag als assistente die in eerste
instantie nogal verbaasd was dat die
beginneling ineens zo goed met haar
kon dansen m ko t te gaan e he ben een blauwe maandag wat kussen
uitge isseld voo ik de ons k eeg
mm ie o
Met het engeltje van ete is het nooit
at ge o den
Kuijpers
Door mijn diensttijd was het wedstrijddansen op een lager plan en het
geduld van Mie o ge aakt k e d

voor de bewezen diensten bedankt en
as dus a tne loos

ringen en gingen we hier en daar aan
edst ijden mee doen

Joop Kuijpers had inmiddels zijn
plicht bij de luchtmacht vervuld en de
school van de oude Johan Kuijpers
ove genomen ij sta tte een clu je
met de bedoeling daar een wedstrijdklasse van te maken Met o a de hee
en mev ou oogsteede , eigenlijk
een seniorenpaar, de gebroeders
oe e, ha les Ma chal, uud Laan
en mij vroeg hij of ik met zijn verloofde Wil een ko el ilde vo men
Dat ging een tijd goed, behalve de
oogsteede s maakte iede een vo de-

ot enk chouten o een ondagavondsoiree zijn zusje van twintig jaar
meebracht die ook bij Kuijpers op een
gevo de den cu sus at aadt het al
ik bracht diezelfde avond Greetje thuis
en zij leerde verbazend snel heel goed
dansen en natuu talent
Maa daa k amen at ve ikkelingen uit voo t die ik niet had voo ien
Guus van Charante
guus.vancharante@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’.

Erf- en schenkingsrecht
Hoe om te gaan met
erfenis van 2000 euro
Wij zijn samenwonend, en hebben
allebei AOW, met een klein pensioen.
Gezien ons inkomen ontvangen wij
zorgtoeslag. Van de gemeente komen
wij in aanmerking voor vrij reizen
en een collectieve zorgverzekering.
Binnenkort ontvangen wij een restant
van een erfenis. Het gaat om en nabij
de 2000 euro. Wij vragen ons af of dit
bedrag onder vermogen valt? Want
dan komen wij net boven het bedrag
dat je mag hebben voor de collectieve
verzekering en heeft het ook invloed op
de zorgtoeslag?
De erfenis kan invloed hebben op
uw vermogen in box 3 dat voor 4
procent meetelt in uw verzamelinkomen dat bepalend is voor vele
sociale verzekeringen en voor belastinghef ngen chte de hoogte van
box 3 wordt op 1 januari van het jaar
voorafgaand aan de belastingaangifte e aald oe el je soms ve anderingen in inkomen en vermogen

direct moet opgeven adviseren we
u om het tot bepaalde grens direct
o te maken lthans snel als u het
binnen uw box 3 doet en als het van
invloed is o u toeslagen ok e t
u niet om welke collectieve verzekeing het gaat Misschien is e s ake
van een zorgverzekering bij een laag
inkomen die via gemeenten wordt
afgesloten en die nogal kunnen
uiteenlo en ua inkomenseisen ls
het alleen om de zorgtoeslag gaat,
dan ijn daa voo inkomensg en en
Vraag ook bij uw gemeente naar de
voo aa den et is ook o n klein
bedrag dat het direct uit te geven
moet zijn aan vakantie of extra spullen die niet onde o vallen

Sociale voorzieningen
Prijsvergelijkingen in
zorg als het nodig is
Moet ik voor mijn eigen aandeel in de
zorg ook gaan kijken bij welke aanbieder ik het goedkoopste uit ben?
Dat is een lastige v aag ijsve gelijkingen voor u hebben altijd zin

als het om uitsluitend een basisverzekering gaat, maar bekijk dan ook
de voorwaarden voor aanvullende
ve eke ingen et eigen isico voo
de basisverzekering is door de overheid vastgesteld op minimaal 385
eu o o gve eke aa s kunnen dat
ed ag ook soms ve hogen oo al
(alleenstaande) jongeren kijken daar
altijd naar want zij zijn niet gauw
ziek, hebben zelden specialistische
hul of medicijnen nodig Daa gokken e ook o
ijn ve schillen
in de premies per maand (de eigen
bijdragen) die u naast uw inkomen moet etalen Dus het is een
com le e aak ns advies als u e
maand meer dan 10 euro kwijt bent
aan eigen bijdrage dan wordt het pas
interessant om prijsvergelijkingen te
doen nde s ouden e eggen lijf
bij uw zorginstelling als u daarover
tev eden ent

AOW en pensioen
Géén pensioenopbouw
voor alfahulpen
Ik ben erg lang alfahulp geweest voor

een oudere dame. Heb ik ook nog
pensioen opgebouwd?
In principe niet, tenzij u het zelf
allemaal hebt geregeld met uw inkomen of lijf entes en alfahul doet
namelijk nogal eenvoudig werk in
de huishoudelijke verzorging zoals
stoffen, ramen lappen, stofzuigen of
elfs eten koken en unt is dat u
dan ook niet verzekerd was voor de
WW, arbeidsongeschiktheid, ziekte,
ensioen of eiskostenve goeding
U moet het zo zien dat u in feite
volgens het tegenwoordige begrip
e ent Meestal emiddelt thans
de thuishulporganisatie ook voor
u bij een particulier of houder van
een e soonlijk udget ndien u
toch in directe dienst bent van een
thuishulporganisatie dan hangt het
e van af hoeveel u e jaa ve dient
g veel ensioen egeling kennen
namelijk een zogenoemde franchiseregeling die overeenkomt met om en
na ij het ed ag van de W Dus
als u f anchise mee dan
euro (voorbeeld) is, dan bouwt u
onde dat ed ag helemaal niks o

U betaalt dan ook geen pensioenemie

Fiscale zaken
Uitgezonden worden
met eigen woning
Mijn woning staat leeg, omdat ik bijna
een half jaar elders woon in een hotel
omdat ik uitgezonden ben door mijn
bedrijf. Hoe is de fiscale regeling
daarvoor?
De Belastingdienst beschouwt uw
oning dan toch als een eigen huis
U moet wel aan enkele voorwaarden
voldoen of u scale a tne
is minimaal één jaar eigenaar van
de oning et huis moet ook u
hoofdve lijf ijn kunt het ook
niet ve hu en in die e iode f
misschien wél maar dan moet u de
inkomsten en kosten (de regeling
voor de lening) opgeven in box 3
waarvoor overigens een bepaalde
v ijstelling geldt
et s eekt van elf dat een huu oning niet een eigen oning is
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Een echte man scheert zich iedere dag
met Julius Pasgeld

De gewoonte om er iedere dag glad bij te lopen, lijkt een beetje verloren te gaan. Steeds meer
jonge mannen laten vandaag de dag hun baard staan of vertonen iets dat daarop lijkt.

Een echte man. Dat was ik natuurlijk
nog lang niet toen ik in 1958, op
15-jarige leeftijd, mijn eerste baardharen voor de spiegel ontdekte. Maar
het begin was er in ieder geval. En als
ik me iedere dag schoor, zo meende
ik oprecht, zou dat het tempo waarin
ik uiteindelijk in de grote mannenwereld zou worden opgenomen, zeker
bespoedigen.

wonder heten, dat mijn zonen, die het
regelmatig scheren trouwens lijken
te hebben opgegeven, geen apparaten
met vier scheerkoppen hebben. Want
die bestaan al wel. De presentatie
van een scheerapparaat met vijf en
meer scheerkoppen zie ik met angst
en beven tegemoet. Waar is het einde
van onze gemakzucht en hang naar
overbodige luxe?

Daar was mijn vader het absoluut niet
mee eens. ‘Je moet het natuurlijk zelf
weten’, sprak hij. Want van mijn vader
mocht ik alles altijd zelf weten. ‘Maar
als jij je vanaf nu iedere dag gaat
scheren, gaat je baard sneller groeien
en zal jij je je hele leven lang iedere
dag moeten scheren. Terwijl, als je je
in het begin van de ontwikkeling van
je baard alleen maar scheert als het
écht nodig is, je je later slechts eens in
de twee dagen behoeft te scheren’.

Mijn vader viel op zeker moment, wegens een voor mij toen onbegrijpelijke
reden, weer terug op een krabbertje.
Dat was een handvat met bovenop een
soort klemmetje waartussen je een
plat scheermesje deed dat aan beide

Eens in de twee dagen? Eens in de
twee dagen? Nou kón ik me eindelijk
eens scheren en me een beetje een
man voelen en nou mocht het niet eens
iedere dag! Toch heb ik me indertijd,
om wat voor reden dan ook, aan de
wijze raad van mijn vader gehouden.
En zie: ik scheer me nu al mijn hele
leven tot op de dag van vandaag maar
ééns in de twee dagen. En wat heeft
dát gescheeld! Ruim achttienhonderd
uur! Achttienhonderd uur waarin ik
me niet heb hoeven scheren. Maar
waarin ik bijvoorbeeld lekker in het
bad een boek heb kunnen lezen. Of
tijdens het ontbijt wat uitgebreider de
krant heb kunnen doornemen voordat
ik naar m’n werk ging. En wat je al
niet meer kunt doen in plaats van je te
scheren.
Ik begon me te scheren met het elektrische twee-kops scheerapparaat van
mijn vader. Daar kwam verder niks bij
kijken. Geen water, geen scheerzeep,
geen scheermesjes uit pakjes. En als
je klaar was, klikte je het deksel van
het scheerhoofd open en schudde de
stoppels uit het reservoir in de prullenmand. Simple comme bonjour!
Dat mijn vader een elektrisch
scheerapparaat bezat was trouwens
geen wonder. De helft van alle
Nederlanders had zo’n ding. Want
het was lekker makkelijk. Bovendien
behoorde mijn opa indertijd tot de
allereerste honderd Nederlanders die
zich elektrisch schoren. Met zo’n
bruine Philipsstaaf met maar één
scheerkop. Mijn vader had er dus een
met twee scheerkoppen. Wat lag meer
voor de hand dan dat ik, als teken van
voortschrijdende gemakzucht en luxe,
mezelf een scheerapparaat met drie
koppen ging aanschaffen. Het mag een

zelf ontbreekt aan karakter!
Eindelijk begreep ik mijn vader en
ging op zoek naar een krabbertje.
Tevergeefs. Krabbertjes met platte
scheermesjes bleken vervangen door
weggooikrabbertjes met een smal,
vast mesje eraan. Eerst één mesje.
Toen kwamen er krabbertjes met vlak
onder elkaar twee smalle mesjes. En
daarna, hoe raadt u het, drie, vier en
vijf mesjes. Vaak met extra strips die
de huid verzorgen of voorzien zijn van
hydraterende gel.
Ruim een jaar schoor ik me met een
weggooikrabbertje met twee mesjes.

De Philishave van mijn opa

ik gewoon, zonder er bij na te denken
gelijk de volgende dag een nieuw
handvat gekocht. Maar een mens
wordt gaandeweg wat ouder en leert
derhalve wat meer stil te staan bij de
dingen om hem heen. Bovendien was
ik deze keer vergeten om direct een
nieuw handvat met motortje aan te
schaffen, zodat ik me twee dagen later
moest scheren met een niet-pulserend
apparaat.
Wie schetst mijn verbazing dat het resultaat van die niet-pulserende scheerbeurt exact hetzelfde was als wanneer
ik me wél trillend van mijn stoppels
had weten te ontdoen. Nog niet van
mijn verbazing bekomen bevestigde
de volgende scheerbeurt mij opnieuw,
dat mijn wangen net zo glad waren
als wanneer ik mij wél pulserend had
geschoren.
De Philishave van mijn vader

lange zijden scherp was. Als na een
paar keer scheren de ene kant bot was
geworden kon je de andere kant ook
nog gebruiken.
Hebbeding
Pas nadat ik mij tien jaar lang (om
de dag dus) elektrisch had geschoren
vielen de schellen van mijn ogen. Een
elektrisch scheerapparaat bleek slechts
een hebbeding! Een statussymbool!
Een voorwerp waar een mens z’n
identiteit aan ontleend. Omdat het hem

En om in mijn toenemende behoefte
aan gemak te voorzien, schafte ik
me daarna, alsof ik niets geleerd had
van de voorgaande periode, een soort
handvat aan met een batterijtje, een
piepklein motortje en een knop voor
micro-pulsering. Op dat handvat klikte
ik dan eens per maand een nieuw
weggooikrabbertje met maar liefst vijf
mesjes onder elkaar. Hartstikke duur!
Maar ik hoorde er tenminste weer bij!
En zo schoor ik mij - bij benadering -

de afgelopen halve eeuw ruim 9.000
keer met 600 scheermesjes van vier
euro per stuk. Tezamen 2.400 euro.
Daar kwamen nog wat handvaten en
batterijen bij van in totaal ongeveer
100 euro. Dus alles bij elkaar zo’n
2.500 euro.
Stilstaan bij de dingen
Totdat de afgelopen week het motortje
in mijn laatst aangeschafte scheerhandvat er ineens de brui aangaf. De
vier vorige keren dat dat gebeurde had

Een bezoek aan de drogist leerde me,
dat gewone weggooischeermesjes
(met twee mesjes onder elkaar en
zonder trilmechaniek) gemiddeld zo’n
30 cent per stuk kosten.
Als ik me met 1.200 van die scheermesjes (1.200 in plaats van de in het
vorige rekenvoorbeeld genoemde 600,
want ze zijn wat sneller bot dan die
dure op dat trilhandvat) de afgelopen
eeuw ruim 9.000 keer had geschoren
was ik een kleine 400 euro kwijt
geweest.
Dezelfde perfecte, comfortabele en
gladde scheerbeurten hadden me in
de afgelopen halve eeuw dan geen
2.400 maar slechts 400 euro gekost.
Tweeduizend euro teveel uitgegeven
aan het scheren!
Slachtoffer van reclame en marktwerking? Gewoon dom geweest? Of
was het omdat ik toen nog steeds niet
wist dat je vanzelf wel een echte man
wordt?

Scheerkrabbertje

Mail het naar: julius.pasgeld@deoudhagenaar.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.

Vanden Plas Princess 1100
Zo briljant, hoe de Britse autofabrikant BMC destijds op basis
van één model als de Austin Glider diverse modellen ontwikkelde met een eigen karakter, zoals de Riley Kestrel, MG 1100,
Wolseley 1100, Morris 1100, en de Vanden Plas Princess 1100.
En over die laatste wil ik het graag hebben, want dat was van
zo’n toppunt van chique exclusiviteit op basis van het genoemde Austin Glider-model.
Een auto die oom Tim kocht na zijn
pensionering, na jaren Fiat te hebben
gereden. Als hij voor zaken in Den
Haag was, logeerde hij altijd in Hotel
de Zalm in de Molenstraat, maar dat
terzijde. Een tip-top gentleman die in
die tijd altijd een bolhoed droeg en
woonde met Tante Lies, dochter Verika en poedel Peppo twee hoog op
de Stadionweg in Amsterdam-Zuid.
Een royal blue Vanden Plas Princess
1100. Zó mooi en chique! Het frontje
alleen al. Een perfecte combinatie
van lampen en mistlampen en een
uiterst chique grille. Gedistingeerde
wieldoppen.
Het interieur was voorzien van leren
bekleding met een rijk ogend notenhouten dashboard. De voorstoelen
hadden elk een uitklapbare armsteun.
Het stuur was precies hetzelfde als

uit de Austin Glider, alleen nu met
het chique Vanden Plas-logo in het
midden. Het dashboard was echt
een plaatje. Zoals ik al zei, van rijk
ogend, glanzend notenhout, dat zo
uit een Rolls Royce kon komen.
Links van het stuur een unit met alle
knoppen, schakelaars en het contactslot. Achter het stuur twee mooie,
ingelegde klokken met de kilometerteller en snelheidsmeter en daarnaast
de metertjes voor brandstofvoorraad,
watertemperatuur, ampèremeter en
olietemperatuurmeter. In het midden
een fraai klokje met daaronder een
smal asbakje en daarnaast het zo
mooie afsluitbare handschoenenkastje. En als je dat opende, zat er in de
achterkant van dit houten klepje twee
ingelegde zilver ogende rondjes voor
je k istallen gin glas en het flesje
tonic. Hoe cool is dat? In het midden

Vanden Plas Princess 1300

gewoon een Austin Glider of Morris
1100, maar de details maakten hem
alsof het een kasteelheer was. Een
marketingconcept dat je tegenwoordig niet meer tegenkomt. Los
daa van as het een hele jne auto
met zijn ruime interieur en zijn
hydrolastic-vering. Hij lag als een
blok op de weg. Al met al bleef het
natuurlijk een Austin Glider met een
beetje scheef staand stuur. Zelfde
1100cc motortje en alles wat bij dit

onder het dashboard ruimte voor de
radio, met daaronder de schuiven
voor de verwarming en ventilatie
en de aansteker voor je Dunhillsigaretten. En keek je omhoog, dan
zag je een mooi stalen schuifdak.
Achterin notenhouten uitklapbare
tafeltjes vanuit de rugleuningen van
de voorstoelen. Zoals gezegd, het
toppunt van chique en daar betaalde
je dan een kleine dertienduizend
gulden voor. De basis was natuurlijk

model hoorde. Maar de Vanden Plassaus maakte hem wel heel bijzonder
met het chique Vanden Plas-logo.
Niet al te populair in Nederland,
waarschijnlijk door zijn Britse
klasse-uitstraling, maar dit is een
auto die ik graag in mijn klassieke
autocollectie zou willen hebben. Zó
Brits, zó chique, zó oom Tim.
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:
• W. Spaans, te Leidschendam
• Joke F. Roerade, te Den Haag
• A. Hamelink, te Zoetermeer

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 14 november vond
u vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 8-9-4-6.
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 8 december.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 24
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

SKYVIEW DE PIER

GORDIJN WERELD

KIP & CO POELIER

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

10% korting op de hele collectie
Boekhorststraat 30A, Den Haag - Centrum

Gratis pak shoarmabroodjes t.w. € 1,50 bij een pond
kipshoarma. (1.p.p)
Kerklaan 1B Rijswijk

SAMMYS OUTLET

25% korting op de eerste maaltijd.
Prinses Mariannelaan 235 Voorburg

25% korting op de Kerstcollectie (niet geldig i.c.m. andere
aanbiedingen)
Hooftstraat 284, Sassenheim

HOUSE OF GREEN

MINGLEMUSH

10% korting op alle potten.
Noordeinde 102, Den Haag - Centrum

Alle kofﬁe en thee € 1,- Op zondag 2e Gin Tonic gratis (1 p.p)
Anna van Buerenplein 712 Den Haag - Centrum

JANTJE THE VEGGIE DOCTOR

YOGOYA

10% korting op het hele assortiment.
Weimarstraat 60A, Den Haag - Segbroek

KIP & CO POELIER

Gratis Aromatouch hand technique behandeling bij inschrijving voor een van de lessen, workshops of cursussen van
YOGOYA Natuurlijk.
Goudenregenstraat 99, Den Haag - Valkenboskwartier

Gratis roomboter klokje bij besteding van € 10,- of meer.
Kerklaan 1B Rijswijk

MOOIE SMILE 079

HOP EN STORK

3e
2e persoon gratis
halve prijs bij behandeling van 3 x 20 min.
Amsterdamstraat 3, Zoetermeer

Van maandag tot en met vrijdag van 10-12 uur kofﬁe (espresso, cappuccino, americano) met patisserie naar keuze
voor € 6,50 i.p.v. € 8.
Passage 82, Den Haag - Centrum

Kinderboek Sara: Hofpas-prijs € 9,95 winkelprijs € 14,95
Bautersemstraat 3, Den Haag en omstreken

CENTER WONEN

HAAGSCHE STADSFIETS

10% korting op de hele collectie.
Boekhorststraat 19, Den Haag - Centrum

5% korting.
Keizerstraat 27, Den Haag - Scheveningen

EVA VERHOEVEN PHOTO ART

LIJSTENMAKERIJ ANY FRAME
10% korting op de gehele inlijsting.
Boekhorststraat 25A, Den Haag - Centrum

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

KINDERBOEKWINKEL ALICE IN
WONDERLAND
Bij aankoop van een boek krijgt u 2 ansichtkaarten naar
keuze cadeau.
Piet Heinstraat 2, Zeeheldenkwartier

MAISON THE BEAUTY IN MY ZONE
10% korting
Johanna Westerdijkplein 69, Den Haag - Laak

ANNA’S DELI
Gratis thee of kofﬁe bij de aankoop van een bagel.
Anna van Buerenplein 10, Den Haag - Centrum

FITNESS AVENUE
Gratis dagpas of healthcheck naar keuze.
Anna Buerenplein 23, Den Haag - Centrum

STARS AND STRIPES DUMPSTORE
5 % korting op de gehele collectie, aanbiedingen
uitgezonderd.
Boekhorststraat 25, Den Haag - Centrum

BEUKERS DIERENSHOP
10% korting op de hele collectie m.u.v. vlooien- en bestrijdingsmiddelen en medicijnen.
Koningsstraat 48-50, Den Haag – Centrum

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.

SANTÉ DE MEDITERRAANSE TRAITEUR

