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Badhuisbezoek in Rijswijk en Den Haag
Mijn ouderlijk huis had geen
badkamer. Die zat er wel oorspronkelijk in, maar door het
oplopende kindertal moest
de badkamer wijken voor een
slaapkamer. Dus werden de
jongste drie bloedjes van de
zes een keer in de week in de
keuken gewassen. Moeder
verwarmde het badwater in
emmers op het gasstel en
mikte het daarna in de teil op
de grond.
Ik had de eer als eerste daarin door
mijn moeder schoongeboend te
worden. Dat deed ze heel grondig. Als
verpleegster was ze gewend tegenstribbelende mannelijke patiënten
flink aan te pakken, maar ik vond het
een kwelling. Als er dan ook nog zeep
in mijn ogen kwam, begon ik zielig
hard te krijsen, maar moeder ging onverstoorbaar door met haar marteling.
De volgende twee zusjes werden in
hetzelfde badwater gewassen. Daarna
volgde het pijnlijke nagels knippen...
Als moeder dienst had, nam mijn
oudste zus het waswerk over. Dat
gebeurde in de spreekkamer van de
huisarts beneden, omdat daar de enige
wastafel met een geiser was. Ik moest
dan op een stalen trapje staan. Met een
washandje waste zij mijn body van boven naar beneden schoon. Veel zachter
dan moeder deed. Zo zacht, dat ik toen
ik blijkbaar de pubertijd naderde, in de
onderbuik wellustige gevoelens kreeg
met zichtbaar gevolg... Dat vond ik
nogal gênant en dus werd het nu tijd
voor het badhuis.
Bleekerslaan
Met een stukje zeep en een schone
onderbroek (die ik echter vaak vergat)
in een opgerolde handdoek liep ik naar
de Bleekerslaan 2 in het oude Rijswijk
en kocht aan de kassa een kaartje voor
een stortbad, zoals een douchebad
toen heette. Dan plaatsnemen in de
meestal overvolle wachtkamer tussen
die heerlijk stinkende werklieden en
wachten tot de badmeester mijn nummer riep. Bij de geopende douchedeur
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nam hij mijn kaartje in ontvangst en
stelde de klok op de buitenkant van de
deur op twintig minuten.

bezocht. Zij waren duurder dan de
douches en mochten langer gebruikt
worden.

Nu begon het haasten. In die twintig
minuten uitkleden, douchen, haren
wassen, inzepen, afspoelen, afdrogen
en weer aankleden. Dan bonsde de
badmeester op mijn deur en riep, dat
het de hoogste tijd was. O wee, als ik
daar overheen ging. Dan volgde nog
een stortbui, nu van fraaie scheldwoorden. Er mocht niet gezongen en
geroepen worden, hoewel mannen dat
juist graag onder de douche willen
doen. Enfin, heerlijk verfrist naar huis.
Ik kon er voor een week weer tegen
aan.

Een stortbad
Die badgelegenheden waren in de jaren twintig bedoeld voor de arbeiders.
Zij hadden die voorzieningen niet in
hun oude woningen. In mijn geboortedorp Rijswijk kwam in 1927 het
boven genoemde badhuis tot stand.
In Den Haag kwamen er achttien!
Een stortbad kostte vijftien cent voor
twintig minuten. Een lig- of kuipbad
dertig cent. Soms moest de badmeester ingrijpen, als er een dame in bad in
slaap was gevallen.

Ligbaden
Het badhuis lag op een hoek. In de hal
de kassa en links de wachtruimte en
rechtdoor een lange gang met links en
rechts de badhokjes. De badmeester
veegde de mijne voor mijn entree nog
gauw met zijn zwabber ‘schoon’. Je
moest dan maar niet in het afvoerputje
kijken... De ligbaden waren vooraan
in deze gang en werden door de dames

KEES TALEN
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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
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Een danseres uit de revue van Henri
ter Hall (in Scala), was in het kuipbad
onwel geworden. Badmeester Koos
heeft toen de naakte dame gered. Dat
heeft hij nog vaak moeten horen!
Eens kwam de Sociale Dienst met een
vies klantje, die dan ‘geweekt ‘moest
worden. Zijn vodden gingen de oven
in en werden verbrand en dan werd de
knaap weer in het ‘nieuw’ gestoken
en afgevoerd naar het gevang. Daar

waren zeker nog geen douches...
In de oorlog kwamen er meer bezoekers, omdat gas en stroom op de bon
waren, waardoor het goedkoper was
naar het badhuis te gaan dan thuis water op te warmen voor in de teil. Maar
als Duitse militairen kwamen baden,
moest het badhuis voor het publiek
gesloten zijn. En dat gebeurde natuurlijk zeer onregelmatig. Wegens gebrek
aan brandstof was het badhuis in het
laatste oorlogsjaar gesloten. Dus dat
werd weer kliederen aan de wastafel
thuis, maar nu zonder assistentie...
Gesloopt
Na de oorlog werd alles langzamerhand beter. In 1968 kostte de douche
vijftig cent en het kuipbad een gulden.
Daarna liep het bezoek terug. Alle
nieuwbouwwoningen hadden nu een
douche of een lavet. En er werden
douches in kasten of onder de trappen
geïnstalleerd. Het badhuis in Rijswijk
sloot op 1 december 1976 voorgoed de
deuren en werd in 1984 gesloopt.
Maar mijn noodgedwongen bezoek
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aan baden buiten de deur bleef bestaan
zo lang ik op kamers woonde.
Zo heb ik meermalen het badhuis in
de Torenstraat bezocht en dat in de
Regentes in de Weimarstraat. Tot ik
eindelijk mijn eigen douche kreeg
in onze eerste koopetage. Wat een
weelde! Baden wanneer en hoelang ik
wou! Afdrogen met een warme handdoek! Daar geniet ik elke dag enorm
van! Wat voor de jongere generatie
heel normaal is, is voor mij een luxe,
waarvan ik iedere dag genieten mag.
Hetzelfde geldt voor de centrale
verwarming, de computer en diverse
andere zaken, die het moderne leven
vergemakkelijken, maar die in mijn
jeugd nog niet bestonden en we dus
ook niet misten...
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
Bron: Het Openbaar Badhuis
te Rijswijk in het Jaarboek
Historische Vereniging Rijswijk 2013, Willem van der
Ende
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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!

brief van D. van Loon, Roelofsstraat
38 (Benoordenhout) te ‘s Gravenhage,
telefoon 776730 en met stempel evacuatieadres: Leiden, Rijnsburgerweg
120. De brief komt uit 1945 en gaat
over de fietstocht van de schrijver
naar Voorst op vrijdag 23 maart om
voedsel te kopen of te ruilen voor zijn
gezin. In het schrijven bedankt de
schrijver de geadresseerde in Voorst
voor zijn goede verzorging en gave(n)
nu een briefwisseling weer mogelijk
is. Hieruit concludeer ik dat de brief is
geschreven vlak na de oorlog. Ik ben
dus nu op zoek naar D. van Loon of
directe familie en nazaten van hem.

Lijn elluf
Vorige eeuw, begin zestiger jaren
vertrok hij al vanaf het Hollands Spoor
reed de Parelleweg langzaam piepend door
Kon als kind er lang naar staren

Martin Gabriël
mhm.gabriel@gmail.com
06-22843561

In de zomer met een beetje geluk
stapte wij ook op, bij de Haagse mart
In de open tram, gloeide mijn hart
Ja, die dag kon nooit meer stuk
Na veel haltes, zoals het heurt
op weg naar het Scheveningse strand
stopte hij ook bij de Laan van Meerderveurt
Tas met nivea, handdoeken en eten in de hand
Een Haagsche Courant door de wind gescheurd
Onder de stoelen lag een dun laagje zand
Want zeg nau zelluf
wat was er mooier dan
een ritje in een open lijn elluf!
Cor van Welbergen
cor.welbergen@minbzk.nl

Kroeg in de Sumatrastraat
Wie kent de kroeg in de Sumatrastraat
waar lang geleden - ik schat 30 jaar een zwarte zangeres zong? Ik kwam
daar af en toe en kan me er weinig tot
niets van herinneren. Wie was de baas
van die kroeg (zat bijna op de hoek
met de Bankastraat) en was de naam
van deze zangeres?

Beek en gescheiden van Jacob Cohen.
In augustus/september 1942 werd die
woning gepulst (lees: leeggeroofd).
Albert woonde er niet meer. Hij
was in januari van dat jaar opgepakt
wegens vlucht naar Engeland vanuit
Scheveningen. De vraag is of iemand
dit gezin gekend heeft of iets over hen
weet.

Marja van Starrenburg
marjavanstarrenburg@ziggo.nl

Paul Beek
paulbeek_1956@yahoo.com

Weissenbruchstraat 95
Ben op zoek naar (oud-)bewoners
van de Weissenbruchstraat, met name
rond nummer 95. Daar woonde mijn
tante Rachel Kapper met haar zoontje
Albert. Zij was weduwe van David

Familie van D. van Loon
Onlangs heb ik een zolderopruiming
opgekocht. Ik wilde daar een aantal
boeken van hebben. Ik moest alles
opkopen en opruimen. Tussen de
goederen trof ik aan: een geschreven

Colofon
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Groenteboeren in Den Haag
Mijn schoonvader heeft gedurende
plusminus 51 jaar een groente-, fruiten kolenhandel gehad in de Trooststraat 195 (is inmiddels vervangen
door nieuwbouw). Hij is als 14-jarige
begonnen bij zijn vader en heeft later
de zaak overgenomen. Mijn schoonvader, Cornelis Bouwman, is geboren
op 07-09-1910 en overleden op 02-021999. Zijn vader, eveneens Cornelis
Bouwman, is geboren op 18-05-1875
en overleden op 03-07-1954. Net als
de heer Anton Baan (oudste zoon van
Jan) had ook mijn schoonvader een
paard en wagen waarmee de klanten in
de wijde omgeving werden bediend.
Later gevolgd door de driewieler
Tempo met op de bok de knecht
‘Nardus’. ‘s Morgens vroeg werd de
inkoop ook op de groothandelsmarkt
(bij de Marktweg) gedaan. Uit mijn
betoog ziet u al dat er in beide gevallen grote overeenkomsten zijn. Bent u
eventueel bekend met de ‘groenteboer
uit de Trooststraat’?

boek komen over 100 jaar korfbal in
Den Haag. Daarbij zoeken we hulp.
We zijn op zoek naar (oud)leden van
bestaande en niet meer bestaande
Haagse korfbalverenigingen, (oud)
journalisten of personen die veel over
de korfbalgeschiedenis in Den Haag
afweten. Wij nodigen iedereen uit, die
een bijdrage (ook foto’s, documenten
e.d.) denkt te kunnen leveren, om op
dinsdagavond 12 december a.s. om
20.00 uur naar de kantine van HKV/
Ons Eibernest aan de Steenwijklaan
16 in Den Haag te komen. Daar zal
meer informatie worden gegeven over
de uitgave van het boek. Graag aanmelden ook als je die avond niet kan
via korfbaldenhaag@ziggo.nl.
Rob Blokpoel
korfbaldenhaag@ziggo.nl
U.T.S. in de Duinstraat
Laatst kwam ik bij het opruimen van
de zolder cijferlijsten, getuigschriften
en diploma’s tegen uit mijn studietijd
aan de U.T.S. afdeling werktuigbouw (klas M2c). Het getuigschrift
is gedateerd op 30 juni 1967. Daarbij
trof ik ook een namenlijst aan met de
toenmalige adressen van de 24 klasge-

M.E. Bruin
mebruin@ziggo.nl
Info over honderd jaar korfbal
Korfbal in Den Haag heeft een lange
geschiedenis. ALO is zelfs de oudste
korfbalvereniging van Nederland,
opgericht op 1 februari 1906. Daar
zijn we trots op. Nog niet alle verenigingen hebben de 100 gehaald, maar
Den Haag kent in elk geval wel 100
jaar korfbal in Den Haag. Er gaat een

noten. De U.T.S. was gehuisvest in de
Duinstraat te Scheveningen. Er werd
ook gebruik gemaakt van leslokalen
aan de Duinstraat (overzijde), Zwaardstraat, Vlagstraat, Korendijkstraat en
Tesselsestraat tot 1967. Daarna is de
school als M.T.S. verhuist naar de
nieuwbouw aan de Leyweg in Den
Haag. Dit nieuwe schoolgebouw
werd in september 1967 in gebruik
genomen. De meeste werktuigbouwers
hebben aansluitend het stagejaar 19671968 doorlopen om ten minste veertig
weken werkervaring op de doen in
verschillende bedrijven en hebben het
diploma MTS-werktuigbouw ontvangen in juni 1968. Het schoolgebouw
aan de Leyweg is inmiddels, na slechts
circa veertig jaar, gesloopt om plaats
te maken voor woningen, bibliotheek
en het Stadsdeelkantoor Escamp van
de gemeente Den Haag. Hoe zou het
zijn vergaan met de mannen die inmiddels met pensioen zijn? Was je ook
één van de 24 studenten MTS-afdeling
werktuigbouw van de lichting 1968
laat mij dat weten per mail. Wie weet
ontmoeten we elkaar nog eens.
Ben Dijkstra
bendijksta@zonnet.nl

7 Up
Naar aanleiding van het artikel in De Oud-Hagenaar van Gerard van Leeuwen leek het me leuk een reactie te sturen.
De heer van leeuwen meldde in het artikel dat hij als medewerker van 7 Up
verplicht was twee ijzeren gevelreclameborden per week bij klanten aan te
brengen. Een van die gevelborden is, hetzij aangetast door weersinvloeden
nog in mijn bezit en beeld ik hierbij als bijlage af.
Ik bezit ook nog een reclamekarton dat in de winkel hing.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Veetransportbedrijf J. Buitelaar en zonen
Nadat ik met mijn dertiende jaar (1958) in Rijswijk van school
afging, ging ik werken bij de firma J. Buitelaar en zonen in Den
Haag.
J. Buitelaar was van geboorte een
Rijswijks bedrijf. De garage was toen
naast speeltuin Drievliet. Mijn vader
was daar bedrijfsleider, dus eigenlijk
ging ik bij mijn vader werken. Het
leven was een feest voor mij, elke
dag moesten we vroeg op om naar de
veemarkten te rijden die zeer vroeg
begonnen, soms wel om zes uur, maar
de meeste markten begonnen om
zeven uur ‘s morgens. Er was elke dag
in de week wel een veemarkt ergens in
Nederland.
De veemarkten
Je had toen ongeveer veertien veemarkten in Nederland met Sneek,
Hoorn en Deventer.
Deze drie markten werden in de zestiger jaren gesloten. Delft, een kleine
veemarkt, ging rond 1974 ook dicht,
helaas. Het bracht ook veel publiek
naar de markten, het was daar op die
markten heel gezellig. Heel vroeger
had elke middelgrote stad een wekelijkse veemarkt.
Op deze jaarmarkten, meestal in de
herfst (oktober), moesten de boeren
hun overtollige uitgemelkte of droge
koeien kwijt voor de winter. Daar was
het een drukte van belang, er werden
toen duizenden (vlees-)koeien aangevoerd op de veemarkten.
Friesland was het middelpunt van
de melk- en vleeskoeien, de dubbeldoelers, de wereldberoemde HolsteinFrisians-koeien die daar geëxporteerd
werden naar alle landen van de wereld. Petje af voor deze ondernemers.
In 1960 waren er nog elf veemarkten
over in Nederland. Op maandag in
Rotterdam en later ook Barneveld,
op dinsdag in Rotterdam, Purmerend
en Doetinchem, op woendag in ‘sHertogenbosch, op donderdag in Delft,
Utrecht en Groningen en op vrijdag
in Leiden, Zwolle en Leeuwarden.
Den Bosch, Zwolle en Leeuwarden;
dat waren de grootste veemarkten.

Vroeger was de veemarkt van Utrecht
(Croeselaan) op zaterdag, deze markt
is toen verzet naar de donderdag. Later
verplaatst naar de buitenkant van de
stad.
In nacht en ontij
Mijn vader moest dus elke dag vroeg
op in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw. Met zijn Plymouth-auto
ging hij op pad. Hij kwam altijd tegen
de avond thuis en viel na het eten op
de bank in slaap op de Kerklaan 94 in
Rijswijk. Nadat hij om acht uur het
journaal had gezien, viel hij weer weg,
en ging dan meestal rond drie uur ‘s
nachts weer op weg naar de markt, in
weer en wind.
Overdekte veemarkten bestonden niet,
jawel eentje, dat was Den Bosch, nu
dus de Brabanthallen. Je moest altijd
het weer peilen, zowel voor onderweg,
als voor op die soms koude regenachtige open markten.

en deden tegelijk hun inkopen op
diezelfde markten. De cafe’s op die
marktdagen deden hele goede zaken;
ze zaten allemaal al vroeg in de morgen dakhoog vol. eel koffie en jeneverklanten, je moet niet vergeten dat
deze mensen soms al ‘s avonds met de

Hij rijdt de Waalbrug en de brug bij
Hedel over, richting de spoorwegovergang vlak voor ‘s-Hertogenbosch.
De spoorweg was nog gelijkvloers,
maar de spoorwegovergang lag in een
put met ‘kinderhoofdjes’ (raar woord
overigens). Toen hij deze spoorweg-

In 1963 was het maandenlang -23 tot
-25 met heel veel sneeuw. Nou, dat
hebben we geweten! Die Elfstedentochtrijders waren helden? Nee, hoor!
De vrachtwagenchauffeurs waren de
helden in 1963. Wat een winter! Een
verhaal apart...
Transport naar slachthuizen
De transporten met vee gingen in die
jaren meestal naar de slachthuizen in
Nederland, naar slachthuizen in Den
Haag, Rotterdam en Amsterdam. Dat
waren in die tijd de grootste abattoirs.
Soms transporteerden we vee naar
Parijs naar het grootste abattoir van
Frankrijk, namelijk abattoir La Vilette,
met zijn grootste veemarkt, in het
noordoosten van de stad. Dit was rond
1958-1959. Of naar abattoir Vaugirard
in het zuiden. Kleiner, maar gemoedelijker. Maar daarover later meer.
Er werden duizenden stuks vee aangevoerd in alle vroegte in die jaren op
die Hollandse veemarkten, de boeren
en boerinnen bezochten de markten

Haagje. Koeien voor Piet v.d. Wel,
Frans Welling, Frans Domburg en Art
de Zeeuw. Allemaal naar Den Haag.
Ook vervoerden we koeien en stieren
naar slachthuis Rotterdam voor de
VVH, Stolk en Koos Goedegebuur.
Graskalveren voor Louis Philips. En
slachtkalveren voor Ben Bos, exportslachterij in Rotterdam.
Deze mensen (grossiers) kochten allemaal hun eigen vee in op de veemarkten. Behalve Ed de Kroes (EKRO), dat
was Teun Weller uit Heemstede, een
hele bijzondere man voor mij althans.
Maar ook van de andere veemarkten
kwam veel vee vandaan; Leiden,
Leeuwarden en Rotterdam. Ook daar
hadden we tientallen vrachten vee. Al
met al was het dus hard werken, ook
om de chauffeurs wakker te houden
op die toen nog smalle wegen met die
dikke bomen.
Autosnelwegen bestonden niet. Ja,
twee, tussen Den Haag-Rotterdam en
Den Haag-Utrecht.

aanvoer van vee waren begonnen.
Toen mijn vader nog chauffeur was
bij Jo Buitelaar, moest hij soms in alle
vroegte boerenkoeien laden in Delfgauw, Pijnacker, Nootdorp en/of Leidschendam voor diezelfde veemarkten,
dus hij moest dan nog vroeger op.
Deze boeren reden dan mee met de
vrachtwagens en ze zaten allemaal te
slapen tegen elkaar aan, de een snurkte
en de ander gaapte, weer een ander
liet een scheet; het was lekker gezellig
in die meestal dubbele cabines. Ze
betaalden allemaal een piekkie aan de
chauffeur voor de koffie.
Op een keer was het weer zover, de
MAN-diesel van mijn vader was
stuk. Hij had een truck met een
enkele cabine, dus de boeren moesten
achterin in de oplegger in het stro naar
de veemarkt in ‘s-Hertogenbosch.

overgang naderde was hij even deze
boeren vergeten en ging er te snel
overheen met een paar grote klappen
op het wegdek. Toen we bij de veelading kwamen en de klep open deden,
stonden ze allemaal te wachten bij de
klep. Ze waren niet blij en het koffiegeld ging over... Dit alles gebeurde
in 1955.
De jaren zestig en zeventig
In Zwolle hadden we elke vrijdag wel
35 vrachten vee, dus dat was hard
werken om deze wagens te laden. We
moesten de koeien, stieren en kalveren
naar de veelading drijven waar de
wagens stonden, ook de charterwagens. We laden elke vrijdag rond de
600 vette kalveren voor het slachthuis
van Den Haag, voor exporteurs Carel
Hedeman en Eddie de Kroes (EKRO).
De stieren van Trijssenaar, soms wel
veertig, waren ook voor abattoir het

Evacuatie vee in 1959
Wegens de grote droogte in de
zomer van 1959 in Drenthe moest
al het jongvee geëvacueerd worden
naar Zeeland en de Zuid-Hollandse
Eilanden, in het kader van wederkeer.
In februari 1953 kwamen tientallen
vrachten vee uit natte gebieden naar
Overijssel en Drenthe.
In 1959 kwamen ze dus weer terug
(uit de droge gebieden) naar Zeeland
en omstreken. Dit was toen op het
NTS-journaal en heeft ook in de landelijke dagbladen gestaan. We hadden
(weer) veel meer werk bij de firma .
Buitelaar...
Lees verder op onze website:
deoud-hagenaar.nl.
Piet v.d. Voort
vdvoortprins@hotmail.com
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
10% Last Minute Korting op de laatste All Inclusive Kerstreizen

All Inclusive Kerst Busreis

All Inclusive Kerstcruise

naar Soest / Sauerland
Hotel am Wall ***

over de romantische Rijn
MS Prinses Christina ****

mooi excursieexcursie- & kerstprogramma
5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2017
van € 459,459,- nu voor € 413,413,- p.p.

mooi vaarvaar- & kerstprogramma
8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017
van € 692,692,- nu al vanaf € 623,623,- p.p.

Gegarandeerd vertrek
uit Rotterdam
met drankenpakket

Huishoudelijke hulp nodig?

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat zwaar
begint te worden? Stichting Eykenburg helpt u graag!

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen

Waarom Stichting Eykenburg?
• Samen met u bekijken wij hoeveel huishoudelijke hulp u nodig heeft.
• Wij werken met kleine vaste wijkteams, dus u krijgt niet steeds een ander
over de vloer.
• Onze professionele medewerkers nemen de tijd voor u en hebben oog
voor het welzijnsaspect.
• Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) als particulier.
• Wij helpen u graag met het aanvragen van een WMO-indicatie.

Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

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

Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 22,00 per uur

Meer informatie 070 - 750 70 00

verhuurt Cato seniorenen aanleunwoningen

www.eykenburg.nl

De kale huurprijzen liggen rond de € 500,00.
De woningen worden verhuurd aan
alleenstaanden met een inkomen tot € 22.200
of tweepersoonshuishoudens met een
inkomen tot € 30.150

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

Cato kan de complete dienstverlening
aan senioren leveren van de verhuur
tot en met de zorgverlening.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 - 767 11 61.

�� �es�� ��

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

www.seniorenhulp.com

Kijk voor meer
www.cato-wwz.nl

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

“Wij zijn er
voor u”

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

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

Was een hartinfarct
bij vrouwen altijd
maar zo duidelijk
te herkennen
Een betrouwbare test kan vrouwenharten redden.
Geef nu via hartstichting.nl/vrouwenhart

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er
veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke
periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de
uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart.
Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas en Sylvia vd Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o.
Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag
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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.

Vorstelijk feest bij inhuldiging Soeverein Vorst
Scheveningen is de plaats
waar de prins van OranjeNassau in 1813 voet op
vaderlandse bodem zette.
In Amsterdam werd hij op
30 maart 1814 als soeverein vorst ingehuldigd in de
Nieuwe Kerk. En in Den Haag
werd een feestje voorbereid
om de ingehuldigde vorst
welkom te heten
“Leve Willem Frederik, Soeverein
Vorst der Verenigde Nederlanden!!!”,
riep de wapenheraut drie maal met
luide stem. Het was in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam, waar prins Willem werd ingehuldigd en met twee
vingers van zijn rechterhand in de
lucht de eed aflegde op de nieuwe
grondwet. Overal in het land werd
feest gevierd; Napoleon was verslagen en nieuwe tijden braken aan.
Residentie
Enkele dagen later werd de Oranjevorst in zijn residentie feestelijk
onthaald. De Haagse bestuurders
waren vanaf begin januari druk in de
weer met het maken van plannen om
de intocht groots te laten verlopen.

Het centrum van de stad, rondom
het stadhuis, was ook het centrum
der feestelijkheden, ofschoon op het
Tournooiveld ook een indrukwekkende erepoort was gebouwd. Den
Haag stond werkelijk op zijn kop.
De bevolking was uitzinnig van
vreugde. Timmerlieden, houtverkopers, ijzerkramers, schilders, smeden
en kaarsenmakers hadden hun best
gedaan om een imposante erepoort te
fabriceren bij het stadhuis compleet
met een prachtig colonnade met
podium. De wapens van de vorst
en de residentie pronkten aan de wanden, versierd met oranjetakken en
vlaggen. Boven de versierde bogen
van de galerij waren nog eens oranjebomen gezet. Daarnaast waren er
schilderingen en schilderijen van de
verdienstelijke kunstschilder Cornelis
van Cuilenburg (1758-1827), die
ook op Huis ten Bosch decoratieve
kunstwerken had gemaakt.
Intocht
Om 16 uur arriveerde minister
Gijsbrecht van Hogendorp op Huis
ten Bosch om de vorst en zijn familie
officieel te begeleiden naar het centrum van de stad. Een hele stoet vol

koetsen met prinsen en hoogwaardigheidsbekleders vertrok richting
het stadhuis. Bij de Bosbrug aan de
Prinsessengracht werden ze rond half
vijf opgewacht door niet alleen de
hoogste vertegenwoordigers van de
stad, maar ook door rijen zwaaiende
Hagenaars, die de vorst alle goeds
toewensten. Willem wuifde en knikte
gracieus. De kerkklokken luidden en
schutters lieten hun geweren knallen.
Voorafgegaan door een detachement
cavalerie en het korps Jagers Van
Heerdt trok de stoet naar het stadhuis.
Het was een drukte van belang in de
straten waar de koetsen passeerden.
De huizen waren schitterend versierd
met guirlandes. Willem aanschouwde
de zwaaiende menigte en knikte
ijverig terug.
Stadhuis
Voorzitter Slicher van de Raad hield
een kleine toespraak, waarin allerlei lovende woorden werden geuit
over de vorst en zijn doorluchtige
geslacht. Na geklap volgde gezang
en muziek. Daarna nog een toespraak
en wederom muziek. Daarna gingen
de vorst en zijn familieleden weer in
hun koetsen op weg naar het paleis.

De enthousiaste Hagenaars deden
hun best de hand van de vorst te
schudden. Vanuit de opengetrokken
ramen zwaaiden adellijke dames
elegant naar hun Willem. Die avond
was het volop feest op het Voorhout,
waar de woningen rijkelijk waren
geïllumineerd.
Kosten
De kosten van de diverse podia
waren aanzienlijk. Voor de versiering
rond het stadhuis werd een bedrag

betaald van ƒ 1.303,88. Dat was
gering, want bij de versiering rond
het Tournooiveld was de gemeente
een bedrag kwijt van ƒ 4.102,14 en
het orkestpodium aan het Voorhout
kostte ƒ 879,16.
Bij alle drie de bedragen gaat telkens
bijna 1/3 naar de vermaarde kunstschilder C. van Cuilenburg
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Geheugen Bezuidenhout houdt
wijkherinneringen levend
Dat het Bezuidenhout een wijk met een rijke historie is, zal de
lezers van De Oud-Hagenaar niet zijn ontgaan. Grote en kleine
gebeurtenissen uit het verleden haalden regelmatig de krant.
Op de internetsite van Bezuidenhout brengt het Geheugen van
Bezuidenhout de geschiedenis uitgebreid in beeld.
Wie schaatste er in de jaren 20 van
de vorige eeuw mee op het ijs aan de
IJsclubweg? Boven welke vroegere
fietsenzaak in de a straat is ooit een
vrouw vermoord? Wie ondernamen
er in de roerige jaren 80 kraakacties
in Bezuidenhout uit protest tegen het
gebrek aan ouderenwoningen? Op
deze en tal van andere vragen geeft
het Geheugen van Bezuidenhout nu
antwoord.
Elke straat een plek
Het GeheugenvanBezuidenhout.nl is
de plek waar in de vorm van foto’s,
filmpjes en verhalen de geschiedenis
van de wijk per straat wordt bewaard.
et de buurt app hebben de wijkbewoners al een middel om over het
heden te communiceren en op bezuidenhout.nl vinden zij ook informatie
over de plannen voor de toekomst.

Om ter completering de historie van
de wijk toegankelijk te maken, nam
voorzitter Jacob Snijders van het
Wijkberaad Bezuidenhout het initiatief
voor het Geheugen van Bezuidenhout
en begon zelf met het bouwen van dit
digitale archief.
Voor elke straat in de wijk (inclusief
verdwenen straten) is er nu een plek
waar de geschiedenis tot leven komt.
Op zoek naar geschikte informatie
heeft Snijders Ronald van Onselen
bereid gevonden de inhoud van diens
drie boekjes met herinneringen van
Bezuidenhouters beschikbaar te
stellen. Voor foto’s heeft Snijders
onder meer een beroep gedaan op
Eric Renson en Aletta de Ruiter, die
jarenlang fotografeerden voor het
wijkblad Bezuidenhout Nieuws en
haar voorlopers.

Duizenden foto’s en verhalen
Het Geheugen bevat nu al erg veel
informatie en groeit alleen maar
verder. Alle straten, kerken en scholen
van vroeger en van nu zijn er terug te
vinden. Op dit moment zijn al meer
dan . foto s en filmpjes op de site
te zien, onder meer van het schaatsen
aan de IJsclubweg in de jaren 20, waar
ook de toenmalige prinses Juliana aan
meedeed, en van de kraakacties van
bejaarde Bezuidenhouters in de jaren
80. Ruim 2.900 berichten uit kranten
en andere bronnen en meerdere
herinneringsverhalen verwoorden de
wijkgeschiedenis. Geen wonder dat
zo’n 750 unieke bezoekers per maand
de site al raadplegen.
Om het Geheugen nog verder te verrijken met beelden, verhalen en achtergrondinformatie wordt een beroep
gedaan op de bewoners van Bezuidenhout. Geïnteresseerde wijkbewoners
kunnen ook helpen bij de vormgeving
van de site, het scannen van foto’s
en het checken van verhalen. Het is
tevens de bedoeling scholen bij het

Luchtfoto Bezuidenhout, Theresiastraat (voorgrond) en omgeving, genomen vanuit de zeppelin
Parseval V. Boven de Bezuidenhoutseweg, linksboven het Emmapark, rechtsboven de Laan van
Nieuw Oost-Indië (1911). Foto: Haags Gemeentearchief

Geheugen te betrekken, door kinderen
over het verleden te laten praten met
hun opa en oma. “Belangrijk is vooral
dat dit project bijdraagt aan het dichter

bij elkaar brengen van buurt en bewoners”, aldus Snijders. Alle bijdragen
en reacties zijn welkom op het mailadres: geheugen@bezuidenhout.nl.
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Bent u goed voorbereid
op het winterweer?

Eenzaam maar niet alleen
Yardenhuis Ockenburgh biedt steun
Drie jaar voor het overlijden van onze voormalige Koningin Wilhelmina
verschenen in 1959 haar memoires Eenzaam maar niet alleen. Een titel die
in deze donkere dagen van december voor veel mensen werkelijkheid is.
December, en de kerstdagen in het bijzonder, is niet voor iedereen een fijne
tijd. Mensen die de afgelopen tijd een naaste hebben verloren, voelen dat
juist in deze periode extra sterk. Ook al ben je met Kerst of Oud & Nieuw
samen met familie en of vrienden, je kunt je toch eenzaam voelen.
Veel mensen ervaren de periode ná de
uitvaart als het moeilijkst. Want direct
na een overlijden word je geleefd. Er
komt veel op je af, je moet beslissingen
nemen over zaken waar je normaal
meestal niet over na wil denken.
Begraven of cremeren, wie gaat
spreken, wie nodig je uit… Als alles
eenmaal achter de rug is en de omgeving zijn dagelijkse bezigheden weer
oppakt, blijft u achter met het gemis.

Alles kan helpen om het gemis een
plek te geven en daarom worden op
Moederdag en rond Allerzielen en Kerst
speciale herdenkingsbijeenkomsten
gehouden. Naast het gesproken woord
met passende muziek, kunnen nabestaanden de naam van hun dierbare
laten oplezen en een kaarsje opsteken.
Het gemeenschappelijke gevoel en
het gemis dat aanwezigen hebben
en willen delen staan centraal.

In de winterperiode staat de gemeente dag en nacht klaar om de
gladheid te bestrĳden. De gemeente bestrĳdt gladheid op een
vastgesteld netwerk van wegen en ﬁetspaden. Zo houden we onze
stad zo goed mogelĳk bereikbaar voor het verkeer. Zelf kunt u ook
een bĳdrage leveren door uw stoep of portiek sneeuwvrĳ te houden.
U kunt op verschillende locaties kleine
hoeveelheden gratis strooizout ophalen.
Vergeet niet zelf een emmer of tas mee

Steun
Het besef dat je niet alleen staat,
Om mensen te laten blijken dat we aan geeft troost. Vooral nu de dagen korter
ze denken steunt Yarden nabestaanden worden en de nachten langer…
ook in die tijd na de uitvaart.

te nemen! Kĳk voor locaties, strooiroutes en
informatie over gladheidsbestrĳding op

Scan de QR-code
voor tips
en strooiroutes.

www.denhaag.nl/gladheid, bel de gemeente
op 14070 of volg ons op Twitter of Facebook.

Yardenhuis Ockenburgh
Ockenburghstraat 21 • Den Haag • T 070 397 8411
yardenhuis.ockenburgh@yarden.nl • www.yarden.nl

Samen houden we onze stad begaanbaar!
- Advertorial -

Waarom is mijn computer traag? En wat kan ik hier aan doen?
Jammer, maar alle computers en laptops worden na verloop van tijd trager. Worst case lopen
ze vaak vast, krijgt uw foutmeldingen of bufferen/bevriezen ze tijdelijk, uw computer reageert
dan nergens meer op en er zit niks anders op dan even te wachten.
Als na verloop van tijd
schakelt u een familielid of
handige buurman in die het
een en ander voor u oplost.
In het uiterste geval gaat u
naar de winkel, omdat u niet
steeds afhankelijk wilt zijn
voor hulp van anderen.
Er kunnen verschillende
redenen zijn waarom uw
computer traag is
1. Er draaien constant
allemaal services en processen op de achtergrond

(zonder dat u het weet).
2. Een vervuild register op
de harde schijf.
3. Er word allerlei software
opgestart waar u eigenlijk
geen weet van heeft.
4. Etc.

locatie.
* Sluit programma’s af die u
niet nodig hebt.
* U kunt ook besluiten het
interne geheugen uit te
breiden met extra geheugenmodules.

Schone computer, met deze
paar tips maakt u hem weer
razendsnel !
* Ruim de C-schijf op. Verplaats bijvoorbeeld al uw
bestanden bijvoorbeeld
foto’s naar een andere

Bent u uw trage pc beu?
Uw computer weer in
topconditie ? Dat kan met
System Mechanic, uw eigen
computer reparateur 24 uur
per dag bij u thuis?

System Mechanic houdt uw
pc snel, veilig en foutloos:
• Minder energieconsumptie van uw computer
• Verbetert de rekentijd en
stabiliteit van de pc door
fouten te repareren
• Versnelt het starten van
uw computer automatisch
• Optimaliseert uw pc zodat
ook de nieuwste games
en uw andere software
op topsnelheid gebruikt
kunnen worden.
• Maakt uw internetverbinding sneller
• Altijd uw eigen reparateur
thuis
• Compatibel met Windows

Samen aan
alles gedacht!

10,8,8.1,7, Vista en XP
x86/64 / minimum 512
MB RAM / 35 MB ruimte
op de harde schijf / internet aansluiting
• Nederlandstalig, System
Mechanic NL, altijd de
laatste nieuwe NL versie
• Nederlandse support en
helpdesk.
Speciaal voor de lezers van
De Oud-Hagenaar kunt u
System Mechanic voor een
speciale prijs aanschaﬀen. Ga
hiervoor naar https://www.
iolotechnologies.nl/denhaag/

Speciale service voor senioren

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10

Behandeling
aan huis

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).
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Een echte ﬁlmstad in
Wassenaar
Mijn schoonmoeder was een
mooie vrouw, laat daar geen
misverstand over bestaan.
Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat haar in 1936
werd gevraagd, ze was toen
23 jaar, om in een film mee
te spelen. Ze is gaan kijken
waar die film opgenomen zou
worden en heeft uiteindelijk
toch nee gezegd.
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DEZE WEEK OP

maandag t/m vrijdag
06.00

De WestWekker

Veel muziek, afgewisseld met de hoofdpunten van het Nieuws.

07.00

Muijs in de Morgen

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.

In 1629 kocht Jonathan van Luchtenburg in Wassenaar een boerderij met
een stuk land, gelegen tussen Clingendael en het Haagse Bos. Hij liet
de boerderij afbreken en op dezelfde
plaats een groot huis bouwen omgeven
door een gracht. Verder liet hij in
de nabijheid een tuinhuis en enkele
stallen bouwen, een vijver graven en
een groot aantal bomen planten en zo
ontstond het landgoed Oosterbeek. Dit
landgoed is enkele malen in andere
handen overgegaan en in 1935 werd
de filmproducent oet . arnstijn
de eigenaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt door de
Duitse filmmaatschappij A teneinde
er propagandafilms te maken. Er
werden drie bunkers gebouwd en de
tankgracht liep er doorheen. Bovendien bestond het vermoeden dat er een
werkplaats aanwezig was, waar de V1
en later de V2 gemonteerd werden en
dit laatste was aanleiding voor de Engelsen om het landgoed in april 1944
te bombarderen. Op 11 augustus 1953
werd de gemeente Den Haag voor
de som van 385.000 gulden eigenaar
en een jaar later werd het landgoed
opengesteld voor publiek. Een speciale attractie vormde De Sprookjestuin
waarin tot 1954 sprookjes werden
uitgebeeld. In 2000 werd het verpleeghuis Nebo op deze locatie gebouwd.
Het landgoed en de tuinmanswoning
zijn sinds 2002 Rijksmonument.
Loet C. Barnstijn
oet is in
in Enschede geboren.
In 1904 is hij in Den Haag komen wonen. Hij was aanvankelijk koopman in
textiel. In 1912 is hij bioscoopeigenaar
geworden, onder andere van Thalia op
het adres Boekhorststraat 47 - 49. Na
enkele jaren gaat hij films verhuren
en vanaf
is hij filmproducent.
In deze tijd was er nog sprake van
stomme films, dat wil zeggen dat het
eventuele geluid bij zo n film door een
orkestje, een pianist of een organist
geproduceerd werd. Loet gaf in 1929
opdracht aan een ingenieur die bij
Philips werkte om een systeem te ontwikkelen zodat er wel geluid tijdens
het draaien van een film te horen zou
zijn en dit lukte met behulp van een
grammofoon die aan de filmprojector
gekoppeld was, zij het alleen bij korte

films. en sprak van de oetafoon. n
1935 kocht hij het landgoed Oosterbeek om er films te gaan maken.
Tijdens de oorlog verbleef hij in de
erenigde Staten waar hij Amerikaans
staatsburger werd en na de oorlog
kwam hij terug naar Nederland. Hij
probeerde een schadevergoeding voor
het verlies van zijn bezittingen te krijgen maar dit mislukte. In 1951 is hij
teruggegaan naar New York. In 1953
is hij hier overleden.
Filmstad
Op oktober
werd ilmstad
in het bijzijn van enkele ministers
geopend. Er bevonden zich een
tweetal filmstudio s, een kantoor,
een geluidsstudio en een technische
werkplaats op het terrein. Omdat al
snel bleek dat men moest oppassen
om niet met verlies te gaan draaien,
bedacht Loet dat het terrein toegankelijk moest zijn voor publiek en hier
moest natuurlijk voor betaald worden.
De belangstelling was enorm en dit
leverde vanzelfsprekend een aardig
bedrag op. Hoewel hij al eerder films

geproduceerd had, als voorbeeld De
Jantjes in 1934, werd zijn bekendste
film erijntje ijzen s jeugd, die in
de zomer van 1936 gemaakt is. De
schrijver van deze streekromans, het
gaat om acht delen waarvan het eerste
deel in
verschenen is, was A. .
de Jong. Hij heeft zelf het scenario
voor de film geschreven en de rol van
de pastoor op zich genomen. De Jong
was onderwijzer en zoals u weet kunnen die vaak veel. Of dat in onze tijd
gewaardeerd wordt, valt overigens te
bezien, maar dit ter zijde. Loet had als
doel het produceren van Nederlands
gesproken films van niveau, gespeeld
door Nederlandse acteurs. Hij heeft
zeker vijf films uitgebracht waaronder
de eerste geluidsfilm van ons land.
En dan te bedenken dat mijn schoonmoeder in de film over erijntje ijzen had kunnen schitteren, maar ach,
dan had ik haar dochter waarschijnlijk
niet ontmoet.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

12.00

SuperDebby

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

14.00

Jouw Middagshow

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

16.00

Studio Haagsche Bluf

Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij.

19.00

Rudo

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid. Op
maandag hoor je hier WestBusiness Radio waarin Rudo met regionale ondernemers praat over hun passie en bedrijf.
Op vrijdag vanaf 20.00 uur Parkroad Café met heel veel live muziek
voor de veertigplusser.
Alle programma’s van 89.3 Radio West zitten bomvol heerlijke muziek!

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: Durf te Koken Kookprogramma met Xander
Dumerniet.

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

woensdag: Wegen naar Zee Serie over de levensloop
van zeven Schevingse vissersfamilies.

donderdag: Ik denk aan Jou Johan Overdevest gaat op
bezoek bij mensen die dat wel kunnen gebruiken. Juist in december.
vrijdag: TV West Sport Een vooruitblik naar het komende
sportweekend, met Menno Tamming.
17.30

TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.
Vanaf 18.00 uur herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.
Kijk op Omroepwest.nl/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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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

- Advertorial -

Eindelijk duidelijkheid over de uitvaartkosten
Al langere tijd is er onrust over de kosten van uitvaarten. Aan de ene kant wordt er gezegd dat een
uitvaart veel goedkoper kan, aan de ander kant ontstaat er discussie over de uitvaartverzekeringen
die er worden aangeboden, waarbij er uiteindelijk te veel betaald zou worden voor een uitvaart. Nabestaanden zouden onnodig te dure keuzes maken in de emotie na het overlijden van een naaste.
Lastig voor de consument om duidelijkheid te krijgen. De CUVO Calculator biedt duidelijkheid.
De uitvaart is al geen onderwerp waar
mensen veel over na willen denken,
het liefste helemaal niet. Maar iedereen weet dat het wel belangrijk is om
te zorgen dat er iets geregeld is. Al is
het maar om te voorkomen dat er geen
geld is voor de uitvaart, of omdat je
niet wilt dat de kinderen of kleinkinderen lastige keuzes moeten maken.
Het is fijn als het allemaal in een keer
goed geregeld is.
Berekenen wat er nodig is
Een uitvaart is niet goedkoop of duur.
Een uitvaart moet goed zijn. U betaalt
bij uitvaartcoöperatie CUVO precies
voor datgene wat wordt afgenomen.
Vergelijk het met een bruiloft. Het
kan heel goedkoop, zonder poespas,
zonder franje, met de fiets naar het
stadhuis, een paar aanwezigen en
daarna thuis een gebakje. Het kan
ook heel luxe, met een groot feest,
op een prachtige locatie, met een
bruidstaart van vijf verdiepingen en
een Rolls Royce als trouwauto. Het
is dus allereerst belangrijk om goed
na te denken over de wensen, over

het verwachte aantal aanwezigen,
de keuze voor begraven of cremeren
en wel of geen kerkdienst. Hecht u
waarde aan de houtsoort van de kist,
of maakt het u helemaal niet uit? En
wilt u na de begrafenis of crematie dat
er nog uitgebreid gegeten of geborreld
wordt door de belangstellenden, of
toch liever afsluiten met alleen koffie
met een koekje?
Misschien begint het u nu al te
duizelen. Daarom heeft CUVO sinds
kort de online calculator https://www.
cuvo.nl/uitvaart/kosten-berekenen/

uitvaartcalculator. Hiermee kunt u
stap voor stap alle belangrijke keuzes
doornemen en bekijken hoeveel de
uitvaart volgens uw wensen gaat kosten. Heel duidelijk en heel transparant.
Wilt u liever samen met een consulent
doorspreken hoeveel een uitvaart gaat
kosten, dan kunt u gewoon vrijblijvend een afspraak maken met CUVO.
Depositosparen: de beste
manier om te sparen voor een
uitvaart
Na het berekenen van de kosten,
adviseert CUVO om geld opzij te
zetten voor de uitvaart. Het beste kunt
u gaan sparen in een depositofonds.
Daarmee weet u zeker dat het geld ook
echt besteed wordt aan uw uitvaart.
U kunt sparen in het tempo dat u zelf
wilt. In een keer een groot bedrag
of maandelijks een beetje. Het grote
voordeel van het depositofonds is natuurlijk dat u een hoge rente ontvangt
én dat u nooit teveel spaart. Blijft er na
uw uitvaart nog geld over, dan is dat
namelijk gewoon beschikbaar voor uw
nabestaanden. CUVO wil vooral ont-

zorgen. Als alles rondom de uitvaart
tijdig goed geregeld is, dan kunt u
verder leven zonder de zorg over wat
er gebeurt na uw overlijden. Wilt u een
vrijblijvend gesprek over uitvaarten?
Bel met CUVO, 070 3469571 of ga
naar www.cuvo.nl . Wordt u ook nog
gratis van De Volharding, dan krijgt u
direct € 250,- korting op uw uitvaart.
Dit kunnen wij direct op uw depositospaarrekening storten, het begin is dan
gemaakt.
Het CUVO aanbod: uw uitvaart
goed geregeld, helemaal volgens uw
wensen. Uw uitvaartwensen bespreken
en vastleggen met een consulent van
CUVO. Een precieze berekening van

de uitvaartkosten volgens uw wensen,
gemaakt door onze consulent óf
gemakkelijk via de CUVO Calculator
online. https://www.cuvo.nl/uitvaart/
kostenberekenen/uitvaartcalculator.
Sparen voor uw uitvaart in het CUVO
depositofonds. Sparen in het tempo
dat u wilt. Een gratis lidmaatschap
van De Volharding waarbij u direct
€ 250, korting krijgt op uw uitvaart,
maar ook veel voordeel. Zo ontvangt
u de Hofpas gratis, profiteert u van
korting in de voordeelwinkel én kunt
u gebruik maken van de diensten die
de vrijwilligers van de Volharding
allemaal bieden.
Bel 070-3469571 of kijk op cuvo.nl.
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Asbakjes door de jaren heen (deel 2)
Het asbakje dankt zijn bestaan aan een aangename, doch bedenkelijke bezigheid, die in de loop der tijd steeds meer het karakter kreeg van een hardnekkige verslaving: roken!
De aardewerkindustrie plukte
aanvankelijk kleine vruchten van de
tabaksindustrie (kwispedoors!), maar
toen de sigaret in de negentiende eeuw
z’n intrede deed, was het maken van
asbakjes big business.
De Maastrichtse aardewerkfabrieken
P.R. (Petrus Regout/de Sphinx) en
S.C. (Société Céramique), grote concurrenten van elkaar, hebben talloze
asbakjes gemaakt.

verancier!) uit Deventer liet prachtige
asbakjes in de vorm van schaaltjes
maken. Voor de beter gesitueerden
werden rookstellen gemaakt, die - behalve een asbakje - ook een lucifersdoosjeshouder en bakjes voor sigaren
en sigaretten bevatten.
‘De Uil’
Overbekend was het sigarenmerk ‘de
Uil’. Zij adverteerden met het rijmpje:
“De sigaar die ‘k voor geen ander ruil
is ‘de Uil’.”

Reclameboodschappen
Asbakjes bleken zich prima te lenen
voor reclameboodschappen, voor
geschenkjes, voor goede doelen en
herdenkingsstukken. Ze waren simpel
te fabriceren, maar werden ook objecten voor vormgevers.

Ook de drankindustrie liet zich niet
onbetuigd. De distilleerderijen Rijnbende, Steffelaar, Roebroeck-Dubois
en Hoppe deelden hun ‘ aastrichtse
asbakjes royaal uit, vooral in de
horeca.

De reclame betrof uiteraard ook
rookwaar. De firma ten Hove (hofle

Zeldzaam is het asbakje met het merk
Haig whisk uit Schotland. Deze dis

tilleerderij heeft praktisch al
haar aardewerk (twee kannen en asbakjes) jarenlang
in Engeland laten maken,
maar kennelijk heeft Regout
één keer een order in de
wacht gesleept. Het drankje
was beroemd door haar
slogan: “Don’t be vague ask
for Haig
Firma Korff
En, mochten er nog gasten
zijn die wars waren van
alcohol, dan was er altijd
nog chocolademelk Fosco
van de firma orff uit a
tergraafsmeer! Maar je moet
wel van steen zijn om je sigarettenpeuk uit te drukken in het gezicht van
zo’n lief meisje in klederdracht...
Wim en Anke Meershoek
w.meershoek@hetnet.nl
0348-472857
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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

Spreekuur informatie ziektekostenverzekering

Humanistische Begeleiding door vrijwilligers

Het Senioren Collectief Haaglanden zal op 18 december 2017, om 14:00 uur spreekuur houden over de ziektekostenverzekering. Het spreekuur wordt gehouden in het Gulden Huis (Florence) aan de Steenhouwersgaarde 1
te Den Haag.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, of heeft u vragen op het gebied van zingeving en mens zijn? Bij problemen brengt praten met een ander al vaak opluchting,
ook al is niet alles in één keer opgelost. Die ander moet er dan wel zijn. Veel mensen
willen wel een gesprek, maar zien geen kans om met iets persoonlijks bij iemand
aan te kloppen. Ze kunnen niet terecht bij een partner, familielid, vriend of goede
buur.

Tevens zal een medewerker van zorgverzekeraar DSW uitleg geven over zorgverzekeringen in het algemeen en
de noodzaak wel of niet een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Voor mensen in Den Haag met een laag
inkomen heeft de gemeente afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering. Met dit Den Haag Pakket
bent u uitgebreid verzekerd bij Menzis of VGZ. Ook daarover zal informatiemateriaal aanwezig zijn.
Als u zou willen overstappen en u heeft daar hulp bij nodig dan kan het seniorencollectief u daarbij helpen. Het
Senioren Collectief is aangesloten bij de Federatie Algemene Ouderen verenigingen (FASv). De FASv heeft collectiviteitskortingen bedongen bij een groot aantal zorgverzekeringen.
U bent van harte welkom op deze bijeenkomst en spreekuur. Wel vragen wij u om vooraf uw komst te melden.
U kunt dan bellen van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 16:00 uur naar: 070-2211660. Wij raden u aan om
uw verzekeringspasje mee te nemen. Het Guldenhuis is bereikbaar met tramlijnen 16 en 9.

Dineren én bewegen tijdens de feestdagen
De feestmaand is in volle gang; in december draait het om lekker eten maar ook het samen zijn is een belangrijk
aspect. Daarom is iedere Haagse senior van harte welkom in Loosduinen tijdens de feestdagen. Stichting De
Maaltijdexpress organiseert het hele jaar rond bijeenkomsten waar draait het om twee dingen; heerlijke, gezonde
maaltijden en een grote dosis gezelligheid. Voor een kleine bijdrage kan men deelnemen aan de maandelijke
diners en De Haagse Vitaliteitsdagen.

De Haagse Vitaliteitsdagen
De Haagse Vitaliteitsdagen vinden iedere donderdag plaats bij H.S.V. DUNO aan de Monseigneur Nolenslaan 9
in Den Haag. Er kan worden gekozen uit een aantal (aangepaste) sportactiviteiten zoals jeu de boules, midgetgolf en diverse balsporten. Bij regen is er een aangepast programma voor binnen. Professionele begeleiding is
aanwezig, en de activiteiten zijn geschikt voor iedereen, zelfs als u nog nooit heeft gesport!
Na het bewegen kunt u dan ook gezellig aanschuiven, want De Maaltijd Express verzorgt een heerlijke, gezonde
lunch. Kosten zijn € 6,50 per persoon per week (Ooievaarspashouders 65+ krijgen € 3,40 korting) en € 55,00
voor een 10-rittenkaart.

Limburgs Kerstdiner
Elke maand serveert De Maaltijdexpress een driegangen-menu onder de noemer ‘Culinaire rondreis door
Nederland’. Zo waren daar bijvoorbeeld afgelopen maanden een diner met Veluwse wildgerechten en een Twents
Stamppotten-buffet. En vanzelfsprekend staat het diner deze maand in het teken van Kerst, een Limburgse versie
om precies te zijn. Het mooie aan deze avond is dat het in samenwerking is met leerlingen en een aantal vrijwilligers, dus jong en oud worden samengebracht op zo’n avond.
Alle Haagse senioren zijn van harte welkom om op vrijdag 15 december gezellig aan te schuiven bij het Buurthuis van de Toekomst DeSavorninLohman, Monseigneur Nolenslaan 9 in Den Haag. Kosten voor het driegangendiner waarbij o.a. een kalkoen-cocktail en met wildgehakt gevulde rollade wordt geserveerd, zijn € 12,90 per
persoon (Ooievaarspashouders € 5,90).
Wel dient men zich van te voren op te geven, dit kan tot uiterlijk 14 december via bestel@demaaltijdexpress.nl of
070-8883943 (tussen 10-15 uur).

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers die deze avond een handje kunnen toesteken, of tijdens de andere activiteiten, kunnen zich
aanmelden via info@demaaltijdexpress.nl.
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Toch is praten altijd mogelijk. Bijvoorbeeld met daarvoor getrainde vrijwilligers van
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond Den Haag heeft vrijwilligers
die bereid zijn uw gesprekspartner te worden. Zij doen dit vanuit een humanistische
levensvisie en zijn géén therapeuten.
Het Humanistisch Verbond is een landelijke vereniging die zich inzet voor humanistische waarden, zoals zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid.
Het humanisme is een levensbeschouwing die elk mens ruimte biedt voor eigen
keuzes en verantwoordelijkheid. Meer informatie kunt u vinden op de volgende
sites: humanistischverbond.nl en humanistischverbonddenhaag.nl. Op de Haagse
site vindt u ook informatie over de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers
onder ‘Steun en hulp’. Heeft u nog vragen, bel dan 06-81937263 of stuur een mail
naar hbv@humanistischverbonddenhaag.nl.

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

Pop-upconcert James Oesi - contrabas
In de prachtige omgeving van de Gouden Zaal
speelt contrabassist James Oesi muziek van
Bach, Berio en Rabbath. Midden in de kerstvakantie prikkelt, troost en verwarmt deze veelbelovende contrabasspeler de bezoekers met
zijn virtuoze spel. Oesi is één van de weinigen
die de contrabas als solo-instrument benadert.
Daarmee trekt hij volop aandacht: zo was hij
meerdere malen te gast bij Podium Witteman en
Vrije Geluiden en lanceerde hij dit jaar het Dutch
Double Bass Festival.
Datum: woensdag 27 december. Start: 11.30
uur en 13.30 uur. Duur: 30 minuten. Locatie: Gouden Zaal. Kosten: gratis. Reserveren voor één van de pop-upconcerten is niet nodig.
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Valkenbosplein: kruispunt van drie wijken é
Wie iets wil schrijven over het Valkenbosplein, zoals ik, stelt na enig speurwerk al snel vast, dat
het eigenlijk niet zo’n heel bijzonder plein is. Althans, geen plein met een bijzonder eigen karakter. Het is in de allereerste plaats een knooppunt van verkeersaders (Laan van Meerdervoort,
Regentesselaan, Valkenboslaan, Beeklaan, Ieplaan, Thomsonlaan) en het ligt al tientallen jaren
ingeklemd tussen drie wijken: de Bomenbuurt, de Regentes en Valkenbos (samengevoegd ook wel
Reva genoemd). Het plein heeft ook niet zo’n eigen karakter, zoals het Sweelinckplein, het Oranjeplein of het Abeelplein. Ik pak er maar drie even uit, want ik wil geen andere pleinen - laat staan
het Plein - tekort doen.
Toch is het een bekend plein, waar
mensen, die er al langer wonen, graag
over praten. Of over zingen, zoals
Conny Stuart deed in haar bekende
liedje Wat voor weer zou het zijn in Den
Haag:
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag
Noorderwind met wat nevel uit zee
Op de Denneweg ruikt het nu vaag
Naar Couperus en ook naar sate
Zou het pension er nog zijn
Op het Valkenbosplein
Met die mensen uit negentien twee
Is het leven nog altijd zo traag
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag
Wisselvallig met telkens een bui
Wat voor weer is het daar nou vandaag
Is het weer voor een vest en een trui
Is er regen vandaag
Waait de wind met een vlaag
Alle voetgangers weg van het Spui
En duikt iedereen diep in zijn kraag
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag
De vraag is natuurlijk, waarom de
schrijfster van het lied (Annie M.G.
Schmidt) juist het Valkenbosplein
genoemd heeft. Er zijn beweringen,
dat zij daar gewoond zou hebben
toen ze in Den Haag studeerde voor
notaris. Een studie, die ze overigens
snel verruilde voor de opleiding bij
Schoevers.
k heb dit feit proberen te verifi ren bij de beheerder/eigenaar van
het levensverhaal van Annie M.G.
Schmidt, maar daar kon men het niet
bevestigen. Ik denk, dat het noemen
van het Valkenbosplein min of meer
toevallig is. Het noemen van de Denneweg en het Spui hoeft toch niet te
betekenen, dat Annie M.G. daar ook

Valkenbosplein 1-11A. Gebouwd door Rutgers (1920)

gewoond heeft.
De geschiedenis van het plein wordt
in de eerste plaats bepaald door de
wisseling van bewoners en winkels.
Want er zaten beroemde bedrijven
als Lissone Lindeman en de HOTAM
aan het plein. De HOTAM was een
uitermate bekend reisbureau annex
busbedrijf in den Haag. Een foto
laat directeur Hooimayer zien, die in
gesprek is met Dirk van der Broek.
Zou het over een voorgenomen personeelsuitje gegaan zijn?
Er was ook de in Den Haag zeer
bekende slagerij Blonk. De kwaliteit
van slagerij Blonk heeft zelfs ooit
Toon Hermans (die immers wel
eens optrad in de Fahrenheitstraat
in theater West End) verleid om de
‘gehaktballen van Blonk’ te roemen.
Blonk was een absoluut begrip en
zat aan het Valkenbosplein van 1908
tot 2002. Het kenmerkende tegeltableau (gemaakt door porseleinfabriek
Rozenburg) van de zaak is nog
steeds terug te zien in de zaak van de
huidige bewoner. De overdracht van
de zaak van vader Willem aan zoon
Gerard in 1979 was een waar spektakel, want ineens stonden er nogal

wat koeien op het plein ter verhoging
van de feestvreugde. De klandizie
bestond vooral uit gegoede Hagenaars: artsen, tandartsen en notabelen.
Goedkoop was Blonk niet. Maar de
klanten kwamen ook uit het hele land.
De specialiteiten waren de Berliner
worst, de gehaktballen, de achterham
en de huzarensalades. De slogan van
het bedrijf luidde: “Tast toe, ‘t is van
Blonk.”
‘Er gebeurt zo weinig’
Al 45 jaar ‘zit’ Andreas Martijn van
Korlvinke op het Valkenbosplein.
Nou ja, dat laatste is niet helemaal
correct, want om precies te zijn heeft
hij zijn sigarenwinkel op de hoek
van de Beeklaan en de Laan van
Meerdervoort, maar zijn zaak van
Korlvinke (tabaksartikelen, tijdschriften, loten, etc.) hoort wel een beetje
bij het plein.
Het plein is immers een kruispunt
tussen verkeersaders en wijken.
Verkeersaders zijn de Laan van
Meerdervoort zelve, de Beeklaan en
de Valkenboslaan. Wijken zijn de
Bomenbuurt, Valkenbos en het Regentessekwartier, dat in de Weimarstraat z’n zuidgrens kent.
“Er zijn best veel winkels verdwenen hier zoals de supermarkt van
Kruit, slagerij Blonk, de bloemen- en
plantenwinkel Nederlof, waar nu de
goudhandel zit (hoek Valkenbosplein/
Beeklaan). Ook de sigarenwinkel
van Mostert (ooit een concurrent van
Korlvinke) is er niet meer.”

Ondergronds urinoir

“Maar er zijn ook nieuwe initiatieven”, stelt Martijn met genoegen vast.
Zoals Franklin (vroeger Fleury), een
restaurant op de hoek van het plein
en de Beeklaan, dat hij een hippe
tent noemt. “En bijvoorbeeld Jaap
de Kapper, net om de hoek van het
Valkenbosplein/Valkenboslaan op
nummer 22.”

Luchtfoto (1982)

Toch kan hij niet om de constatering
heen, dat “er zo weinig gebeurt op het
plein, het is eigenlijk best een beetje
een saai plein”.
Het Valkenbosplein is ook meer een
verkeersknooppunt dan een plein met
een uniek, eigen karakter.
Wel kan Martijn nog vertellen, dat de
naam Korlvinke ooit aan een keten
van 29 winkels in Den Haag verbonden was. Een van de eerste franchisebedrijven eigenlijk. Het Korlvinkebedrijf werd ooit overgenomen van
de oorspronkelijke oprichter door een
kolenboer, maar sommige nieuwe
en huidige eigenaren vonden het wel
handig om de naam Korlvinke boven
de pui te laten staan.
Viskraam van Rog
Aad Rog, de huidige eigenaar van de
viskraam (ik kan mij herinneren, dat
ik zoiets vroeger altijd een vistent
noemde, maar uit respect wil ik graag
de offici le benaming hanteren), verkoopt hier al sinds 1982 zijn viswaar,
broodjes, etc. Maar de viskraam van
Rog staat er eigenlijk al vanaf 1924,
toen opa Cornelis er begon. Zoon
Arend (vader van Aad dus) werd op
18-jarige leeftijd opgepakt door de
Duitsers en droeg later de kraam over

aan de huidige generatie.
En dus is de familie Rog (Scheveningser kan de naam haast niet)
min of meer vergroeid met het
Valkenbosplein. Zeg maar ‘deel van
het meubilair’, hoewel die uitdrukking een passieve rol suggereert en
passief zou ik de familie Rog niet
willen noemen. “Ik deed de mavo
op het Populier Lyceum (vlakbij in
de Bomenbuurt dus) en kwam vanaf
1968 al hier helpen, dus ken ik het
plein inmiddels aardig. Ach, eigenlijk
is er qua entourage niet eens zo heel
veel veranderd, we hadden ooit twee
bloemenzaken ijnands en Artifleur,

Regina. Foto: Haags
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én bezongen door Conny Stuart
Aad Rog: “Het is natuurlijk een soort
levensader, die een onderdeel lijkt te
zijn van de langste laan van Europa
(Laan van Meerdervoort), maar eigenlijk een soort rustpunt binnen die
laan is. Het verkeer jakkert toch wel
door (onderbroken door een complex
stoplichten-systeem vanwege de elkaar op of bij het plein kruisende Laan
van Meerdervoort, Regentesselaan,
Beeklaan, Thomsonlaan en Ieplaan”,
legt hij uit als ware hij een volleerd
planoloog. “Er waren ooit hier vier
verkeersbanen, dat zijn er inmiddels
nog maar twee. Mooie bomen hebben
altijd het plein gemarkeerd, zelfs het
bankje op het plein heeft historische
betekenis.”
Anekdotisch is de komst van het zogenoemde ‘Haringarrest’, dat bedacht
werd om te voorkomen, dat klanten
een harinkje gingen happen en de
auto met draaiende motor lieten staan
langs de stoep. Dit ‘Haringarrest’ is
geboren nadat er een auto vlak voor
de viskraam van Rog met draaiende
motor gestolen was.

er was Eigen Hulp, een van de eerste
zelfbedieningszaken in Den Haag. Oh
ja, laten we vooral slagerij Blonk niet
vergeten, dat was een hele bekende
in Den Haag. Wat mij betreft waren
het allemaal leuke mensen, je had iets
met elkaar, dat is nu wel veranderd.
Maar dat heeft op zich niets met het
plein te maken, de mensen zijn in het
algemeen afstandelijker geworden, er
is minder gemeenschapszin.”
Wat is dan toch de bijzondere functie
van het plein? Er moet toch meer
zijn dan de faam van een beroemde
aanrijding tussen twee trams, die het
plein beiden kruisten: lijn 15 en lijn 3?

Gemeenteacrhief

De vraag is natuurlijk voor de hand
liggend of er veel ‘bekende Nederlanders’ aan de kraam van Rog hebben
gestaan. Met zo’n belangrijk kruis- en
overstappunt lijkt dat immers niet
onwaarschijnlijk. Aad antwoordt
uitvoerig en gaat behendig om mijn
vraag heen: “Kijk, je gaat met mensen
om, en iedereen kan weleens een
slechte dag hebben. Voor een belangrijk deel kwamen de klanten altijd uit
de buurt, die ga je goed kennen, maar
ze kwamen en komen natuurlijk ook
wel uit andere delen van Den Haag.
Natuurlijk kwamen hier best veel
bekende mensen uit de politiek en uit
de theaterwereld. Uit de sportwereld
ook. Maar ze allemaal gaan noemen...
Nee, dat doe ik liever niet. In de
eerste plaats omdat die mensen dat
misschien niet prettig vinden en in
de tweede plaats, omdat ik wellicht
iemand vergeet. Nee, ik praat daar
liever niet over.”

woont nog niet echt zijn hele leven op
het Valkenbosplein. Eigenlijk pas een
jaar of tien. Maar hij voelt zich wel
met de buurt en het plein verbonden
en heeft zich wel de sfeer van het
plein eigen gemaakt. Hij kwam ook
niet van ver: uit de Edisonstraat en de
Columbusstraat, uit het Regentessekwartier dus.
Hij is een betrokken man, die zich
altijd geïnteresseerd heeft getoond ‘in
de buurt’. Zo was hij betrokken bij
de indiening van een plan voor een
nieuwe inrichting van het plein en is
hij op andere onderdelen actief in de
Bomenbuurt, die aan de grens van
het plein op de Thomsonlaan en de
Ieplaan begint.
Hij fungeert ook als ‘straatvertegenwoordiger’ van het plein en is actief in
het kader van de Stichting Buurtbewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
die veel evenementen in de wijk
organiseert.
De betrokkenheid van Akkerman (hij
is de vader van de bekende jonge
gitarist Tim Akkerman) reikt verder
dan het Valkenbosplein, dat weliswaar
door Conny Stuart betrokken werd
in haar liedje Wat voor weer zou het
zijn in Den Haag, maar publicitaire
bekendheid vooral ontleent aan die
‘beroemde’ aanrijding tussen twee
trams. En aan een omvangrijk artikel
in de Haagsche Courant van 1985 van
de hand van Paul van Beckum.
“De hele buurt hier omheen was en is
misschien nog een beetje saai. Weinig
armoede, net zoals ik in de Regentessebuurt gewend was. Maar er ontstaat
toch in de hele buurt meer betrokkenheid van mensen. Neem de Fahrenheitstraat maar als voorbeeld, jaren
terug stond een derde van de winkels
daar leeg, nu is er weer volop reuring,

HOTAM reisbureau (1938). Foto: Haags Gemeentearchief

mensen gaan weer op bankjes zitten,
gaan weer met elkaar praten. De
buurt is toch een soort dorpje, mensen
beginnen elkaar weer te kennen.” Wel
leuk te weten dat Akkie en zijn vrouw
Susan overwegen in hun grote pand op
nr. 13 een B&B te starten.
Hier en daar is wat onduidelijkheid en/
of onzekerheid ‘wie nu precies waar
gezeten heeft’.
Gelukkig geeft dhr. Van Santen duidelijkheid in een reactie op internet bij
htmfoto.net, waar immers nogal wat
nostalgie te vinden is: “Vroeger zat
Korlvinke naast Lissone Lindeman op
de L.v.M. Deze sigarettenzaak werd
gedreven door een echtpaar met één
dochter. Het echtpaar is lang geleden
overleden. Nu wordt deze naam gebruikt door de zaak (Andreas Martijn
dus) op de hoek L.v.M./Beeklaan.
Naast de oude Korlvinke was er toen
een zaak gevestigd van de bekende
fa. Krul. De bloemenzaak van de
fa. Nederlof was destijds gevestigd
op het Valkenbosplein 1 en op nr.
3 was Slagerij Blonk te vinden. Op
nr. 6 zat Eigen Hulp en op nr. 7 een
slijterij De Beuk, gedreven door het

echtpaar Nolting. Op nr. 10 vond je
de bloemenzaak van de fa. Teunissen
en op nr. 11 zit sinds 1923 Toegepaste
Kunst, interieurarchitectuur. Op de
tegenoverliggende hoek de kruidenier
Liesker met de dames Boon. Op nr. 12
fietshandelaar ongers en op de hoek
met de L.v.M. eerst Jamin, later Albert
Heijn (nr. 16). Daar tegenover op de
L.v.M twee bakkerijen naast elkaar:
Hus en Paul C. Kaiser. daarnaast een
hoedenzaak, later de Hotam.”
Maar op de vraag of Annie M.G.
Schmidt van Conny Stuart over Den
Haag...
Zou het pension er nog zijn
Op het Valkenbosplein
Met die mensen uit negentien twee
Daar kan ik geen goed antwoord op
geven. Er zijn ook websites waarop
beweerd wordt, dat Annie M.G.
Schmidt op het Regentesseplein
gewond zou hebben. Wie kan mij het
overtuigende bewijs leveren van haar
woonadres in Den Haag?
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Ik kan het jammer vinden (ben toch
wel nieuwsgierig hoeveel bekende
Nederlanders een harinkie hebben
gehapt op het plein van het liedje van
Conny Stuart), maar respecteer zijn
beslissing. En dan stuit ik na m’n
gesprek met Rog op een artikel over
hetzelfde plein van Paul van Beckum
in de Haagsche Courant van 22 juni
1985. Waarin de toen de viskraam
bestierende Rog (Arend dus, de pa
van Aad) zonder enige gêne de namen
noemde van klanten zoals de Dikke
Deur uit Pipo de Clown en Wallis de
Vries, voorzitter van de AVRO en
voormalig staatssecretaris. Het is maar
dat u het weet.
Dhr. Akkerman
Dhr. Akkerman (’Akkie’ voor intimi)
Botsing trams, Valkenbosplein 29-05-1952. Foto: Gemeentepolitie 's-Gravenhave (collectie Leo de Zwaan via htmfoto.net)
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Een boek vol nostalgie van Jan Linkerhof
Een goede drie jaar na het verschijnen van het eerste boek ‘Vertel mij wat’ van Jan Linkerhof is in november jongstleden in het
clubgebouw van de nieuwe vereniging van Jan Linkerhof, Laakkwartier, het tweede boek gepresenteerd.
Hij heeft zijn tweede boek vooral
kunnen schrijven door de inspirerende
steun van Chris Willemsen, de initiator van de Nederlandse Sportboeken
Club.
Jan Linkerhof, die in zijn 28-jarige
carrière als trainer een groot aantal
clubs heeft getraind, zoals VCS,
DUNO, JAC, DSO, Houtwijk, Duinoord en RAS, maar ook bij een groot
aantal clubs heeft gespeeld. Clubs als
RVC, sv Voorburg, VUC,BTC, de Valkeniers, Wilhelmus en natuurlijk zijn
jeugdliefde Laakkwartier - waar hij
momenteel technisch manager is. Dus
voldoende stof om dit te verwoorden

in zijn tweede boek.
Velen tientallen uit de voetbalwereld
hadden die avond in november de weg
naar het complex van Laakkwartier
gevonden, zoals Henk Baggerman,
Loek van Noord, Bert en Mark van
der Berg, John Tiemens, Kees Dieke,
Ed Kouwenhoven, Rob Pronk, Henk
Ruijl en nog vele anderen.
De titel van het nieuwe boek is Laat
ik het zo zeggen. In dit nieuwe boek
vertelt Jan Linkerhof honderd uit over
het verleden en het heden.

Jan Linkerhof (uiterst rechts) met de personen waar hij een verhaal over geschreven heeft

toen het natuurlijk veel beter was.
Het boek staat mudjevol met heerlijk
Haags voetbalidioom.

Jan Linkerhof tijdens zijn carrière als
hoofdtrainer bij diverse voetbalclubs
in Den Haag.

Haagse voetbalcoryfeeën
Hij geeft zijn ongezouten mening in
het boek over kunstgras, scheidsrechters, grensrechters, de hedendaagse
voetbalschoenen, de diverse media,
de trainer 2.0, een nieuw voetbalsysteem en hij bespreekt ook een aantal
Haagse voetbalcoryfeeën, zoals Johan
van Wijngaarden, die honderden
wedstrijden in het eerste elftal van
Duindorp heeft gespeeld en een aantal
jaren assistent-trainer is geweest van

Verder zullen bekende bekende
voetbalnamen aan bod komen, zoals
Richard van der Vaart (ex-VCS) , Marcel Commers van Wilhelmus, Philip
Tienhoven, de Haagse Neeskens, Peter
Meefout - de super fanatieke keeper
van onder andere Wilhelmus en het
roemruchte de Valkeniers - en Jeffrey
Pronk van VCS.

Hij grijpt graag terug naar vroeger,

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

Hofpasaanbieding
Onze vertoon van uw
Hofpas ontvangt u:

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

Korting op vitamines,
homeopathie en
huidverzorging

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

Prins Hendrikplein 3
2518 JA Den Haag
Tel: 070-2054920
E-mail: info@apotheekphp.nl
Website: www.apotheekphp.nl

Vele bekende voetbalnamen uit het
verleden en natuurlijk ook het heden

zullen de revue passeren in dit veelzijdig geschreven boek.
Het eerste exemplaar reikte hij uit
aan zijn zus Elly, hersteld van een
zwaar ongeluk, maar volgens hem een
voorbeeld van karakter en mentaliteit,
hetgeen in de sport juist zo belangrijk
is.
Het boek is te verkrijgen via
nederlandsesportboekenclub.
nl, boekhandel Van Stockum
en sinds kort ook via De OudHagenaar: deoud-hagenaar.nl/
boekwinkel-haagse-tijden
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Stichting Zorgkringloop verzorgt:

GRATIS
HUISONTRUIMING!

HUISONTRUIMING!

Bezemschoon opleveren
Kleine verhuizing
Meubeltransport

Bel voor info
en onze voorwaarden

06 48204060

Uw goederen komen
altijd goed terecht!
Wij steunen o.a:
Mensen in Nederland zonder budget ( gratis zorgartikelen. )
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

KIJK OP

WWW.STICHTINGZORGKRINGLOOP.NL VOOR MEER INFO EN WINKELLOCATIE
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Haagse Kerstavond
Toen de laatste klanken van de midwinterhoornblazers in ons dorp weg stierven
moest ik op eens aan mijn zus Nel denken. Zij zong dat lied, Ere zij God, altijd
samen met haar zus Dina op Kerstavond tijdens onze familiebijeenkomst. Meestal viel zij dan per tweede stem in. In spanning zat ik op dat moment te wachten.
Er volgden na dit kerstlied nog een paar Leger des Heils-liederen, meegezongen
door de familie, waar mijn broers tijdens de officiële kerstdienst in de Leger des
Heils-zaal op de Prinsegracht in Den Haag hun eigen tekst op hadden gemaakt.
Op Eerste Kerstdag, al vroeg op de dag, hoorden
wij de heilssoldaten van het Leger des Heils die
in een kring voor onze huisdeur in de sneeuw
stonden, kerstliederen zingen met de vuur en
kerstpot in hun midden. Alle buren hingen
luisterend uit de ramen en gooiden geldstukken
naar beneden waar van sommige in het vuur
belandden. Een geweldige en onvergetelijke
sfeer ontstond al zo vroeg op de dag, die tot laat
in de avond voortduurde. De familie druppelde
langzaam binnen, die Eerste Kerstavond in
1953, en nam plaats achter de inmiddels gedekte
tennistafel, geleend van het clubhuis Het Anker
uit de buurt, die mijn moeder zorgvuldig had
versierd met wat dennentakjes die ze die middag moeizaam op een kerstbomenmarkt had
verzameld. Om de boel wat op te warmen, begon
mijn oudste broer Wim, verstokt operaliefhebber, met Jerusalem uit de Holy City te zingen.
Zwager Simon, die inmiddels met zus Nel
was aangeschoven, kon niet achter blijven en
begon zich voor te bereiden op: I’m dreaming
of a white Christmas. Hij kon Bing Crosby niet
voorbij laten gaan. Helemaal te gek werd het als
mijn broer Joop, net teruggekeerd uit Australië
waar hij in een countryband speelde, onze band

ritmisch kwam versterken door met twee lepels
op elkaar te slaan. En broer George met vrouw,
zus Dina en man vielen spontaan bij met stem
en handgeklap. Mijn jongste zus Alie begon hier
na ook warm te lopen en Marius van Asten, onze
huisvriend van clubhuis Het Anker, viel van
verbazing over zoveel muzikaal geweld bijna
van zijn stoel. Inmiddels hadden mijn vrienden
Cor en Chris hun mandoline en mondharmonica
tevoorschijn gehaald, Marius zijn banjo en ik
mijn gitaar. Zo zongen en speelden wij de ganse
avond en herhaalden vele malen de liederen.
Nu zo’n ruim zestig jaar later, verlang ik soms
zo naar die onvergetelijke sfeervolle sobere
Kerstavonden, met mijn familie en vrienden,
waarvan - op één broer na - allen zijn overleden. Een Kerstviering vol harmonie, warmte en
saamhorigheid met zo weinig luxe die je toen
ook niet zo direct miste. En zoals mijn nicht
Lucy eens haar geboortestraat beschreef: “Rue
d’Hemsterhuis,” straat met een hart, waard om
bezongen te worden in het mooiste chanson.
Jaap Arends
jarends2@tele2.nl

ZOETERMEER

De dienstverlening voor de leden van
De Volharding in Zoetermeer is gewijzigd
In verband met een aantal organisatorische wijzigingen zijn de
vervoersdiensten van de Volharding Zoetermeer stopgezet.
Dat was een moeilijke keuze.
De Volharding hoopt deze diensten voor leden eind volgend jaar
weer langzaam te gaan starten.
De Volharding gaat wel onverminderd door met de ledenacties
voor de Blijmakers en de Ontmoeters in Zoetermeer.
De vrijwilligers van de Volharding blijven beschikbaar voor de leden
die behoefte hebben aan ondersteuning.
De Blijmakers staan klaar voor meer dan 3100 leden in Zoetermeer.

Gouda bij Kaarslicht
LIVE op TV West
Op vrijdag 15 december is het tijd voor alweer de 62e editie van
Gouda bij Kaarslicht: het prachtige en oudste lichtfeest van Nederland. Via TV West is dit prachtige evenement LIVE te volgen
van 18.30 uur tot 20.00 uur. Nawal Bakkali presenteert deze
uitzending.
Je ziet het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom, de 1.500 kaarsen
achter de ramen van het historische stadhuis en nog eens duizenden
achter de ramen van verschillende panden rondom de Markt en in de
binnenstad. Geniet ook van optredens van onder meer drie klassieke
toppers: de tenoren Amand Hekkers, Martin van Os en bas-bariton
Bora Balci.
15 december LIVE
18.30-20.00 uur op TV West

Heeft u behoefte aan gezelschap of aandacht als Ontmoeter?
Tientallen Blijmakers staan voor u paraat.

Of kijk naar de herhalingen op:
zaterdag 16 december om 17.00 uur
en Kerstavond om 20.00 uur

Het lidmaatschap van De Volharding Zoetermeer is levenslang en
gratis. Er is geen drempel om lid te worden. Eenmaal lid dan staan alle
diensten van de Coöperatie De Volharding voor u ter beschikking.

DE VOLHARDING Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag
T. 070-221 05 80 www.devolharding.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West
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DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN
DEN HAAG EN OMSTREKEN!
VRAAG ‘M GRATIS AAN OP W W W.DEHOFPAS.NL
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Feestelijke IJspret
Een tour door de Ice Expo is een leuke interactieve
beleving voor de hele familie, die je meeneemt langs alle
Scheveningse hoogtepunten van toen en nu.
De ijsbeelden tentoonstelling is dit jaar grootser dan ooit,
met ruim 500 m² Ice plezier kom je ogen te kort!
Naast de Ice Expo en de Pier bevindt zich ook weer de
30 meter lange ijsglijbaan die zorgt voor veel ijs glijpret,
je roetsjt op tubes over de ijsglijbaan.
Opwarmen in de Ice Strandtent
Geniet deze winter van een hapje en een drankje bij de Ice
Expo, in voortent is het lekker warm en winters gezellig!
De Ice Expo en Roetsjbaan zijn open van 2 december t/m
14 januari. De schaatsbaan op het Kurhausplein is open
t/m 21 januari, er vinden elk weekend leuke events plaats
bij Cool Event.
Gratis warme chocomelk
Op vertoon van de Hofpas krijg je gratis een heerlijke
warme chocomelk!
www.cooleventscheveningen.nl

Geniet met de hele familie van een
uitgebreide kerstbrunch!

Drinks & Zo
Drankenspeciaalzaak

Kom tijdens de kerstdagen gezellig met de
hele familie uitgebreid brunchen bij
Fletcher Hotel-Restaurant Leidschendam-Den Haag!

Nu ook online verkrijgbaar
via www.dehofpas.nl!

Hofpasvoordeel: kertstbrunch van €24,50 voor €19,50

Jouw Hofpasvoordeel:
10% korting!
Noordeinde 188 - 2514 GR Den Haag

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het

HOFPAS: 15% korting op onze heerlijke Glühwein

is om op de vlucht te moeten?

Wij tappen vers uit 't vat:
olie, azijn, whisk(e)y, likeur en distillaten.
Exclusief voor of door vomFASS gemaakt.
Een uitgebreid assortiment vanaf € 1,50.
Fahrenheitstraat 648 Den Haag
www.vomfassnl.com

Hoor, zie en beleef het in het Humanity House.
Hofpasvoordeel: gratis koffie/thee
bij museumbezoek.
Meer informatie: www.humanityhouse.org
Prinsegracht 8, 2512GA, DEN HAAG
T.070 31 00050 HUMANITYHOUSE.ORG

MEER PARTNERS IN ONZE DE ADVERTENTIE OP PAG ...
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Bel en bestel

070-2210581

THUISZORGWINKEL
Lichtgewicht rollator SERVER
Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen.
Verkrijgbaar in meerdere hippe kleuren.
Uniek design
De stijlvolle Server rollator eh eft eenuni
ekdr ieh
oe ki gpr oﬁel en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht
van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de
markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht
van 150 kg.

Opvouwbaar

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

Stabiel en duurzaam

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

Hoogte verstelbaar

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

Normaal € 299,00

240,-

Klap GSM FM-9710RD

Warmtedeken Medisana

Manicure-Pedicure set

Eenvoudige mobiele telefoon met grote
toetsen. Eenvoudig in gebruik.

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

Beurer Manicure- en pedicureset MP41 is een
complete set voor thuis.
• 2 niveaus, werkt met de klok mee of tegen
de lk oki n
• Snelheid: 3.800 - 4.600 rpm +/-14%
• Inclusief 7 opzetstukken

Normaal € 99,95
Voor leden

79, 95

Normaal € 59,95
Voor leden

Voor leden

47,95 53,50

Normaal € 66,95

Voetenzak FWS Medisana

Wordt dan snel gratis lid van
de Volharding en ontvang

3 temperatuur instellingen.
Automatische uitschakeling na 90
minuten

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

Voor leden

26,50

Normaal € 32,95

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

pagina 18

Dinsdag 12 december 2017

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

De geschiedenis van winkelcentrum Zuidlare
In 1956 kwam ik als jongetje van 2 met mijn ouders te wonen
in een van de Maisonnettes aan de Meppelweg. De woningen
waren net opgeleverd en hadden de luxe van een centrale
verwarming aan de voorzijde. De achterzijde van de flat was
onverwarmd. Al gauw kwamen er leveranciers aan de deur
die hun diensten aanboden: bakker Hus, melkboer Bosman, de
scharensliep, de vodden- en lorrenboer en een kaasboer.
Zoals ik al eerder in De Oud-Hagenaar vermeldde, stopte eenmaal per
week groenteboer Han Smit in een
oude verhuiswagen langs de Meppelweg om de dames van groenten en
fruit te voorzien.

een Renault Dauphine, Ford Cortina,
mini-cooper en Austin kon vervaardigen. De setjes kostten 3,95 gulden.
Na vertrek van Hanson heeft er nog
lange tijd een visboer in het pand
gezeten.

Eind 1955 was in de Zuidlarenstraat
een fraaie winkelgalerij gerealiseerd.
Twee slagers, bakkers, banket,
kapsalons, boekwinkel, supermarkt,
fietsenmaker alles was aanwezig.

HUS
Op nummer 26 was HUS gevestigd,
een bakkerijketen die door de hele
stad zat met vele tientallen filialen.
Achter de toonbank twee dames
op leeftijd (in de ogen van een
jonge scholier) waar ondergetekende
regelmatig zijn zakgeld inwisselde
voor een puddingstukje (bleek later
overgebleven koek, gebak en breuk
te zijn dat werd samengeperst en
voorzien van een glace-topping).
Voor 10 cent werd je eigenaar van
het eigenaardige stukje banket, welk
zorgde voor vulling van de maag
gedurende nagenoeg een etmaal.
Maar ook de Parijse soes, een dwars
doorgesneden beschuitbol met gele
room en een mierzoete roze suiker
laag met een gekonfijt kersje was niet
te versmaden.

Op de hoek met de Exlostraat, waar
de meeste scholen zich bevonden
zat op nummer 12 slager Ensing. Ik
herinner me nog de smetteloze tegels
in de winkel en de koel- en vriescellen waar het vlees in werd bewaard.
In een groot vat zat verse zuurkool
die uiteraard vergezeld ging van een
verse rookworst. “Mag de kleine een
plakje worst?”, vroeg de slager aan
mijn moeder, doelend op mij, waarop
steevast het antwoord kwam: “Hij lust
geen worst, slager.” En dat klopte, ik
lust nog steeds geen worst. De vraag
of je worst lust, was dan op mij ook
niet van toepassing.
Op nummer 14 zat modehuis Elvira.
Die verhuisde op een gegeven moment naar de Vrederustlaan, meen
ik, waarna boekhandel Hanson zijn
intrek nam. Naast kantoorartikelen
verkocht Hanson ook speelgoed en
als kind was ik gek op de modelbouwpakketjes van Airfix, waaruit ik

Voor moeder werd eerst nog het grauwe regeringsbrood aangeschaft, maar
de economie bloeide op en als snel
werd overgegaan tot aanschaf van
TipTop-brood, King Corn (dankzij
Japie) en het smakelijke Tarvo-moutbrood. Toen er later aan de overkant
een bakker de Groot verscheen verbleekte het fabrieksbrood van HUS en

Als laatste winkel in de Zuidlarenstraat zat op de hoek met de Gietenstraat de melkhandel van de Groot (14-11-1985). Foto:

stonden de klanten op zaterdag bij de
Groot tot aan de deur.
We lopen verder langs de winkelgalerij: naast Hus troffen we sigarenhandel Duisterhof aan, later overgenomen door Moen. Van nummer 38
naar nummer 40 waar dameskapsalon
Hamond was gevestigd. Later hebben
daar nog kapsalons in gezeten van
ene Sonja en Petra.
Op nummer 52 vervolgens slager

Huet, geducht concurrent van Ensing.
Opvallend was de keuze van de huisvrouw: je ging óf naar Ensing (mijn
ouders) óf naar Huet. De slagerij
werd overgenomen door Post.
Banketbakker Moore
We steken even de Gasseltestraat over
en komen aan op 54 waar banketbakker Moore zijn zoetwaren aan de
man probeerde te brengen. Mevrouw
Moore kwam van achteren de winkel
in, de benen altijd gewikkeld in een

soort rekverband. In de kelder hoorde
je de bakkerijgeluiden en op gezette
tijden kwam de bakker naar boven
het trapje op met een bakplaat vers
gemaakte moorkoppen, tompoezen of
hazelnootgebak, zijn specialiteit.
Naast Moore zat op 66 een chique
winkel: het juweliersechtpaar Vuyk.
Mijn ouders boden nog wel eens een
klok of horloge aan ter reparatie. Bij
het betreden van de winkel klonk een
soort Big Ben, waarna de klant werd
overvallen door het ritmisch getik van
tientallen - misschien wel honderden - klokken die her en der in het
pand aan de muur hingen. Vanuit het
achterhuis kwam mevrouw Vuyk, met
altijd onberispelijk gepermanent en
op kleur gebracht kapsel van achteren
de winkel in om ons te vragen wat
zij voor ons kon betekenen. Terwijl
mijn ouders zich bezig hielden met de
aangeboden reparatieopdracht, tuurde
ik vanuit de winkel de achterliggende
werkplaats in waar de heer Vuyk,
immer met loep in het oog geklemd
doende was met militaire precisie een
klokje weer tot leven te wekken.
Naast Vuyk zat Vonhof de kapper
op 68. Jarenlang werden mijn broer
en ik hier maandelijks geknipt in het
toen o zo populaire bloempotkapsel.
De pony recht als een liniaal, strakke
scheiding in het haar en in de nek het
bekende kontje.

De drogisterij van Fijlstra op nummer 231-233 gaat sluiten (5-1-1989). Foto: Ruurd Berendes

Naast Vonhof zat Toko Moerkamp,
een winkel die er vanaf het begin zat
en het het langste heeft uitgehouden.
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enstraat
rode en boerenkool fijngesnipperd
uit kwam en in plastic zak aan de huisvrouw werd overgedragen.
Gaan we door, dan is op nummer 245
Henriette manufacturen gevestigd.
Ook een zaak waarvan ik mij als jongen - en nu als man - niets meer van
herinner. Maar misschien weten de
lezers er meer over te vertellen.
Ik loop door naar huisnummer 233
en tref daar drogisterij Fijlstra aan.
Echtpaar Fijlstra, hij lang en mager,
mevrouw enige koppen kleiner. Daarnaast de kinderen Fijlstra die al vroeg
deelnamen aan de verkoop. Dit was
voor de jeugd natuurlijk de uitgelezen
plek voor de aankoop van drop, welke
door uitbater Fijlstra met militaire
precisie werd uitgewogen in een
grauwe, papieren puntzak, waarbij de
neringdoende er niet voor schroomde
een dropje terug te pakken uit de puntzak wanneer het onsje drop met een
duizendste gram werd overschreden.

Ruurd Berendes

Dan sigarenmagazijn Tim, later van
der Pol met postagentschap en op de
hoek de melkhandel van de Groot op
94.
Wim de Groot was melkboer en had
zijn pakhuis in de Schoonhetenstraat.
Als kleuter stond ik in de pauze op
het schoolplein en zag De Groot zijn
koopwaar in zijn ijzeren hond laden
waarna de man zijn melkwijk in trok.
Hierbij hing steevast een dikke sigaar
in het hoofd. Mevrouw De Groot
bemande de winkel hierin bijgestaan
door een lange rijzige hulp. Na het
uitventen kwam Wim ‘s middags in de
winkel helpen. Toen de jaren gingen
tellen heeft De Groot zijn melkwijk
afgestoten en de winkel nog voortgezet tot 14-11-1985 (als mijn geheugen
mij niet in de steek laat).
We steken de weg over naar de overkant, en na op de hoek een blik te hebben geworpen op bar of bodega West
van Fons (meen ik), troffen we als
hoekwinkel op nummer 259 lingerie
Morgenstond aan. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit binnen ben geweest met mijn ouders. Moeder koos
immers voor het degelijke ondergoed
van Vroom & Dreesmann op de Leyweg. Het volgende pand op nummer
247 startte in 1956 als kolenhandel
de Bruin (dat moet bruinkool geweest
zijn, zou je denken), maar ik herinner
me in dat pand vooral de groentezaak
van Boone. Ik herinner mij vooral
de hoge stem van de overigens zeer
sympathieke Boone en de prachtige
zilverkleurige snijmachines waar de

De zuinigheid van de winkelier legde
hem geen windeieren, want de zaak
van buurman Dors, een schoenmakerij
op nummer 231 kwam leeg waarna
dit pand werd doorgebroken en bij de
winkel betrokken. In totaal hield de
drogisterij het 34 jaar uit tot Fijlstra
in januari 1989 de deuren voorgoed
sloot. Zoonlief is vervolgens vertrokken naar Honselersdijk om daar een
eigen zaak te openen.

Na vertrek van Van den Arend trok
Van Son hier in, en Gerard van Son
heeft jarenlang de ondankbare taak
gehad mijn Puch rijdend op de weg te
houden. Ik had namelijk de onhebbelijke gewoonte met de brommer af
te remmen op de motor door terug te
schakelen naar de eerste versnelling.
Toen de brommer het begaf bracht
ik deze naar Van Son. Twee dagen
later was het voertuig klaar en bij het
afrekenen legde Gerard een vervormd
stuk ijzer op de toonbank met de vraag
of ik kon raden wat dit onderdeel was.
Uiteraard had ik geen idee, waarop
Gerard met een zucht vermeldde dat
dit de krukas van mijn motorblok
betrof. Hij verbood mij hierna af
te remmen op de motor, omdat een
brommer hier, in tegenstelling tot een
auto niet op gebouwd is.
Maar Gerard, die tegenwoordig zijn
werkzaamheden uitvoert op de Oude
Haagweg was een vakman, want hij
kreeg de Puch altijd weer werkend.
We komen aan het einde van de rondleiding door de Zuidlarenstraat, want
nadat we het paadje naar de Schoonhetenstraat zijn overgestoken, treffen
wij op de hoek met de Exlostraat, dus

tegenover Ensing de supermarkt van
de Spar aan, uitgebaat door Van der
Staak en later de familie Lipman. Zij
geven een wekelijks krantje uit met
aanbiedingen die door de familie Van
der Greft, waarvan zoonlief Koert en
ik nog altijd bevriend zijn, wekelijks
huis-aan-huis worden bezorgd.
Van der Pol
Na vertrek van Lipman zal de winkel
als thuismarkt-buurtsuper nog tot de
sloop in 2009 worden voortgezet, eerst
door Theo en Helen van Leeuwen,
en laatstelijk door de familie Van
der Pol. Mijn inmiddels ruim 86 jaar
oude moeder kan daar dan nog haar
dagelijkse boodschappen halen tot
haar benen niet meer willen en Van
der Pol de boodschappen thuisbezorgt.
Na sluiting van het pand gaan wij wekelijks met moeder naar de inmiddels
geopende en ruim gesorteerde Jumbo
aan de Leyweg, totdat mijn moeder in
2014 op 93-jarige leeftijd overlijdt en
voor ons ook een einde komt aan de
bezoeken aan onze, ooit zo geliefde
wijk Morgenstond.
In 2009 worden de winkelpanden en
huizen onttakelt en nemen wij met
de camera in de hand in september

2009 afscheid van onze jeugd en
verdwijnen onze herinneringen aan
een zorgeloze jeugd en een gezellig
winkelcentrum.
Onze gedachten gaan dan nog even
terug naar de gezellige feestmaand
december waarbij de Zuidlarenstraat
werd omgetoverd in een feeëriek
verlicht winkelcentrum en zie ik mijn
vader in gedachte weer de Zuidlarenstraatzegels op de spaarkaart plakken,
goed voor een bescheiden bijdrage aan
de dagelijkse kosten van onderhoud.
Dag Zuidlarenstraat, dag jeugd en dag
fijne winkeliers
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
Het artikel is geschreven uit de herinneringen van auteur. Het kan daarom zijn
dat lezers nog aanvullingen hebben, of
dat de werkelijkheid in sommige gevallen net even anders is geweest. Ook zijn
mij niet alle winkeliers die in de panden
hebben gezeten nog bekend, mede omdat
ik bij de opening van de Zuidlarenstraat
in 1956 pas 2 jaar oud was. Ik houd mij
dan ook aanbevolen voor op-en aanmerkingen en aanvullingen van lezers van
De Oud-Hagenaar.

We lopen door richting de Exlostraat
en treffen op nummer 219 groenteman
van Straalen, en daarna Sakkee aan.
Ook daar gold: je ging naar Sakkee
óf naar Boone. Tegenwoordig kijkt
de prijsbewuste huisvrouw naar de
koopjes, maar in de jaren zestig was
overlopen naar de concurrent een
doodzonde, dus dat deed je niet.
Op nummer 205 herinner ik mij nog
vaag een petroleumboer, die ook
Blokkerachtige waren verkocht zoals
sponsen, zemen en borstels. Later
heeft zich daar kapper Bas Kettman
gevestigd en daarna Jan de bloemenman.
Op 203 zat een ouderwetse kruidenier
met toonbankbediening: Hendriks.
Terwijl mevrouw Hendriks de klanten
bediende reed de heer Hendriks met
een schitterend gepoetste, kanariegele
Opel Rekord stationcar door Morgenstond om de bestellingen te bezorgen.
Het was deze winkel waar zich later
warme bakker De Groot zou vestigen.
Het volgende pand was een ‘dubbele’
winkel de fietsenwinkel van an den
Arend. In de op straatniveau gelegen
winkel werden de fietsen te koop
aangeboden, zoals de crème-groene
Burgers, in het souterrain bevond zich
de goed geoutilleerde werkplaats.

Op 16-9-2009 viel het doek voor de laatste panden van de Zuidlarenstraat. We zien hier het restant van de oude ﬁetsenwinkel op nummer 191.
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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 2)
Voor veel van mijn vrienden was het een vast gegeven; zondagsavonds ging je naar het soiree van je favoriete dansschool. In
ons geval was dat dus Joop Kuijpers waar je veelal dezelfde
mensen tegenkwam, een vertrouwd wereldje. Als je door wat
voor omstandigheid dan ook een keer niet was geweest had je
het gevoel alsof je een zondag had overgeslagen, het was niet
echt zondag geweest!
Alles kwam in die drie à vier uur
langs. Van quickstep tot de valeta en
van Engelse wals tot drie nummertjes
tango voor de wat meer gevorderden.
Kon de rest even pauze houden en van
een kleine versnapering genieten.
il, mijn danspartner zag het met
lede ogen aan dat ik tijdens de soirees
voornamelijk met Greet danste en zij
alleen maar aan bod kwam als er een
tango gedanst moest worden. Dit was
haar zo’n doorn in ‘t oog dat ze het op
de spits dreef en Joop zich genoodzaakt voelde om mij de toegang tot de
dansschool verder te ontzeggen. Zij
wilde mij niet meer als partner.
Veto
Ook de verkering met reet liep stuk
op het feit dat ik niet rooms-katholiek
was. De zwartrokken hadden in Huize
Schouten een grote invloed, vaak als
ik er ‘s middags langs kwam zaten er
een paar paters zich te goed te doen
aan de gastvrijheid van moeder Schouten. Zij spraken hun veto uit over onze
relatie en Greet liet uiteindelijk haar
oren er naar hangen. Zo ging dat in
die tijd…

Ergens riep ik dat risico zelf over me
af, want uijpers was een katholieke
dansschool van huis uit. Het overgrote
deel van de klandizie was ook wel
rooms, al deden sommigen er helemaal niets aan. Maar als er op zondag
een wedstrijd was moesten er een stel
eerst naar de vroegmis voor we in het
busje stapten.
Bij dansschool Van Velzen in het
Noordeinde ben ik twee keer weggestuurd. De eerste keer omdat ik zo
stom was om te zeggen dat ik hervormd gedoopt was en de tweede keer
wist ik de naam van de pastoor niet
van de parochie waar ik bij hoorde!
Terwijl ik ging dansen bij Bronmeijer
in de Lange Poten brak er een tijd aan
dat ik samen met Charles en Ruud (zie
het eerste deel) de dansgelegenheden
in Den Haag e.o. onveilig maakten.
Amicitia
Tot de favorieten hoorden Amicitia in
het esteinde, adro in de urriaan
okstraat, Het erenigingsgebouw in
de illemstraat, allemaal tenten waar

Westeinde, gebouw 'Amicitia', een van de nieuwe feestzalen (1951). Foto: Stokvis (collectie Haags Gemeentearchief)

verenigingen uitvoeringen gaven en
er na afloop bal was tot vier uur in de
nacht.

houden. Stel je eens voor; een toneel
vol met van die scheurende en gierende blaasbalgen...

e gaven de portier een knaak en
die liet je dan binnen ook al was je
geen lid van de club. Zo hebben we
allerhande voorstellingen gezien,
soms afgezien zoals een keer in de
illemstraat waar een doedelzakvereniging onze trommelvliezen pijnigde
en we bijna waren weggelopen. Maar
vanaf het balkonnetje waar de portier
ons heen loodste hadden we al enig
vrouwelijk schoon ontdekt in de zaal
beneden ons en we besloten vol te

Of zo n drie uur lang goedbedoeld
amateurtoneel waarvan je de slappe
lach kreeg ondanks dat het niet als
klucht bedoeld was. En een mandolineconcert dat we beluisterden in
de zaal te midden van de liefhebbers
van die muziek. Met het verzoek om
stil te zijn en niet te applaudisseren
na een nummer, want er werd een
bandopname gemaakt voor een demo
die gezonden zou worden naar één of
andere radiozendgemachtigde. Probeer

dát maar eens vol te houden! Mensen
kregen acuut de kriebelhoest waarna
de band werd teruggedraaid en ze
overnieuw begonnen... Ach, nee, h
Maar na de pauze kwam altijd de beloning voor ons volharden: het bal!
En we dansten tot vroeg in de morgen
waarna we op de fiets stapten, een
roeiboot huurden in oorschoten, onze
hengels uitlegden en vóór acht uur alle
drie in Morpheus armen lagen!
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
Rijke broer is vrij
recent overleden
Mijn rijke broer is recent overleden.
Hij bezit nog een tweede huis. Onze
ouders zijn al gestorven. Hij heeft géén
testament en ook geen vrouw of kinderen die hij nalaat. Volgens mij gaat het
wettelijke erfrecht gelden en dan ben ik
de enige erfgenaam van hem. Hoeveel
kan ik verwachten?
Dat hangt van het te verkopen onroerend goed af. Uw vrijstelling is in dit
geval ‘slechts’ €2229 dit jaar. Erft
u méér dan is alleen het meerdere
belast. Maar dat loopt ook al op.
moet procent aan de fiscus
afdragen tot €122.269. Daarboven
zelfs 40 procent. Uw broer heeft
kennelijk niet allerlei testamentaire
constructies bedacht om na zijn dood
belasting uit te sparen. Maar u bent
er goed mee. Het initiatief hiervoor
lag toch écht bij hem. Bent u ook
misschien de executeur die zijn
nalatenschap afwikkelt? De verkoop
van zijn onroerend goedbezittingen

kunnen nog wel enige tijd duren.
Voor uw aanslag als erfgenaam gaat
de fiscus dan uit van de oz waarde.
Uiteindelijk voor de verkochte
waarde. De termijn voor het doen
van uw aangifte erfbelasting moet
uiterlijk over acht maanden plaatsvinden. U kunt ook uitstel krijgen
als u goede redenen kunt aandragen
dat het onroerend goed nog niet is
verkocht. Daarna geldt namelijk de
marktprijs. e nemen aan dat het
onroerend goed binnen twee jaar (de
maximale termijn) is verkocht. Dat
moet toch lukken als het vrij op te
leveren is?
Moeder overleden, nog
uitkering verzekering
Mijn ouwe moeder is in februari overleden. Wij als kinderen hebben alles,
met onder meer de fiscus, afgehandeld.
Ze had ook niet zoveel vermogen. Nu
hebben we nog een overlijdensverzekering van haar gevonden die 1500 euro
oplevert. Ieder van onze drie kinderen
krijgt dus nog 500 euro?
Als zij niet veel vermogen had en

niet boven de vrijstellingen in box 3
is uitgekomen (in 2017 voor haarzelf
25.000 euro). U moet hierbij ook
betrekken de vrijstellingen in de verkrijging die voor elk van de drie kinderen gelden. Levert uw verkrijging
voor u méér op dan kan het zijn dat
u een herziening van de aangiften
moet aanvragen. De gegevens van
de uitkering stuurt de verzekeraar
namelijk ook naar de Belastingdienst. ocht de erflater ook boven
de vrijstellingen in box 3 komen
dan is mogelijk ook een herziening
van haar aangifte (een F-formulier)
nodig. U kunt met uw vragen terecht
bij het team Nabestaanden van de
Belastingdienst op telefoon 0800
2358354.

Sociale voorzieningen
WAO is tegenwoordig
WIA en moeilijker
Mijn werkende - inmiddels overleden
- man had destijds jarenlang een WAOuitkering. Bestaat die nog steeds? Ik
ben al een oudere verzorgster in een
verzorgingstehuis. Ik kan het werk niet

meer aan vanwege fysieke belasting.
Kan ik nu ook een beroep doen op de
WAO of iets dergelijks?

wordt.

De AO van vroeger is per oktober
2004 afgeschaft.

Eerste eigen woning
staat lang te koop
Ik heb een tweede huis gekocht waarin
wij trekken. Het eerste huis, ook onze
eigen woning, lukt het maar niet om te
verkopen tegen de door ons gevraagde
prijs. Hoeveel tijd krijgen wij?

Daarvoor is in de plaats gekomen de
et werk en inkomen naar arbeidsvermogen ( A). Die is niet meer
zo soepel als de AO waar mensen
lang in konden blijven hangen.
U moet ook een heel proces doormaken om in de A te komen.
Arbeidsongeschikt - geheel of
gedeeltelijk - is de persoon die
door ziekte of gebrek niet in staat is
om met gangbare arbeid hetzelfde
te verdienen als gezonde mensen
met een soortgelijke opleiding en
ervaring. Een verzekeringsarts en
arbeidsdeskundige van het
stellen de mate van arbeidsongeschiktheid vast.
Er komt dus heel wat tegenwoordig
voor kijken om daarin te komen. De
uitkering stopt ook als uw AO er

Fiscale zaken

Fiscaal is er de mogelijkheid om ook
voor het oude huis hypotheekrenteaftrek te krijgen. De eerste woning
moet dan wel te koop staan en leeg
zijn. U moet ook minstens in de
afgelopen drie jaar een jaar lang het
hoofdverblijf in de eerste woning
hebben gehad. Let ook op de duur
dat uw eerste woning te koop staat.
Daarover kan de Belastingdienst
moeilijk doen en moet u misschien
wel overstappen op uw bezit in box
3 (sparen en beleggen). Houdt dan
ook rekening met de overwaarde
van het huis. Uw hypotheekbank
heeft hierin overigens ook wel wat
te stellen.
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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 burgemeester in het nauw
met Julius Pasgeld

Eerst was het burgemeester Archibald
Bogaard. Ooit burgemeester van Batavia en daarna 21 jaar burgemeester
van de Haagse randgemeente Rijswijk.
Vooral bekend omdat hij meerdere
malen op kosten van de gemeenschap de gemeentepolitie inschakelde
om zijn zoon, die bij voortduring de
bloemetjes in Antwerpen aan het buitenzetten was, weer op te halen.

Het is ze na al die jaren ongetwijfeld vergeven. Maar de burgemeester en de gemeentesecretaris
van Rijswijk maakten het een kwart eeuw geleden wel erg bont. Hier en daar had het trouwens ook
wel iets van een spannend jongensboek.
geruime tijd als free-lance journalist
bij de toenmalige Haagsche Courant,
verzorgde diverse rubrieken en deed
speciale klusjes. aar mijn specifieke
opdracht bestond uit het leveren van
nieuws uit Rijswijk.
Letterlijk nieuwsgierig dus open ik
de enveloppe en tref daarin allerlei

Een en ander gaat mijn bevoegdheden
te boven. Dus overhandig ik het belastende materiaal aan de hoofdredactie
van Haagsche Courant die mij meldt,
dat ze de zaak gaan bestuderen.

zich heen kijkend. Op het moment dat
ik denk dat hij eindelijk eens over de
brug zal komen, staat hij op, betaalt de
rekening, pakt mijn lege, blauwe map
en vertrekt.

Maar dat duurt de afzender van de
bruine enveloppe kennelijk te lang.
Niet veel later belt hij me op en nodigt

John le Carre indachtig, blijf ik nog
een half uurtje zitten, pak de volle
blauwe map en ga ook huiswaarts.
Daar inspecteer ik, nadat ik voor
de zekerheid eerst de gordijnen heb
dichtgetrokken, de inhoud van de map
en tref opnieuw een lading kersverse
afschriften van declaraties, en nieuwe
rekeningen aan die de burgemeester
bij de gemeente had ingediend.

En in februari 1994 raakt zijn
opvolger, Pieter Roscam Abbing in
opspraak omdat hij de vergoeding van
20.000 gulden per jaar, die hij ontving
wegens zijn commissariaat bij het
Bouwfonds van Nederlandse gemeenten in eigen zak steekt. Dat had hij,
volgens de nieuwe gemeentewet terug
moeten storten in de gemeentekas.

Bonnetjes-affaire
Getrouw aan mijn eigenlijke opdrachtgevers overhandig ik deze zaken
opnieuw aan de hoofdredacteur van de
Haagse Courant, Jan Schinkelshoek.
Die meent, terecht, dat deze zaak door
wat meer ervaren mensen dan ik ter
hand genomen dient te worden. En
zo zit ik, om een lang verhaal kort te
maken, een paar dagen later samen
met de NRC-journalisten Tom-Jan
Meeus en Koen Greven tegenover
burgemeester Roscam Abbing op
zijn werkkamer in het stadhuis van
Rijswijk.

De zaak wordt in der minne geregeld
omdat ‘het begrip neveninkomsten
op meerdere manieren kan worden
uitgelegd’.
Ruim drie jaar later, in november
1997, is Rijswijk onderhevig aan een
ingrijpende reorganisatie van ambtelijke diensten. In de, dan nog geheime,
maar uitgelekte reorganisatievoorstellen zal de gemeentesecretaris Frits de
Boer zijn nevenfunctie als directeur
van de dienst Financiën moeten
opgeven.
De gemeentesecretaris ‘beraadt zich
op zijn positie’.
Dubbel gedeclareerd
Niet lang daarna ligt er bij mij een
grote, bruine, ongeadresseerde enveloppe op de deurmat. Ik werkte toen al

Roscam Abbing

bonnetjes en taxirekeningen aan. Het
blijken afschriften van declaraties te
zijn die burgemeester Roscam Abbink
zowel bij de gemeente Rijswijk als
bij het Bouwfonds van Nederlandse
Gemeenten had ingediend. Dubbel
gedeclareerd dus!

In de stoel van de burgemeester probeert Pasgeld Junior de zaak weer in goede banen te

me uit een kopje koffie met hem te
drinken in cafe Pavlov aan het Spui
in Den Haag en vraagt me daarbij
een geheel lege, blauwe map mee te
nemen.
Ik vraag nog even, naief als ik ben, of
het niet in Rijswijk kan. Maar nee, dat
is te gevaarlijk, zegt hij.
Schichtig
Omdat ik vrijwel alles van John le
Carré heb gelezen, acht ik het verstandig het toneel een half uur eerder
te betreden dan volgens de afspraak.
Want wellicht heeft mijn ‘contactpersoon’ daar eerst een geheim contact
met iemand anders en is het dienstig
te weten wie dat is. Maar nee. Precies
op tijd verschijnt er een man in een
lange regenjas in de deuropening die
voortdurend schichtig om zich heen
kijkt. Als hij me herkent komt hij
naast me zitten en zie ik dat het de
gemeentesecretaris van Rijswijk is.
Frits de Boer. Hij schudt me de hand,
legt een blauwe map voor zich neer,
vlak naast mijn blauwe map die ik ook
alvast op tafel heb gelegd. Hij bestelt
koffie en begint een praatje over het
weer in het algemeen en de toestand
van de wereld in het bijzonder. Daarbij
nog steeds voortdurend schichtig om

Uit wat daar toen plaats vond
begreep ik voor het eerst een beetje
hoe de wereld echt in elkaar steekt.
Tom-Jan overhandigt een brief aan
de burgemeester waarin de hele
bonnetjes-affaire, zoals die later zal
worden genoemd, kort maar krachtig
beschreven staat.
‘U moet het natuurlijk zelf weten’,
zegt Koen tegen de burgemeester. ‘U
kunt de brief tekenen en aan ons teruggeven. In dat geval schrijven wij daar
één keer iets over op de voorpagina
van de krant en een vervolg in het
katern Binnenland. En dan klaar. Dan
bent u er vanaf. Maar u hòeft helemaal
niet te tekenen. In dat geval zullen
wij er in de krant de komende maand
voortdurend op terugkomen. Net zo
lang tot de waarheid op een andere
manier aan het licht komt.’

Frits de Boer

den. Drie ritten Rijswijk-Brussel: 2000
gulden. Ritten voor zijn bijbanen:
2000 gulden.
Dat alles naast de geruchten die in
Rijswijk al ruim vijf jaar de ronde deden, dat hij ook de gordijnen voor zijn
burgemeestershuis door de gemeente
had laten betalen! Het Bouwfonds,
waarin hij namens de gemeente nog
steeds zitting heeft, levert hem ook
nog steeds 20.000 euro per jaar op, die
hij nog steeds zelf in zijn portemonnee
steekt.
Eervol ontslag
Het eind van het liedje is even verrassend als verwarrend.
-Gemeentesecretaris Frits de Boer
wordt door de gemeenteraad geschorst
wegens lekken naar de pers.
-Nieuw onderzoek onthult, dat het
hele college van B en W in Rijswijk in
de periode 1986 tot 1990 in het totaal
825.000 gulden aan ‘recepties’, ‘bloemen’, ‘geschenken’en ‘rookartikelen’
heeft besteed.
-Nader onderzoek, onder andere door
een commissie onder leiding van de
Utrechtse oud-commissaris van de
koninging, jonkheer Beelaerts van
Blokland, leert, dat het gedrag van de
burgemeester ‘op meerdere manieren
kan worden uitgelegd’ en hem dus
niets te verwijten valt. Ook Moret,
Ernst & Young pleiten in een vervolgonderzoek de burgemeester vrij.
-En als klap op de vuurpijl: de
geschorste gemeentesecretaris wordt
uiteindelijk niet vervolgd wegen ‘lekken naar de pers’. Maar krijgt eervol
ontslag met behoud van salaris, negen
jaar lang tot zijn pensioen. In totaal
1,15 miljoen gulden.

Pieter Roscam Abbing hoeft er niet
lang over na te denken. Hij tekent en
jaagt ons de deur uit.

-In 2002 betreurt de NRC haar
gemaakte fouten en biedt de heer
Roscam Abbing hiervoor verontschuldigingen aan.

Taxiritten, bijbanen en gordijnen
De volgende dag staan zowel in de
Haagsche Courant als in de NRC de
misdragingen van de burgemeester
breed uitgemeten.

Hectische dagen. Dat waren het. En
natuurlijk was er nog veel meer aan
de hand. Maar dat bleef gevoeglijk
onder de pet. Of heeft iemand na al die
jaren nog steeds een paar volle, bruine
enveloppen?

Alleen al zijn taxiritten. Vier maal
Rijswijk-Hoevelaken v.v.: 1600 gul-

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.

Volkswagen Kever Cabriolet
De Kever Cabriolet is een van de laatste uit de serie die in
1978 door Karmann in Duitsland is gebouwd. Natuurlijk ook bij
deze fantastische klassieker een groot stuk jeugdsentiment,
want wie is eigenlijk niet met de Kever opgegroeid. Vanaf de
eerste tot de laatste altijd zeer herkenbaar aan dat onvergetelijke mooie snerpende geluid van die dubbele uitlaat.
vormgegeven cabrio met die fraaie
opstaande kaprand en die karakteristieke treeplanken aan de onderkant
van de carrosserie. Heel bijzonder
zijn natuurlijk de rechtopstaande
rem- en koppelingspedalen die je
niet omlaag trapt zoals nu, maar naar
achteren. Altijd weer even wennen.

Eigenlijk is er in al die jaren van het
bestaan van de Kever niet zo heel
veel aan het uiterlijk veranderd. Motor achterin en kofferruimte - nou ja,
‘kofferruimte’ - voorin onder de bolle
motorkap. De bumpers zijn altijd
enorm geweest en een crime voor
velen bij het inparkeren, want zowel
de voor- als achterkant waren niet te
zien van achter het stuur. Opvallend
aan de Amerikaanse uitvoering zijn
de grote oranje knipperlichten op de
voorspatborden die in dat land ook
dienen als stadslichten en permanent
kunnen branden. Ook is deze uitvoering voorzien van een katalysator
en een 1600-injectiemotor en heeft
geen witte achteruitrijlampen in de
achterlichtunits.

Kattenbak
Wat ik mij van de Kever nog goed
kan herinneren, is dat de portieren
nooit makkelijk dichtvielen door
een vorm van vacuümsluiting en
je er dus flink aan moest trekken.
Heel herkenbaar in die tijd en nu
levensgevaarlijk was de kattenbak achter de achterbank, waar
veel kinderen uit de jaren zestig
zorgeloos zaten, al zwaaiend naar
de achterliggers. Het stuur van de
Kevers uit de jaren zestig vind ik
eigenlijk mooier dan het wat minder

Maar verder is hij helemaal zoals
wij hem nog kennen uit 19-toen.
Een prachtige en zeer eigenzinnig

ranke zwarte veiligheidsstuur van de
laatste modellen. U kent het vast nog
wel, zo’n wit stuur met een halve
cirkel van chroom als claxonring.
De sleutels waren in die beginjaren ook erg fraai. Het uitgesneden
VW-logo in een metalen rondje met
de sleutelbaard opzij of onderaan
afhankelijk van de functie van de
sleutel. Beetje lastig uitleggen, maar
de kenners weten ongetwijfeld wat
ik bedoel. Eigenlijk zit je een beetje
scheef achter het stuur bij de Kever

en dat wordt veroorzaakt door de
grote wielkast en de plaatsing van
de pedalen. Het dashboard is ook het
toppunt van eenvoud en ook door de
jaren heen niet wezenlijk veranderd
en alles zit op een logische plaats.
Wat hoofdruimte betreft zat je bij
de Kever altijd goed door zijn bolle
vormgeving. Rijden met deze Kever
Cabrio is natuurlijk een feestje. Een
echte nekkendraaier en onderweg
dan ook veel enthousiaste reacties
van jong en oud. Een wat oudere

man kwam mij, geparkeerd staande
aan de Frederik Henderiklaan, trots
vertellen dat hij ook jaren een Kever
had gehad, alleen niet zo’n sportmodelletje zoals hij dat noemde. Heerlijk, toch? Maar ja, aan al dat goede
kwam een eind met de introductie
van zijn opvolger, de Golf. Nu ook al
bijna een legende, maar ja, de Kever
zal altijd de Kever blijven.
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:
• E. Sanou, te Zoetermeer
• Gerard Vreeburg, te Voorburg
• Henk Roetman, te Leidschendam

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 28 november vond
u vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 3-4-5-6.
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,

4

3 1

8

1
6 7
1 3
8
5
3
8
1
2
4
7
4
9 3
3
2 6
7
6 8
4

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 22 december.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 25
Heeft u geen internet en kunt u uw
oplossing dus niet mailen? Vraag
dan iemand om het voor u te doen!

3
6
5
4
3 7 8
6
9

2
7

7
4

7 6
2
2 9

6 8
3

6 1
2 1
8
2
5
6
4
3 9
3

9
1

4

1

9

6
4

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

3

8
9
5
6
5 7 8
3
1
5 2
4
3
3 7
1
9
1
7 9
3
1
7
2
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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

BEUKERS DIERENSHOP

HAAGS HOPJE

RESTAURANT XIANG DADA

10% korting op het gehele assortiment m.u.v. van vlooienbestrijdingsmiddelen.
Koningstraat 48 -50, Den Haag - Centrum

Met Hofpas 10% korting.
Prinsegracht 20c, Den Haag - Centrum

10% korting op de rekening.
Stationsweg 140, Den Haag - Stationsbuurt

PALEIS HOTEL

RISTORANTE GRAN TOUR IN ITALIA

BEELDEND KUNSTENAAR
ANNELOES GROOT

10% korting op elke overnachting.
Molenstraat 26, Den Haag - Hofkwartier

10% korting op de workshops.
www.anneloesgroot.nl

van di t/m do bij het 3- of 5- gangenmenu € 4,- korting en
kofﬁe of thee van het huis. Maximaal 2 personen per pas.
Rusthoekstraat 39, Den Haag - Scheveningen

KASSERIE OCK

ANNA’S BAR

RODE KRUIS AFDELING DEN HAAG

Bij de aankoop van een Lannister Gold biertje op tap, krijg
je er 1 Lannister Gold biertje op de ﬂes gratis bij.
Anna van Buerenplein 712, Den Haag - New Babylon

10% korting op onze EHBO cursussen en workshops.
Zilverstraat 2, Den Haag en omstreken

SPEELGOEDWINKEL DE WISSEL
BINKBIKES
Je ontvangt 10 % korting op alle accessoires en onderdelen
in de winkel, uitgezonderd aanbiedingen en afgeprijsde
artikelen.
Binckhorstlaan 36, unit C047, Den Haag - Binckhorst

RESTAURANT DONATI
3-gangen a la carte menu van € 37,50 voor € 22,50 vanaf
17.00 uur.
Parkweg 55, Voorburg

CHEESECAKE COMPANY
2 stukjes taart 2 thee/kofﬁe/espresso/latte etc. voor maar
€ 8,- i.p.v. tussen de € 9,60 en € 12,60.
Torenstraat 32, Den Haag - Centrum

DE BLAUWE LIJN
Deelname voor € 24,50 per persoon, normaal € 27,50 per
persoon.
www.stichtingcultuureducatieburgerschap.nl

15% korting op 2e cadeau.
Van Boetzelaerlaan 130, Den Haag - Geuzen en Statenkwartier

BOB’S YOUR UNCLE
Soep en een broodje voor € 8,50.
Korte Molenstraat 11 A, Den Haag - Centrum

ZUIDERPARKTHEATER
Bezoek voorstelling Scrooge voor € 17,50 in plaats van
€ 19,00. Bestel op www.dehofpas.nl
Henriëtte Roland Holstweg 100, Den Haag - Moerwijk/Zuiderpark

CARNIVALE
Een gezinskaart van € 25,00 voor € 22,50. Deze aanbieding
is alleen geldig bij online bestellingen en bedoeld voor 2
volwassenen en 2 kinderen (4 t/m 12 jaar).
Huygenspark 48A, Den Haag - Stationsbuurt

ETEN BIJ WERELDS
Chef’s lunchmenu incl. een glas cava, een soepje met een
variatie van onze heerlijke broodjes en wraps inclusief een
stuk taart naar keuze van € 20,50 voor € 15,50. Te bestellen
vanaf twee personen.
Bierkade 16A, Den Haag - Centrum

NIGHT 2 NIGHT
Bij besteding van Ð 20,- of meer 10% korting (niet i.c.m.
sigaretten of beltegoed).
Waldeck Pyrmontkade 659, Den Haag- Zeeheldenkwartier

ROLF GOEDMAN KUNSTENAARSBENODIGDHEDEN EN LIJSTENMAKERIJ
10% korting op de hele collectie (niet geldig i.c.m. andere
acties of aanbiedingen).
Prins Hendrikstraat 51, Den Haag - Zeeheldenkwartier

JAMO VASTGOED SERVICE

TRIANA TAPASBAR EN RESTAURANT

Jaarlijkse CV onderhoudsbeurt voor € 50,- i.p.v. € 75,- incl.
btw en voorrijkosten.
Shetland 47, Zoetermeer

Gratis kofﬁe of thee bij diner (max. 3 personen per pas).
Maziestraat 8, Den Haag - Hofkwartier

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

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

Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

Van dinsdag t/m donderdag 10% korting op de rekening.
Rijswijkseweg 331, Den Haag - Laakkwartier/Spoorwijk

5% korting op de rekening. Maximaal 2 personen per pas.
Niet i.c.m. andere voordeelpassen en niet tijdens feesten,
partijen en Kerst.
Monsterseweg 4, Den Haag - Loosduinen

TANDOORI RESTAURANT LASANIE

