
Als je ouder wordt, heb je 

steeds meer de neiging te mij-

meren over dingen die voorbij 

zijn en nooit meer terugko-

men. Logisch natuurlijk, want 

je hebt steeds meer verleden 

om over na te denken.

Op dergelijke momenten sta je 
even stil, de tijd stopt en je laat de 
beelden gewoon door je hoofd zeilen 
als wolkjes in de zuidenwind. Zo’n 
vrije gedachtenstroom brengt vaak 
ook een hoop creativiteit mee, en 
dat is gewoon lekker. Als ik door de 

alvanistraat fiets, heb ik bi  nummer 
66 meestal wel zo’n moment van 
bezinning, want, op 14 mei 1945, 
klonk daar op die eerste etage mijn 
persoonlijke oerknal.

Toen mijn ouders op 17 juni 1943 in 
het huwelijk traden, bestond de Galva-
nistraat al zo’n 40 jaar. De bouw van 
de Atlantikwall, waarvoor duizenden 
woningen in het Spergebied het veld 
moesten ruimen, legde een extra druk 
op de toch al krappe woningmarkt 
in Den Haag en Scheveningen. Hele 
gezinnen moesten verkassen of ‘indik-
ken’ en trokken bij elkaar in. Mijn 
ouders vonden een eerste etage in de 
Galvanistraat 66, bestaande uit een 
keuken, een voor- en achterkamer en 
een kabinetje. Aan de muur hing een 
glazen spaarpijp van het Kanunnik 
van Schaikfonds waarin je centen 
kon stapelen. Het balkon keek uit op 
de tegenover liggende school. Op 
de begane grond woonde de familie 
Krul, en op de bovenste resideerde het 
echtpaar Kliks. De ‘Krullen’ hadden 
de tuin, de ‘Kliksen’ het beste uitzicht, 
en de ‘Van Hemerts’ zaten ertussen in. 
De ‘Kliksen’ moesten om op hun etage 
te komen, altijd over ‘ons’ gangetje 

op de eerste etage. De tweede trap 
naar de ‘Kliksen’ was voor ons taboe, 
tenzij je permissie had, bijvoorbeeld 
om de krant te brengen. Meneer Kliks 
koesterde een irritant kuchje, waar 
vooral mijn vader dol op was. Door 
zijn reacties gingen wij de Kliks-kuch 
imiteren, zodat iedereen een bepaald 
moment liep te kuchen, maar moeder 
strafte dit genadeloos af.

‘s Avonds werd de voordeur op een 
bepaalde tijd op slot gedraaid. Om te 
voorkomen dat een nachtbraker voor 
een dichte deur zou staan, kon iedere 
etage op een ‘uit/thuis’ schuifbordje 
zijn status aangeven. Dat laatste was 
wel handig voor mijn vader, die in een 
dansorkest speelde en vaak laat thuis 
kwam.

In maart 1944 werd mijn zus geboren 
en mede dankzij Dolle Dinsdag mocht 
ik ruim een jaar later het levenslicht 
aanschouwen. Mijn zus en ik sliepen 
in het kabinetje, waar precies twee 
bedden achter elkaar konden staan. 
Voor ons raam staand keken wij op 
de speelplaats van de lagere school en 
een stukje links en rechts de straat in. 
Tegenover ons zat aan de rechterkant 
op één hoog een oudere dame in de 
erker. Als wij naar haar keken, gluurde 

zij boos terug. Het duurde niet lang 
of zij werd ons dagelijks kijkritueel. 
Toen wij vanachter het gordijn gekke 
bekken begonnen te trekken, schoot 
zij tot onze verbazing nog gekkere 
grimassen terug. Deze mevrouw 
Bakker was de ware koningin gekke 
bekken trekken in de Galvanistraat, 
omdat haar gezicht er normaal al gek 
uitzag, althans dat vonden wij. Tegen 
de avond verscheen er een man op z’n 
fiets in de straat met een laddert e op 
zijn rug. Hij stopte bij een straatlan-
taarnpaal, zette z’n ladder ertegen, 
draaide bovenin ergens aan en presto: 
er was licht. Ieder paal kreeg een 
beurt. De straatverlichting was in die 
ti d toch al ge lektrificeerd, dus at 
deed die man daar nou precies?

Inmiddels was de oorlog voorbij, 
maar er was nog tekort aan alles. 
Je had bonnen nodig om bepaalde 
levensmiddelen te krijgen. Nog zie 
ik de blauwgroene en roze bonnen in 
mijn moeders hand, terwijl ze voor de 
deur staat te wachten op de kar van 
melkboer Rijneveen.

De Galvanistraat werd mijn wereld. 
Eerst voorzichtig schuifelend over 
de blauwe stoeptegels. Linksaf langs 
het bedrijf van Mudde Koffers of 

rechtsaf naar de kruidenierswinkel van 
Barreveld. Of in de kinderwagen door 
de kaalslag van het spergebied, langs 
het kanaal naar Houtrust. Die oude 
vliegdennen van het Houtrustbosje 
staan nog steeds op de Houtrustweg. 
Mijn favoriet was een wandeling langs 
de woonboten aan de Conradkade.

De winter van 1947 bracht een hoop 
kou in de Galvanistraat. Mijn vader 
hakte aanmaakhout op de stoep 
tegenover ons huis en met veel wild 
geraas stopte de vrachtwagen van de 
kolenboer voor onze deur. Mannen 
met lijntjes kolenstof in hun gezicht 
en lappen op hun hoofd sjouwden een 
paar mud kolen naar boven en stort-
ten de zakken leeg in ons kolenhok 
op de gang. Na de kolencampagne 
zag ons huis eruit als een mijngang 
van de Staatsmijnen en het kolenstof 
achtervolgde ons nog wekenlang. 
Maar de kachel loeide lekker warm in 
de schoorsteen.

Op een nacht had ‘t gesneeuwd; ‘s 
morgens keken we verrukt uit het 
raam: de hele Galvanistraat was 
bedekt met een dik pak witte watten 
en ook de geluiden klonken anders. 
Al snel vlogen we op lichtsnelheid 
met een sleetje door de straat, zeepten 

elkaar in en rolden door de sneeuw tot 
de kou ons naar de kachel dreef.

Later konden e fiets es huren in de 
Columbusstraat; voor een kwartje (of 
zoiets) per uur was dit weer heel wat 
anders dan de step of een trapwagen. 
Trots als een pauw reden we op onze 
rode kinderfiets es de alvanistraat in.

In 1949 kwam er weer een zusje bij. 
De etage begon te knellen. Inmiddels 
met z’n vijven, hadden wij duide-
lijk behoefte aan meer armslag. Wij 
namen afscheid van ons huis en ‘onze’ 
Galvanistraat, lieten de ‘Bakkers’, de 
‘Krullen’ en de ‘Kliksen’ opgelucht 
achter en verhuisden in 1950 naar de 
Bloemenbuurt. Daar ging ons leven, 
nog veilig ingebed tussen kerk en 
staat onbekommerd voort, meesurfend 
op de golf van herrijzend Nederland.

Maar het verhaal is nog niet af. Na 
een hoop omzwervingen kwam ik 
zo’n 26 jaar later met mijn gezin 
toch weer in Duinoord terecht, op 
een goeie steenworp afstand van die 
‘ouwe’ etage op nummer 66, en die 
betoverde wereld die erachter lag.

Harry van Hemert

lmhemert@scarlet.nl
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Gezocht: zanger-gitarist

Het 5 jaar bestaande Hawaiian orkest 
‘Bill and his Hawaiians’ is op zoek 
naar een zanger-gitarist. Wij weten dat 
het erg moeilijk is om iemand te vin-
den, vandaar deze oproep. Er moeten 
zeker muzikanten rondlopen die deze 
muziek leuk vinden. Mocht u interesse 
hebben, of informatie wensen, neem 
dan contact op.

Wim Zweekhorst

Billandhishawaiians@kpnmail.nl

Familie van D. van Loon

In uw editie van 12 december stond 
een oproep aan de familie D. van 
Loon. Inmiddels is de familie van D. 
van Loon opgespoord en met Kerst 
zal de inhoud en de brief in die familie 
besproken worden. Dus de opsporing 
heeft absoluut succes gehad. Dank 

voor de plaatsing dus. De afzender 
hoeft dus niet meer benaderd te wor-
den. Dank voor de inzet.

Martin Gabriël

mhm.gabriel@gmail.com

Bekenden van ADO en korfbal

In De Oud-Hagenaar van 19 sep-
tember stond een leuk artikel over 
korfballegende Hans Pouw. Hoewel ik 
al ruim 55 jaar niet meer in Den Haag 
woon, lees ik het blad steeds met veel 
plezier.

Geboren in de Herman Costerstraat 
en vlak na de oorlog verhuisd naar het 
Kaapseplein. Daar met veel plezier 
mijn jeugd doorgebracht. Na de 
Paul Kruger (lagere school), de Jan 
Campert (mulo). Daarop zaten naast 
bekende ADO’ers als Guus Haak, ook 

korfballers van HKV en Ons Eiber-
nest. Op de foto’s bij het artikel staan 
voor mij bekende namen, als Loes 
en Jan Wals, Theo van Zee, etc. Dan 
vraag je je af: hoe zal het toch met ze 
zijn gegaan? Ik zou het leuk vinden 
eens wat van ze te horen. Op de site 
van htmfoto.net kan je bij de foto’s 
van het Kaapseplein veel lezen van 
oud-bewoners.

Wim Bekkering

bekkering@hetnet.nl

Groenteboeren in Den Haag

Als knul van een jaar of twaalf deed ik 
altijd de boodschappen voor ons gezin. 
Wij woonden in de Terwestenstraat op 
nummer 119. Onze vaste groenteboer 
was in de Trooststraat. Er was er nog 
wel één op de hoek van de Trooststraat 
en de Van der Vennestraat, maar die 
was over het algemeen toch iets duur-
der. Voor een gezin met acht kinderen 
moet er in de jaren vijftig wel op de 
kleintjes worden gelet. De groenteboer 
in de Trooststaat kan ik mij nog heel 
goed voor de geest halen. Hij handelde 
ook in patataardappelen. Die werden 
achterin de winkel met een machine 
geschrapt en handmatig gepit. Deze 
patataardappelen moesten dan worden 
weggebracht naar de verschillende 
cafetaria’s en patattenten. Een aantal 
jongens, waaronder ik, die deden dit 
met de fiets. Een kist aardappelen ach-
terop en al rijdend naar de betreffende 
patattent of cafetaria.

Wat we daarvoor kregen, zou ik nu 
niet meer weten, maar ik schat in dat 
het een stuiver of misschien wel een 
dubbeltje was. In mijn herinnering 
deed ook een (school)vriend mee met 
dit werk. Volgens mij was dit Henk 
Appeldoorn. Hij woonde enkele hui-
zen terug in de Trooststraat.

Jan van den Oever

miepenjan66@ziggo.nl

Gezocht

Het publiek en zijn HTM, nr. 2, 3, 14 en 
22. Deze boekjes hingen in de jaren 
vijftig in de tram.

HTM nieuws, 2e jaargang, nr. 1 en 5. 
Dit blad hing in 1965 in de tram.

Praktische gids voor Scheveningen 1904. 

Uitgave: reclamebureau de Lavieter & 
Co. Alvast dank.

Thijs de la Vieter

thijsdelavieter5@hotmail.com

RAVA-Senioren-Meeting #2

Na de zeer geslaagde RAVA-Senioren-
Meeting #1 op 30 oktober, met een 
opkomst van 65 oud-leden, vindt op 
zondag 21 januari 2018 de RAVA-Se-
nioren-Meeting #2 / Nieuwjaarsrecep-
tie plaats voor (bijna) gepensioneerde 
oud-leden van RAVA die in het verle-
den hebben gevoetbald in het Haagse 
Zuiderpark. De meeting is van 13.00 
tot 16.30 uur op het sportcomplex van 
sv Houtwijk, L. van Vuurdestraat 16, 
2552 JG, Den Haag. Aanmelden kan 
bij tfam.hazebroek@ziggo.nl.

Theo Hazebroek

tfam.hazebroek@ziggo.nl

Schouderbreuk

Met herkenning las ik het artikel over 
keeper Boas in De Oud-Hagenaar 
van 28 november. Het bracht mijn 
gedachten terug naar de jaren 1940-
1941. We speelden ‘uit’ tegen V.V. 
Wassenaar. Als broekje van net 17 
jaar zou ik mijn eerste wedstrijd in het 
eerste van Quick-Steps keepen. Het 
zou een pijnlijk debuut worden; bij het 
intrappen vóór de wedstrijd werd ik 
even ‘getest’ door de eigen speler, viel 

op de elleboog en brak mijn schouder. 
De arm was volledig verlamd; de 
gedachte dat de schouder uit de kom 
zou zijn lag voor de hand. “Die trek-
ken ze wel weer op z’n plek.” Ook de 
gewaarschuwde arts, die met politie 
arriveerde, stelde zijn diagnose: ‘uit 
de kom’. Met hulp van twee agenten 
moest met trekken, draaien en duwen 
het gewricht weer op zijn plek komen. 
Het bleek vergeefse moeite. De con-
clusie van de arts: “Je hebt te stugge 
spieren.” En hij verwees me naar het 
ziekenhuis Westeinde (toen nog Joh. 
De Deo) voor meer specialistische 
hulp. Ook daar bleek men aanvan-
kelijk overtuigd van ‘uit de kom’ en 
begon men ook daar met de procedure 
draaien, trekken, duwen. Op de eerste 
etage heeft men kunnen horen dat er 
ergens iemand pijn had! Dat er daarna 
pas een röntgenfoto werd gemaakt, 
verbaast me nog altijd; een schouder-
breuk werd geconstateerd. De gebrui-
kelijke aanpak toen (wordt niet meer 
toegepast) bestond uit het fixeren van 
de schouder op een speciale manier. 
Met een door de elleboog geboorde 
naald en een daaraan gekoppeld bui-
zenstelsel plus koorden en gewrichten, 
is het herstel gunstig verlopen. Na 
enkele maanden stond ik weer in het 
eerste op doel en - net zoals Boas - 
deed ik wel wat voorzichtiger...

Aad Vis
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Groenteboeren in Den Haag

Zeer verrast was ik toen ik uw artikel las gekoppeld aan de Tempo over de 
Groenteboeren in Den Haag van 14 november in De Oud-Hagenaar. Ik heb 
een paar jaar geleden wat ‘onderzoek’ gedaan en foto’s gekregen met de ver-
halen vanuit Utrecht, Rotterdam en nu iets van een Hagenaar. Na WO II een 
zeer populair bedrijfsautootje voor de bezorgers van groenten, olie, eieren 
en petroleum, die langs de deuren van woonwijken gingen. Als vrijwilliger 
en gids in het Louwman Museum begin ik erover als we bij de Phanomobil 
driewieler zijn, die Maison Krul gebruikte voor de bezorgdiensten.

Ik heb een foto van een Tempo bij dit artikel gevoegd, kenteken van de pro-
vincie Zuid-Holland: H 51650. Ik heb een behoorlijk dossier samengesteld en 
ik ga de ‘boel’ eens samenvatten over de Tempo voor ook De Oud-Hagenaar. 
Ik meen dat de importeur in Den Haag zat.

Nogmaals, ik heb genoten van uw bijdrage en dan vooral de ‘Tempo’, die 
overigens geen tempo had! Ik bewaar uw artikel in het boek ‘De maag van 
Den Haag’ door Maarten van Doorn over ‘Vijftig jaar Groothandelsmarkt en 
wat daaraan voorafging’.

Wim van Wezel

wimvanwezel@casema.nl

Lagere joodse school tijdens de WO II (of daarvoor)

Wie weet er wellicht nog iets te vertellen of heeft foto’s van de lagere joodse 
school tijdens de Tweede Wereldoorlog (of daarvoor)? Deze school was toen 
in de Bezemstraat in Den Haag, nu Rabbijn Maarsenplein. Zie de bijge-
voegde foto.

Simon Cohen

leny.cohen@casema.nl

079-3419064
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Hamlet is de eerste productie waarin 
E D  film en opera laat 

samenvloeien. Daarvoor erkte regis-
seur erge van eggel samen met de 
cineaste Margo nnes. De film-
beelden maken de voorstelling extra 
indringend. De toeschou ers ien op 
het toneel hoe het verhaal ich afspeelt 
in de realiteit, en op het itte doek 

at amlet ervaart in i n innerli ke 
belevings ereld. an eggel en nnes 
lieten ich inspireren door de klas-
sieke filmgenres film noir en nouvelle 
vague. De opera is gebaseerd op het 
geli knamige toneelstuk van hake-
speare. De Deense prins amlet heeft 
net i n vader verloren. i n moeder 
hertrou t met i n oom, nog geen 
t ee maanden later. De geest van i n 
vader verschi nt aan amlet en onthult 
dat hi  door i n broer is vergiftigd. 
Daarna raakt amlet geobsedeerd 
door raakgevoelens. i  verliest de 
grip op de realiteit en raakt vervreemd 
van i n geliefde phelia.

an hakespeares toneelklassie-
ker maakte mbroise homas een 
meeslepende opera, een ogenoemde 
grand op ra met tientallen figuranten, 
estig koor angers, een groot ballet en 

bla ers voor en achter het toneel. elfs 
voor een groot operahuis is het uitvoe-
ren van o n stuk een immense tour de 
force. ri el nooit is Hamlet daarom 
te ien. Dat is een enorm gemis, ant 
het is een meester erk. m toch met 
Hamlet door het land te kunnen toeren, 
presenteert E D  een versie 
onder uiterli k spektakel. entraal 

staat de geesteli ke ont ikkeling van 
amlet. De sc nes met amlet aarin 

het verhaal echt ordt verteld, i n 
dramatisch en mu ikaal het sterkst. 

m de grandeur te handhaven, i n de 
bla ers op het toneel gebleven.

Theaterhit na 100 jaar terug

a  aar brengt E D  
Hamlet eer terug in ederland. oit 

as de opera niets minder dan een 
theaterhit, eker in Den aag. Dat as 

te danken aan het h tre ran ais 
dat ruim een eeu  lang, van  tot 

, meerdere keren per eek rans-
talig mu iektheater presenteerde in de 

oninkli ke chou burg. an  
tot  speelde het h tre ran ais 
de opera maar liefst  keer.

n de negentiende eeu  as het 
h tre ran ais het operage elschap 

van Den aag, net als E D  
in de e ti d. E D  voelt 
ich daarom een erfgenaam van het 

illustere ge elschap en brengt met 
Hamlet een hommage. De musici van 
het e  European Ensemble spelen 
van de orkestparti en uit het archief 
van het h tre ran ais en luisterden 
naar toeren-platen om Hamlet te 
laten klinken oals ruim honderd aar 
geleden, met grotere mu ikale vri heid 
dan tegen oordig.

Pracht en praal

et h tre ran ais verdient een 
hommage. Want voor ranstalige 
opera as het ge elschap een van de 
belangri kste operahui en in Europa, 

aar vele producties uit ari s aren 
te ien. et aanbod as dui eling-

ekkend divers  taliaanse opera s in 
vertaling stonden op het programma 
naast ranse opera s in allerlei soorten 
en maten, van lichtvoetige komedies 
tot grand op ras.

oen koning Willem  de scepter 
aaide over ederland kende het 

h tre ran ais een glorieti d. Die 
vulde de gemeentesubsidie van .  
gulden aan met bedragen tot .  
gulden per aar en stelde bovendien 
i n voltallige hoforkest ter beschik-

king. Door de ro ale ondersteuning 
kon het h tre ran ais ich de 
grootste sterren veroorloven. De 
opera s k amen op het podium met 
pracht en praal. n i n memoires met 
de veel eggende titel randeur et 
d cadence du h tre o al ran ais 
de la a e, schreef Marcel riol, 
r gisseur-g n ral du th tre  alles 

as er in overvloed, decors, a-
penrustingen, rek isieten, meubels, 
behangsels, kostuums, alles as even 
betoverend en prachtig.

oedkoop aren de kaart es niet. 
Een be oek aan het h tre ran ais 
konden ge one burgers ich moeili k 
veroorloven. Een ti dgenoot noteerde  
De ransche opera is de uitspan-

ningsplaats der aristocratie en voor-
name vreemdelingen, der diplomatie 

en hooge personages.  De centrale 
loge as gereserveerd voor de koning. 

ls hi  binnenk am rees het publiek 
op uit n man en ette het orkest het 
Wilhelmus in.

Paarden in de schouwburg

et ge elschap kende ook mindere ti -
den. a Willem  moest fors orden 
be uinigd. nderbetaalde mede er-
kers legden het erk neer en een sei-
oen lang staakte het h tre ran ais 
elfs i n activiteiten. Daarna moest 

het ge elschap ploeteren om de eind-
es aan elkaar te knopen. och pakte 

het ge elschap nu en dan nog groots 
uit. n  stond Le tribut de amora 
op het programma, de laatste maar nu 
vergeten opera van harles ounod, 
de componist van aust, desti ds in 
Den aag de grootste kaskraker. Le 
tribut de amora speelt ich af in de 

ri nt. m het publiek een exotische 
ereld voor te spiegelen, inclusief 

slavenveiling, deed het theater een 
beroep op maar liefst  figuranten 
en elfs  paarden. m ook het 

msterdamse publiek naar Den aag 
te lokken, reed speciaal voor de e 
voorstelling een aparte trein.

Zien en gezien worden

ok Louis ouperus ging naar 
Le tribut de amora. De schri ver 
vereeu igde de opera en daarmee 
het h tre ran ais in i n roman 
Eline ere. Met i n oog voor details 
onthulde hi  tref eker hoe het er in de 
schou burg aan toe ging.

De derde acte van Le tribut de 
amora as uist begonnen, toen 
ets , Emilie, Eline en eorges hunne 

loge binnenk amen. De e komst 
gaf een afleiding, een plotselinge, 
lichte be eging in de stilte van het 
luisterend en schou end publiek  
er ruischte een gekreuk van i de en 
sati n  men ag naar hen op en om  
ki kers richtten ich naar hen toe  in 
het publiek fluisterde men hier en daar, 
en vroeg men, ie i  aren  oen 
begon i  lang aam hare sortie van it 
peluche, met ro e sati n gevoerd, los 
te strikken, en deed die als iets ro igs 
en sneeu igs van haar schouders 
gli den. En i  genoot in den triomf 
harer bevalligheid, toen i , als onder 
er op acht te geven, ag, hoe men haar 
betuurde en be onderde.

ok nu nog is een theaterbe oek een 
sociaal evenement en gaat er niets 
boven een opera live in het theater. n 
de oninkli ke chou burg laat E-

D  oude ti den herleven.

OPERA2DAY speelt Hamlet in 

de Koninklijke Schouwburg 

op 17 januari (voorpremière), 

18 januari (première), 30 en 

31 januari, en 10 en 11 april. 

Hamlet is ook te zien in 20 

andere theaters, in Nederland 

en België. De voorstelling 

wordt in het Frans gezon-

gen en is boventiteld in het 

Nederlands en in het Engels. 

Kijk voor meer informatie op 

www.opera2day.nl.

Hamlet in Théâtre Royal Français de la Haye
Het Haagse gezelschap OPERA2DAY maakt met bijzondere ope-

ravoorstellingen alweer ruim tien jaar furore. Op donderdag 18 

januari, in de Koninklijke Schouwburg, gaat Hamlet in première, 

de nieuwste productie van OPERA2DAY. 
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De Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout (1840). Vervaardiger prent: Last, C.C.A. (1808-1876), collectie Haags Gemeentearchief

Feestvoorstelling in de Koninklijke Schouwburg bij het 100-jarig bestaan van het gebouw. De schouwburgzaal tijdens de voorstelling naar rechts en 
naar links gefotografeerd (29-2-1904). Foto: Haags Gemeentearchief

Hamlet. Foto: Henk Bleeker
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Leyweg 1150, Den Haag  T: 070 - 321 14 00

WONINGINRICHTING•ZONWERINGWWW.FREDVANRIJN.NL

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

Samen ruim 
123 jaar ervaring

en een begrip 
in de regio

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES OP 

MAAT

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

zeewinde.dewindes.nl

Dit nieuwe complex van Respect Zorggroep bevindt zich op een absolute toplocatie aan de Nieuwe 
Parklaan in Scheveningen met alle voorzieningen binnen handbereik. In de riante huurappartementen 
die op eventuele toekomstige zorgbehoeften zijn voorbereid, is het comfortabel wonen. Bovendien kunt u 
als bewoner gebruikmaken van diverse services. Zo geniet u van optimaal wooncomfort én kunt u zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wooncomfort in optima forma
De 66 riante appartementen liggen verspreid over zeven woonlagen en variëren in gebruiks oppervlak van 
circa 55 m² tot 87 m². Alle appartementen beschikken over een licht woongedeelte met open keuken 
en balkon of terras, een slaapkamer met directe toegang tot de badkamer en een toilet. Op de 
zesde woonlaag is één appartement met twee slaapkamers beschikbaar.

Meer informatie
Onze woonconsulent staat voor u klaar. Zij is bereikbaar via 070 306 91 29 / 06 16 53 54 02 
of via zeewinde@respectzorggroep.nl

66 Hoogwaardige 
huurappartementen 

Start verhuur:

Volop genieten van het leven, daarvoor biedt ZeeWinde u alle gelegenheid. 

START VERHUUR ZATERDAG 27 JANUARI 

Heeft u interesse? U bent van harte welkom op de 

inloopbijeenkomst. Onder het genot van een goede kop koffi e 
kunt u voor meer informatie terecht bij onze medewerkers. 

• van 11.00 tot 15.00 uur 

• Crowne Plaza Den Haag, Van Stolkweg 1

• eerste 2 uur gratis parkeren

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

     More All Inclusive Hotels More All Inclusive Hotels   
Autovakanties Autovakanties   

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

��Reis per luxe bus met chauffeur / reisleider 

��All Inclusive - logies, ontbijt, lunch en diner 

��Van 18.00 - 22.00 uur gratis drankjes 

��Excursie programma met alle entrees ed. 

�� Instappen: Rotterdam - Den Haag - Utrecht 

va. va.   

€ 339,€ 339,--
p.p.p.p.  

All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels BusreizenBusreizen    
5 dg. Nederland of Duitsland 5 dg. Nederland of Duitsland   

 More All Inclusive Hotel de Elderschans *** 

Aardenburg / Zeeland  3 dg. v.a. € 109,- p.p. 

Nu Nu   

50%50%  
kortingkorting  

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag

Was een hartinfarct bij 
vrouwen altijd maar zo 
duidelijk te herkennen

Een betrouwbare test kan vrouwenharten 

redden. Geef nu via 

hartstichting.nl/vrouwenhart
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Het zat Allegunda achter den Bosch 
niet mee in het leven. Ze was als 
eenvoudig plattelandsmeisje in 1717 
geboren te Santen, het Duitse Xanten 
en was in de loop der jaren in Den 
Haag terecht gekomen. Vermoedelijk 
met haar ouders, maar de juiste reden 
om naar de residentie te komen is 
onbekend. In Den Haag leek ze aan 
haar lot te zijn overgelaten. Mogelijk 
was ze hier als dienstmeid terecht 
gekomen. Hoe het ook zij Allegunda 
raakte zwanger, maar de vermoede-
lijke vader liet het afweten. En daar 
sta je dan als hulpeloos meisje in 
die tijd. Het was inmiddels 1740 en 
de zwangere Allegunda was 23 jaar. 
Iedere dag keek ze naar haar buik die 
alsmaar dikker werd. Ze was bang en 
de paniek groeide.

Secreet

Ze kwam bij een mevrouw terecht, 
waarbij ze werkte en onderdak kreeg. 

Vermoedelijk wist de vrouw niets af 
van de zwangerschap van Allegunda. 

e camoufleerde haar angerschap 
zo goed als ze kon en liet aan niets 
merken dat ze in verwachting liep. 
Ze maakte ook geen kinderkleertjes 
of was op een andere wijze bezig 
met de komende bevalling. Òf ze 
bewust dacht aan het afbreken van de 
zwangerschap, had alleen Allegunda 
kunnen vertellen. De naïeve jonge 
vrouw moet zich machteloos hebben 
gevoeld toen ze op het secreet zat en 
haar buik aanschouwde.

Bevalling

Zondag 4 september voelde ze zich 
vreselijk beroerd en misselijk. Ze liet 
bewust geen dokter komen om haar 
zwangerschap niet kenbaar te hoeven 
maken. Die middag zat ze op het se-
creet en bleef zitten hopen dat de pijn 
voorbij zou gaan. Mogelijk waren er 
weeën. Die avond zat ze wederom 

veel op de wc met 
als resultaat na het 
nodige persen de 
geboorte van een 
kind. Een voldragen 
vrucht zo zou later 
blijken. Haar pa-
niek was groot. Ze 
liet het kindje ach-
ter op het secreet 
liggen om simpel te 
veronderstellen dat zo niemand zou 
ontdekken dat het om haar kind ging. 
De vrouw moest toch voorkomen 
voor verhoor. En geplaagd door grote 
angst, spanning en onzekerheid van 
de afgelopen maanden, bekende ze 
weldra haar daad.

Verhoor

Tijdens het verhoor werd ze stevig 
aan de tand gevoeld. De ondervragers 
hadden weinig gevoel voor de al-
leenstaande vrouw die haar kind had 

achtergelaten. Medisch onderzoek 
op de baby had uitgemaakt dat het 
kindje na de geboorte had geademd 
en geleefd, hetgeen de vrouw zwaar 
werd aangerekend. Ook het feit dat 
ze tijdens de geboorte van het kind 
bewust “geperst heeft om het kind 
kwijt te raken, terwijl ze gemakkelijk 
van het secreet had kunnen opstaan”, 
werd haar ernstig verweten en zwaar 
ten laste gelegd. De oordelende 
baljuw van Den Haag, Carel baron 
van Wassenaar, zag hierin duide-

lijk een moord, die zwaar gestraft 
moest worden. Met verzachtende 
omstandigheden werd in die tijd 
geen rekening gehouden. Wit is wit 
en zwart is zwart. Voor enige nuance 
was geen plaats. Dus werd Allegunda 
veroordeeld tot de doodstraf, die in 
haar geval met de strop werd voltrok-
ken op 7 oktober 1740.

Frans van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over perso-
nen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Doodstraf boerenmeid voor achterlaten baby
De roep om strengere straffen horen we de laatste jaren steeds vaker. Zelfs zien 

bepaalde mensen de doodstraf weer graag ingevoerd. In het verleden kregen twee 

mannen die met elkaar naar bed gingen de doodstraf, maar ook het achterlaten 

van een pas geboren baby werd met de galg bestraft. Dat ondervond ook de 23-ja-

rige Allegunda achter den Bosch, die geboren was in het Duitse Xanten, net over 

de grens.

Deze remise is later verplaatst naar 
de Houtwijklaan. De bussen van 
Connexxion vonden daar hun on-
derdak. Het oude remiseterrein werd 
herontwikkeld en er staan nu diverse 

oningen. an flats tot eenge ins-
woningen. Toen het bouwplan aan de 
raadscommissie werd gepresenteerd 
aten er es hoge flatgebou en in het 

plan. Als toenmalig raadslid verbaasde 
het mij dat ook de dienstwoning op de 
hoek van de Lippe-Biesterfeldweg en 
de Loosduinse Hoofdstraat in plannen 
was verdwenen. Daarmee zou ook het 
oorlogsmonument van Loosduinen 

zijn verdwenen.

Op de plek van de dienstwoning was 
een flat gepro ecteerd. ls in oner 
van Loosduinen maakte ik daar 

bezwaar tegen. Helaas kreeg ik geen 
steun van mijn mede-commissieleden. 
Hoe ik ook benadrukte dat er een his-
torische dienstwoning zou verdwijnen 
en het oorlogsmonument, men bleef 
achter de gemeentelijke plannen staan. 
Men was eenvoudig niet op de hoogte 
wat er in Loosduinen stond.

Wethouder Nyquist

Ik verzocht de wethouder dan toch 
maar eens te gaan kijken. Deze, 
wethouder Nyquist, nam inderdaad 
de moeite een kijkje te gaan nemen. 
Hij moest erkennen dat er een oor-
logsmonument stond met een fraaie 
dienstwoning daarachter. Prompt 
wijzigde hij het bouwplan, zodanig dat 
beide behouden bleven. Hij nam zelfs 
de moeite om op 4 mei daar een krans 
te leggen.

De dienstwoning werd opgeknapt en is 
een sieraad bij de ingang van het dorp. 
edere keer als ik daar langs fiets, doet 

me dat aan die discussie herinneren en 
dan vooral hoe belangrijk het is, dat de 
bestuurders van een stad zich er reken-
schap van moeten geven dat ze weten 

waar ze over praten. En niet alleen 
beslissen van achter een bureau.

Inmiddels heeft Connexxion het 
terrein verlaten. De vraag komt nu: 
waar blijft het fontein-monument? 
Dat is een monument dat bij het 
hoofdkantoor in Loosduinen heeft 

gestaan. De fontein staat rechts van 
de ingang. Bij de verhuizing van de 
garage is het monument meeverhuisd 
naar Houtwijk, het Vredestein-terrein. 
Daar is het verwaarloosd, omringd 
met onkruid. Het monument is in 1931 
door de werknemers geschonken aan 
de directie ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de WSM. Zo’n 
monument moet bewaard blijven en 
niet gesloopt worden.

Probleem is wel: waar zet je zo’n mo-
nument neer? Bij het oude hoofdkan-
toor (nu een notariskantoor) is er geen 
ruimte meer. Inmiddels zijn over de 
toekomst van dit monument al vragen 
gesteld door het gemeenteraadslid Van 
der Helm.

Wil Bianchi

wilbianchi@ziggo.nl

Dienstwoning WSM
Achter de rooms-katholieke kerk langs de Lippe-Biesterfeldweg lag tot de jaren tachtig de remise 

van de Westlandse Stoomtram Maatschappij. In de volksmond de WSM-garage genoemd. Daar ston-

den de bussen van de WSM, later West-Nederland.

Oorlogsmonument met dienstwoning en oud hoofdkantoor

Luchtfoto. Foto: Haags Gemeentearchief

Het verwaarloosde WSM-monument

Oude foto toenmalig hoofdkantoor met 
WSM-monument
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Kĳk voor meer informatie op www.denhaag.nl

Gemeente steunt  
activiteiten voor ouderen

De gemeente verstrekte in 2017 

ruim 255 subsidies ten behoeve 

van activiteiten voor Haagse 

ouderen. Hiermee werden 

activiteiten    georganiseerd zoals 

zang, sport, bridge en biljart. 

Er geldt wel een aantal voor-

waarden voor deze subsidie.  

Er moeten bĳvoorbeeld minmaal   

vĳftien 55-plussers mee doen 

aan de activiteit. Educatie en/of  

recreatie van ouderen staat 

daarbĳ centraal. De activiteit 

is niet éénmalig, maar wordt 

regelmatig    gehouden, ten minste 

éénmaal per veertien dagen. 

Hagenaars en ouderen               organi-

saties die voor dit doel al subsidie 

krĳgen uit andere regelingen, 

komen niet in aanmerking.

Meer informatie over de 

subsidie regeling en alle 

voorwaarden    staan op de 

website    www.denhaag.nl.  

Zoek op subsidie ouderen 

sociëteiten. Het aanvraag-

formulier is ook verkrĳgbaar  

via het secretariaat van de  

Dienst Onderwĳs, Cultuur en 

Welzĳn/Participatie, telefoon-

nummer (070) 353 90 90. Het 

indienen van een aanvraag kan 

tot en met 30 september 2018.

De gemeente Den Haag geeft ook in 2018 weer een subsidie van 

maximaal 250 euro aan Hagenaars die activiteiten voor ouderen 

organiseren (ouderen sociëteiten). De gemeente vindt het belangrĳk 

dat ouderen zo lang mogelĳk actief en betrokken blĳven. Met deze 

subsidie wordt dit gestimuleerd.

Kunt u uw vaste lasten niet meer betalen?  

Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau?  

Ervaart u problemen met een of meerdere schuldeisers?

De Volharding helpt mensen die dit nodig hebben.  

Of u nu problemen heeft met de Belastingdienst, 

incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. Wij kunnen u 

ondersteunen en begeleiden. Gratis!

Ook voor gratis hulp bij het aanvragen van  

schuldhulpverlening bij de gemeente. 

Onze professionele ombudswerkers waarborgen uw privacy. 

Wij geven zonder toestemming nooit uw gegevens vrij.  

U bepaalt altijd wat we doen. U houdt de regie. 

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

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

Meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-221 05 82  

of mail: raadendaad@devolharding.nl

Hulp bij schulden? 
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Kluitjesvoetbal

Als inwoner van Rijswijk ben ik 
op zaterdag 26 augustus 2017 naar 
jeugdvoetbal gaan kijken bij mij in de 
buurt. Omdat er door de KNVB, beter 
gezegd KNPV (Koninklijk Nederlands 
Paniek Voetbal) nieuwe spelregels zijn 
bedacht onder de 9 jaar. Ik heb zelf bij 
een Haagse voetbalclub gespeeld van 
mijn tiende jaar af. na mijn voetbaltijd 
heb ik bij Oranjeplein vele jaren de 
jeugd getraind. In die tijd organiseerde 
ik reizen in samenwerking met Klaas 
Nuninga naar verenigingen, zoals 
Club Brugge, Roda JC, St Etienne en 
Borussia Monchen Kladbach. Ook 
waren de sociale contacten tussen de 
ouders en mijn vrouw en mij prima. Die 
ouders moedigden hun kinderen naar 
hartelus aan. Ik had daar totaal geen 
problemen mee. Maar nu zullen er wel 
veel pleisters verkocht worden die je 
op je mond moet plakken. Dan over de 
spelregels. Die arme kinderen moeten 
nu op een kluit spelen. Van breedtepas-
ses of dieptepassen, daar moeten zij niet 
meer aan denken. Het is nu pingelen, 
pingelen en nog eens pingelen. Hoe 
haal je het als KNVB in je hoofd om dat 
de kinderen aan te doen. Zeker vergeten 
je pillen op tijd in te nemen… Vele 
kinderen spelen al twee seizoenen op 
een half veld, maar nu ook nog met zes 
spelertjes op een klein stukje gras. Ook 
de keeper, die gemakkelijk van de ene 
goal naar de andere goal schiet, begrijpt 
er weinig van. Inwerpen, wat je op de 
training hebt geleerd, mag niet meer. 
Terugspelen als achterhoedespeler, 
kan je beter niet doen, want je brengt 
de keeper in de problemen. Hoe haal 
je het in je domme hersens om dat de 
kinderen aan te doen. Is dit allemaal het 
gevolg van het Nederlandse voetbal bij 
de senioren?

Dus KNVB, draai deze onzin onmid-
dellijk terug. Zodat je weer snelle 
buitenspelers kunt zien en geen kluitjes-
voetbal. Daarom, beste bestuurders van 
de vele voetbalclubs, kom in actie tegen 
deze onzin!

A.J. Tuit

Badhuisbezoek

Ik heb met veel plezier in De Oud-
Hagenaar van 12 december het stuk 
gelezen over het badhuisbezoek in Rijs-
wijk in de Torenstraat, want ik heb mijn 
hele leven in Rijswijk gewoond en heel 
wat keertjes naar dat Badhuis in de To-
renstraat geweest. Vrijdags en zaterdags 
was het op bepaalde tijden altijd spits-
uur. En wat was die twintig minuten die 
je kreeg gauw om, maar je was weer 
opgefrist. Het was wel jammer toen het 
gesloten werd, want er heerste altijd een 
gezellige drukte, al ging het altijd ge-
haast om die twintig minuten te halen. 
Het was toch een mooi oud gebouw en 
jammer dat het gesloten werd en dat het 
daarna nog gesloopt werd ook, maar 
we hebben er wel een leuke herinnering 
aan over gehouden.

Jan Mewissen

jwmewissen@casema.nl

Rotjeknor had bewonderd.

Zij trad nu in het Rembrandt Theater 
op als pau enummer ti dens een film, 
waarin ze zelf optrad. Het ging om 
een life optreden van Henriette David, 
beter bekend als Heintje Davids. Zij 
ong in de pau e van de film op het 

podium de toen bekende liedjes van 
haar net voor de oorlog overleden 
broer en beroemde zanger van levens-
liedjes: Louis Davids. Zij werd op 
de vleugel begeleid door een pianist. 
Ik zag haar voor het eerst in levende 
lijve, maar had haar al zien optreden 
in diverse films  o.a. als a Druppel in 
De Jantjes uit 1934, dat toen de tweede 
geluidsfilm in ederland as. Daar-
voor had ze van 1925 tot 1932 in de 
Bouwmeesterrevue gespeeld. En daar 
stond ze nu in de jaren vijftig op de 
planken met een pauze nummer: een 
mollig propje met een volle stem, een 
brede mond en korte, dikke beentjes. 
Die toonde ze aan het publiek als het 

succes op zijn hevigst was. Dan tilde 
ze haar rokken op tot boven haar knie-
en en maakte ze zo wat danspasjes. 
Het publiek lachte zich wezenloos...

Zij zong o.a. Wij gaan naar Zand-

voort, k Heb rooie en witte radijs en 
Draaien, altijd maar draaien. Tussen 
de liedjes door malle conferences in 
haar onvervalste Rotterdamse accent. 
Het publiek zong en klapte alles mee. 
We zaten vooraan op het balkon en 
ik had mijn moeder nog nooit zo blij 
zien kijken... Zelf vond ik Heintje een 
tikkeltje ordinair, maar mijn moeder 
genoot.

Heintje was geboren in 1888 in de 
Zandstraat in hartje Rotterdam en was 
de jongste van acht kinderen, waarvan 
er vier vroegtijdig overleden. Van de 
overgebleven vier werd de oudste, 
Louis, de beroemdste. Hij was net 
voor de oorlog overleden, maar zus 
Rika en broer Hakkie, (van Hartog) 

die ook in het theater werkzaam wa-
ren, stierven in het concentratiekamp. 
Dankzij haar onderduik was Henriette 
de enige overlevende. Na de bevrij-
ding bleef zij het repertoire van vóór 
de oorlog uitdragen. Bij elk optreden 
herdacht zij haar broer Louis, aan wie 
zij haar carrière te danken had. Zij 
had veel succes in de theaterzalen, in 
de film en voor de radio, oals in de 
Bonte Dinsdagavondtrein.  Een populair 
avondprogramma met bekende arties-
ten als Kees de Lange, Snip en Snap 
en vele anderen.

Zij was getrouwd met de journalist 
Philip Pinkhof, die onder het pseu-
doniem Rido revues schreef, waarin 
Heintje tien jaar lang de liedjes en 
dansjes deed. Na de oorlog reisde 
zij met het repertoire van Louis door 
het hele land. Zo doende zag ik haar 

begin jaren vijftig als pauzenummer 
in het ook allang niet meer bestaande 
Rembrandt Theater in Den Haag.

‘Heintje Davidseffect’
fficieel nam i  in  afscheid, 

maar ze kwam steeds weer terug met 
de smoes, dat het nu echt de laatste 
keer was. Dat hield zij vol tot ver in 
de jaren zestig... Dit werd het ‘Heintje 
Davidseffect’ genoemd. Als een 
artiest in die jaren afscheid nam en 
gevraagd werd nog eens op te treden, 
was meestal het antwoord: Ik ben geen 
Heintje Davids!

Zij stierf op 14 februari 1975 te 
Naarden. Het afscheid was nu echt 
definitief...

Barend Jan Donker

lindenf@planet.nl

Het eeuwige afscheid
In mijn jeugd bezocht ik op de 

zondagmiddagen en de vrije 

woensdagmiddagen graag de 

enige bioscoop in de buurt 

van mijn woonplaats Rijs-

wijk: het Rembrandt Theater 

op het Lorentzplein in het 

Laakkwartier in Den Haag. 

Daar werden spannende 

kinderfilms vertoond, zoals de 

avonturen van Johny Weiss-

muller als de stoere Tarzan in 

het oerwoud. En Stan Laurel 

en Olivier Hardy als de Dikke 

en de Dunne Dat was lachen! 

Ook bij de films van Charlie 

Chaplin. Meestal ging ik er 

alleen heen. Maar op een dag 

wilde mijn moeder per se met 

me mee. Ze was van geboorte 

een Rotterdamse en wilde 

het optreden van een Rot-

terdamse artieste zien, die 

zij vroeger voor de oorlog in 

Foto: Stokvis (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief



Als jeugdvrienden maakten ze ook wel 
samen stoeptekeningen. Hans Hout-
man, de ‘zoon van’ werd er weer eens 
aan herinnerd, toen hij de spullen van 
zijn overleden vader aan het opruimen 
was. Niet alleen vond hij absoluut 
indrukwekkend materiaal uit de tijd 
waarin zijn vader aan de LTS (toen 
Ambachtsschool geheten) studeerde, 
daarover straks meer, maar hij werd 
ook herinnerd aan Borgert Carolus van 
Ettinger, de schilder.

Schilder? We hebben het over een 
man, die halverwege de vorige eeuw 
bekend werd onder de naam ‘Rijdende 
Rembrandt’, omdat hij veel buiten 
schilderde en daarbij zijn schildersezel 
op i n fiets gemonteerd had en met 
deze hulpmiddelen Haagse stadsge-
zichten vereeuwigde. Hij werd ook 
wel Bolle van Ettinger genoemd. 
Vrijwel elke Hagenaar uit die tijd 
moet hem gekend hebben, hoewel hij 
zijn bekendheid vooral ontwikkelde 
in de oorlogsjaren en de korte periode 
daarna. Daarom had schrijver dezes 
nog nooit van dit fenomeen gehoord, 
totdat Hans Houtman De Oud-Hage-
naar tipte.

Waarna ik het gesprek aan ging om 
meer over de rijdende Rembrandt te 
horen te krijgen en dat lukte met ver-
teller Houtman aan tafel, wonderwel. 
Want die ontmoette, als jongen, wan-
neer hi  er met i n fiets e op uit trok 
en onder meer de grachten bezocht, 
deze schilder regelmatig. Dan trof hij 
hem bijvoorbeeld op de Wagenbrug, 
waar Van Ettinger net bezig was 
om een gracht, die er wellicht over 
tientallen jaren niet meer zou zijn, te 
vereeuwigen. Of om de huizen aan de 
gracht, die op de nominatie stonden 
om gesloopt te worden nog even 
gauw (in opdracht van de gemeente 

veelal) op het doek vast te leggen. 
Dan hadden die twee een praatje, 
waar de jonge Houtman natuurlijk 
terloops opmerkte, dat hij wist, dat de 
fietsende embrandt een eugdvriend 
van zijn vader de meubelmaker was. 
“Ik vond vrijwel alles mooi wat hij 
maakte”, vertelt Hans Houtman mij. 
“Hij maakte later wel eens portret-
schilderijen van mijn kleinkinderen en 
die van mijn broers, maar dat was niet 
zijn sterkste kwaliteit. Ik weet ook niet 
waar die portrettekeningen gebleven 
zijn, de kleinkinderen waren er niet 
echt helemaal weg van.”

Wie was Van Ettinger? Borgert 
Carolus van Ettinger is geboren in 
1916 in Den Haag, hij kreeg zijn 
eerste lessen van de graficus .  van 
‘t Hoff, studeerde aan de Academie 
van Beeldende Kunsten en bezocht 
de 1e Nederlandse Vrije Studio onder 
leiding van Prof. W. v.d. Berg en Chr. 
De Moor. Hij slaagde er tijdens zijn 
opdrachten voor de Haagse gemeente 
in topografische stadsge ichten, 
bestemd voor het stadsarchief, ook 
als schilderij geschikt te maken voor 
openbare gebouwen en realiseerde 
daarmee een soort evenwicht tussen 
het persoonlijke artistieke element 
van een kunstwerk en het ‘algemeen 
herkenbare’.

Bij de 40e verjaardag en zijn 15-jarig 
ubileum als topografisch stadsschil-

der’ schreef H. de Boer een artikel 
over hem in het Binnenhof, mede naar 
aanleiding van een serie krijttekenin-
gen. Citaat uit dit artikel: “Voor dit 
werk, dat ook in schilders kringen ver-
rassing gewekt heeft, zou Rembrandt 
van Ettinger bemoedigend op de 
schouder hebben geklopt, want meer 
dan één van zijn sujetten zou zo uit 
de “Honderguldensprent” kunnen zijn 

eggelopen.  En W. os de rui ter 
schreef later in het Vaderland (ja, ja, 
we hadden toen nogal wat dagbladen 
in het Haagje): “De schilder streeft 
naar de diepere stemming van zijn 
Bijbelse koppen in de stadsgezichten, 
waardoor de afstand tussen beide 
genres minder groot wordt.”

Overigens was het schilderdoek niet 
omaar op an Ettingers  fiets geplant. 

Er was over nagedacht. Het schilderij 
rustte op een plankje, dat met vleugel-
moeren op de stang van de (heren-)
fiets as bevestigd. Met een tou  

strak gespannen aan de koplamp (toen 
nog aan de vork van de fiets gemon-
teerd) werd ook de stormbestendigheid 
van het doek verzekerd! En omdat Van 
Ettinger ook het adel van de fiets had 
verwijderd, kon hij gemakkelijk afwis-
selend staand schilderen of zittend 
op de bagagedrager zijn creativiteit 

gebruiken.

À propos: ook de 
Nieuwe Haagsche Cou-

rant schreef een artikel 
over deze bijzondere 
schilder in verband 
met een tentoonstel-
ling in de rote erk 
in 1983) van zijn 
werk. Een citaat uit 
dat artikel: “Tijdens 
zijn experimenten (het 
zoeken naar een syn-
these van kunstwerk 
en topografie) heeft de 
schilder heel wat moe-

ten doormaken. Hij ging afwijken van 
beproefde paden en kwam uiteindelijk 
in abstracte vormen terecht”. In dit 
artikel wordt nog aangegeven, dat Van 
Ettinger enorm worstelde met het leed 
in de wereld (tijd van de Tweede We-
reldoorlog) en omdat enig geestelijk 
houvast hem ontbrak (althans volgens 
redacteur Cornelis Basoski), begon 
hij zich te verdiepen in de Bijbel en 
besloot hij voor zichzelf, dat “er nog 
verlossing mogelijk was”. Let wel le-
zer van de De Oud-Hagenaar, ik citeer 
slechts, ik propageer niets!

Omdat de vader van Hans Houtman 
en Van Ettinger jeugdvrienden waren, 
Hans in de tijd van zijn persoon-
li ke kennismaking met de fietsende 
schilder nog erg jong was en Hans met 
zijn ouderlijk gezin in de jaren vijftig 
naar Zuid-Afrika verhuisde en Hans 
dus zelf niet zo veel kan vertellen aan 
persoonlijke inzichten met betrekking 
tot de schilder, komt ook - ter compen-
satie - een persoonlijk document van 
zijn vader op tafel. Het is een soort 
leerboek van de Ambachtsschool, 
waarin pa Houtman opschrijft wat 
hij van de lessen geleerd heeft. In dat 
prachtige regelmatige handschrift, 
dat toen nog werd aangeleerd; keurig 
op de lijntjes en de letters voldoende 
open om ze te kunnen lezen. Het leer-
boek bevat ook prachtige tekeningen 
van bouwconstructies, van dakgoten, 
van dakbedekking, van deurbeslag, 
van vensterramen, van draaitrappen 
zelfs. Met de hand getekend met een 
bewonderenswaardige precisie. Of 

jonge timmerlieden in wording dat 
vandaag de dag ook nog zo leren, weet 
ik niet, veel gaat natuurlijk met teken-
programma’s op de computer, hetgeen 
niet automatisch wil zeggen, dat zoiets 
makkelijker of eenvoudiger zou moe-
ten zijn. Maar ik ben ervan overtuigd, 
dat de teken- en ontwerp-vaardigheid 
van de ouderwetse ambachtsschool 
vrijwel niet meer voor komt. Hans is 
terecht uitermate trots op het leerboek 
van zijn vader. En omdat de vriend-
schap tussen van Ettinger en Houtman 
een zekere kunstzinnige basis had, is 
het niet helemaal onlogisch om aan dit 
verhaal over de fietsende embrandt 
een indruk van de tekenende meubel-
maker toe te voegen. Overigens wer-
den in de werkplaats van de meubel-
makerij waar Houtman jaren werkte 
(gesticht door zijn overgrootvader 
en voortgezet door zijn grootvader 
overigens) onder meer meegewerkt 
aan het maken van wenteltrappen 
voor de Bijenkorf en het Vredespaleis 
gemaakt. Ik bedoel maar. En over die 
grootvader vertelt Hans nog een aar-
dige anekdote: grootvader lustte wel 
een borreltje af en toe, moest de dag 
na de geboorte van één van zijn vele 
zoons aangifte doen bij de gemeente, 
maar was dan meestal, beneveld door 
de alcohol, vergeten wat zijn vrouw 
voor naam had meegegeven. Waardoor 
alle zoons geregistreerd werden als 
ohan. De roepnamen oals annie of 
anneman erden later uit de losse 

pols toegekend, maar waren niet terug 
te vinden bij de gemeentesecretarie.

Schilderijen

Rest mij nog één vraag: er moeten 
hier en daar nog schilderijen van Bolle 
van Ettinger, de fietsende embrandt, 
te vinden zijn bij liefhebbers. Dat 
weet Hans Houtman haast zeker. De 
eventuele eigenaren kunnen zich bij 
mij melden.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnmail.nl

De fietsende Rembrandt en de meubelmaker
Het waren jeugdvrienden van elkaar: Borgert Carolus van Et-

tinger en Joop Houtman. De laatste was een meubelmaker, zoals 

die alleen halverwege de vorige eeuw bestonden: echte vakmen-

sen met een uitstekende vakopleiding als basis (de ouderwetse 

LTS, waar huidige werkgevers nog wel eens heimwee naar 

hebben) en een zekere mate van kunstzinnigheid als extra in de 

creativiteitsbagage. Dus niet zo verrassend, dat meubelmaker 

Houtman en schilder Van Ettinger een behoorlijke mate van af-

finiteit met elkaar hadden en ook vrienden werden.
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Tentoonstelling Grote Kerk van werken van de fietsende Rembrandt

Tekening spiltrap van Joop Houtman



De Oud-Hagenaar- Dé gratis krant voor de 50-plusser Dinsdag 9 januari 2018 pagina 9

 

Haagse Herinneringen aan een dagje Scheveningen

Het Kurhaus springt tegenwoordig direct in 
het oog als je Scheveningen nadert. Het begon 
echter allemaal met een klein badhuisje dat 
Jacob Pronk precies 200 jaar geleden, in 1818, 
opende. Bibliotheek Den Haag is op zoek naar 
herinneringen van Hagenaars die in de jaren 
vijftig en zestig een dagje naar Scheveningen 
gingen.

Hoe was het om naar het strand te gaan? Wat 
maakten zij mee? Hun verhalen worden in een reeks bijeenkomsten in de Centrale Bibliotheek 
besproken, vastgelegd en uiteindelijk verwerkt tot een Digi-Tale (een superkort filmpje).

Vanaf vrijdag 9 februari, zeven bijeenkomsten van 9.30 tot 12.00 uur. Opgeven bij Saskia Kuus: 
Saskia.Kuus@denhaag.nl of 070 - 353 444 2. Meer informatie op www.bibliotheekdenhaag.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 pen-
ningen. 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.

WZH houdt training over fysieke belasting & gezond werken

WoonZorgcentra Haaglanden houdt in 2018 weer diverse trainingen voor vrijwilligers en 
mantelzorgers. De training over ‘dementie’ is op maandag 15 en 29 januari 2018 van 10.00 tot 
12.00 uur in WZH Sammersbrug. Adres: Lichtenbergweg 150, 2532 AK Den Haag.

Dementie
In deze training besteden we in twee ochtenden op interactieve wijze aandacht aan de ziekte 
dementie. Er is veel aandacht voor de kenmerken die zichtbaar zijn en invloed hebben op uw 
dagelijkse leven als mantelzorger en hoe je hiermee om kunt gaan. Psychologen en praktijkop-
leiders van WZH bespreken met de deelnemers waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken 
hebben.

Aanmelden
Bekijk alle WZH-trainingen op www.wzh.nl/mantelzorgtrainingen. Wilt u zich inschrijven voor 
één van de trainingen? Vrijwilligers kunnen zich opgeven via de vrijwilligerscoördinator van het 
betreffende woonzorgcentrum waar zij vrijwilliger zijn. Mantelzorgers kunnen dit doen door een 
e-mail te sturen naar: servicedeskp&o@wzh.nl. Deelname is gratis.

Verkooptentoonstellingen in het Haags museumkwartier

Deze winter organiseert Bos Fine Art vier verkooptentoonstellingen in het Haags museumkwar-
tier op de Korte Vijverberg 2 in Den Haag (naast het Mauritshuis). Vier exposities van ieder een 
maand met totaal 40 (inter)nationale kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, 
Tsjechië, Zweden en Engeland. We noemen deze exposities Exhibitions Untitled TZT The Hague, 
afgekort EU TZT The Hague. Er worden, zoals u van Bos Fine Art gewend bent, geometrisch 
abstracte werken getoond. De eerste expositie startte begin december 2017. De tweede is te 
zien vanaf donderdag 4 januari 2018.

In de januari-expositie worden werken getoond van: Christine Löw (DE, 1945), Schilderijen; 
Katharina Fishborn (DE, 1948), Vlakdrukken op China Wenzhou-Papier; Gerard van der Horst 
(NL, 1955), Gouaches op papier; Els Binnendijk (NL, 1944), Wandobjecten katoen op stramien; 
Carrie Meijer (NL, 1951), Digitale prints; Karin Beyens (BE, 1959), Schilderijen; Ingrid Roos 
(NL, 1968), Lichtobjecten; Jeltje van Houten (NL, 1956), Schilderijen Manja Hazenberg (NL, 
1952), Wandobjecten; Cees Post (NL, 1942), Objecten in zilver.

De tentoonstellingen zijn samengesteld door Bos Fine Art en Pim Piët, zelf beeldend kunste-
naar en tentoonstellingsontwerper/inrichter. Voor meer uitgebreide informatie en het complete 
programma zie onze website: www.bosfineart.com

Praktische informatie
Korte Vijverberg 2 , 2513 AB, Den Haag. Van donderdag 7 december 2017 tot en met zondag 1 
april 2018. Donderdag tot en met zondag van 12.00 - 18.00 uur.

Cursus muziekgeschiedenis: stromingen in de 20e en 21e eeuw

Voor een groot publiek zijn de kunst- en vooral de muziekuitingen in de moderne tijd helaas 
tot een waar doolhof geworden. Wat is dat geklodder op het doek en waarom zijn de moderne 
composities zo moeilijk om te beluisteren? Waarom schrijven componisten geen muziek meer 
die goed in het gehoor ligt met een goed herkenbare melodie? Waar is de band met het verle-
den? Maar is dat eigenlijk allemaal wel waar? Tijdens deze cursus zal ik proberen u wegwijs te 
maken in de muziek van de 20e en 21e eeuw.

De donderdag-data van 2018: 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari, 15 februari, 22 
februari, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april. Docent: violist/dirigent 
Harry van der Meer. Locatie: Première Parterre culturele salon. Aanmelden via: www.premiere-
parterre.nl of telefonisch: 070-3352696.

De absolute vrijheid of het gejij en gejou

Stichting Het Portret Spreekt en Muzee Scheveningen presenteren in samen-
werking met het Genootschap Belle van Zuylen en Première Parterre: De ab-
solute vrijheid of het gejij en gejou (La Parfaite liberté ou les vous et les toi), 
geschreven door Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière.

Vertaling: Carel Alphenaar. Regie: Gepke Wit-
teveen. Spelers: Joop Keesmaat, Roelant Radier, 
Anna Nicolaï, Linda Möller, Daan Weterings en 
Casper van Bohemen.

Dat Belle van Zuylen (1740-1805) geen talent 
had voor ondergeschiktheid bewees zij o.a. door 
haar correspondentie met Voltaire en Rousseau. 
Ook componeerde zij sonates, al was muziek 
maken nu eenmaal niet iets wat je deed als 
vrouw. Haar overgeleverde oeuvre is bescheiden 
van omvang. Maar een feministe was ze, Avant la lettre! Rebels en beminnelijk!

Na 223 jaar in première in Den Haag
In 1794 schreef zij, die na haar huwelijk in 1770 als Isabelle de Charrière door het leven ging, het 
toneelstuk ‘La Parfaite liberté ou les vous et les toi’. Het was een subtiele aanvulling op het stuk ‘La 
parfaite égalité ou les vous et toi’ geschreven in 1793 door Citoyen Dorvigny, dat in het tweede jaar 
van de Franse Republiek in het Parijse Théâtre National furore maakte. In die tijd waren theaters 
het p.r.-platform bij uitstek om de idealen van de revolutie Liberté, Egalité, Fraternité uit te dragen. 
Dorvigny propageerde in zijn stuk het tutoyeren vanwege de absolute gelijkheid tussen burgers na de 
Franse Revolutie van 1789. Belle van Zuylen, groot voorstandster van liberté, vond dat tutoyeren niet 
opgelegd kon worden en maakte dat in haar toneelstuk met humor en ironie duidelijk. Na 223 jaar gaat 
haar stuk alsnog in Den Haag in première!

In Muzee Scheveningen op zondag 21 januari 2018, 16.00 uur - zondag 28 januari 2018, 16.00 uur - 
zondag 4 februari 2018, 16.00 uur. Duur voorstelling: 70 minuten.

Kaarten à 20 euro te verkrijgen bij Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92. Telefoonnummer: 070-
3500830. Zie ook muzeescheveningen.nl, hetportretspreekt.nl enstichtingpremiereparterre.nl.

Venetiaans Carnaval met Ciconia Consort en Rick Stotijn

Vanaf 18 januari a.s. presenteert Ciconia Consort het concertprogramma 
Venetiaans Carnaval met contrabassist Rick Stotijn. Het strijkorkest onder 
leiding van dirigent Dick van Gasteren, brengt werken van onder andere Rota, 
Bottesini, Stravinsky en de Nederlandse première van Pantalon und Columbine 
van Mozart.

Venetiaans Carnaval start op donderdag 18 januari in Parkstad Limburg Theaters Heerlen en is verder 
te zien in de Nieuwe Kerk Den Haag, Het Concertgebouw Amsterdam, Tivoli/Vredenburg Utrecht en de 
Oude Blasiuskerk in Delden.

De meest optimale muzikale verbeelding van het 
Venetiaanse carnaval is misschien wel gecom-
poneerd door Giovanni Bottesini (1821-1889). 
Hij schreef de spectaculaire Gran Duo Concer-
tante voor viool en contrabas. Gastspeler en 
contrabassist Rick Stotijn krijgt alle mogelijkheid 
zich te storten in de Italiaanse lyrische, muzikale 
acrobatiek dat dit werk kenmerkt.

Wolfgang Amadeus Mozart maakte in 1771 het decadente en extravagante Venetiaanse carnaval mee. 
Hij bezocht de commedia dell’arte dat nauw verbonden was met carnaval. Het bezoek aan Venetië 
inspireerde hem tot de compositie Pantalon und Columbine dat hij 12 jaar later schreef voor het 
pantomime theater.

Ciconia Consort brengt 235 jaar later de Nederlandse première
Ciconia Consort brengt 235 jaar later de Nederlandse première van dit werk in de originele strijkers-
bezetting gereconstrueerd door Johannes Holik. Pantomimespeler Kevin Gorcszynski brengt bij de 
uitvoering enkele bekende commedia dell’arte personages tot leven.

Naast Mozart en Bottesini brengt Ciconia Consort tijdens het Venetiaans Carnaval werken van Rota en 
Stravinsky (Appolon Musagète).

Rick Stotijn (1983) is één van de meest vooraanstaande contrabassisten ter wereld. In 2013 ontving 
hij de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste prijs voor Nederlandse musici. Stotijn is aanvoerder con-
trabas bij het Swedish Radio Symphony Orchestra maar is in deze rol ook regelmatig te beluisteren bij 
het London Symphony Orchestra en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Zijn eerste cd uit 2012 met 
werken van Bottensini ontving lovende recensies.

Ciconia Consort
Ciconia Consort bestaat sinds 2012 en staat onder leiding van Dick van Gasteren. Het orkest bestaat 
uit musici met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. Ciconia Consort heeft de afgelopen 5 jaar naam 
gemaakt met spraakmakende concerten. Het orkest speurt regelmatig naar onbekende meesterwerken 
en brengt deze vaak voor het eerst op de Nederlandse concertpodia. Ook stort het orkest zich op ac-
tuele en maatschappelijke thema’s. Kunstenaars en smaakmakers uit andere kunstdisciplines zijn vaak 
te gast bij het orkest zoals; Maarten van Rossem en Willem Ottespeer en musici als Lavinia Meijer en 
Peter Gijsbertsen. Ciconia Consort heeft als thuisbasis Den Haag.

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



Idzerda is op 26 september 1885 
geboren in het Friese Weidum; een 
dorpje in de buurt van Leeuwarden. 
Zijn vader is daar plattelandsarts. 
Idzerda voelt niet veel voor een 
medische opleiding; hij heeft meer 
belangstelling voor techniek. Hij 
gaat studeren aan het Rheinisches 
Technikum te Bingen en behaalt het 
diploma van elektrotechnisch ingeni-
eur. Na zijn afstuderen vestigt hij zich 
in Den Haag aan de Cornelis Jolstraat 
als ‘adviseur voor de toepassing van 
elektriciteit op elk gebied’.

Hij krijgt echter meer belangstelling 
voor het draadloos verzenden en 
ontvangen van radio signalen; een 
techniek die toen nog in de kinder-
schoenen staat. Hij gaat zich toeleg-
gen op de ontwikkeling en fabricage 
van sein- en ontvangst apparatuur. In 
1914 - hij is inmiddels verhuisd naar 
de Van der Heimstraat - richt Idzerda 
hiervoor een bedrijf op onder de naam 
‘Technisch Bureau Wireless’. Hij be-
seft dat Den Haag een ideale plaats is 
voor de verkoop van deze apparatuur; 
met afnemers als het Ministerie van 
Oorlog, Radio Scheveningen, de Rijk-
stelegraaf maar ook de Scheveningse 
reders. Daarnaast start hij cursussen 
voor radiotelegrafisten en -amateurs. 
Door deze cursussen is hij tevens 
verzekerd van mogelijke kopers van 
zijn sein-/ontvangst toestellen!

In 1918 wordt het ‘Technisch Bureau 
Wireless’ omgezet in de ‘NV Neder-
landsche Radio Industrie’ (N.R.I.) 
met een aandelenkapitaal van f 
500.000 (± € 3.000.000). De N.R.I. is 
dan gevestigd in een bedrijfspand in 
de Beukstraat 8-10. Hier vervaardigt 

Idzerda met zijn team radiozend- en 
ontvangapparatuur; bijvoorbeeld 
in 1924 voor het KNMI. Maar ook 
produceert hij radiotoestellen en losse 
zelfbouw onderdelen voor radio-
amateurs. Om deze amateurs iets te 
bieden op radio gebied en tevens een 
afzetmarkt voor zijn apparatuur te 
bevorderen verzorgt Idzerda, vanaf 
6 november 1919, regelmatig uit-
zendingen. Deze radio uitzendingen 
blijken, ondanks geldelijke bijdragen 
van luisteraars en sponsors, uiteinde-
li k financieel boven de draagkracht 
van de N.R.I. te gaan. Eind 1924 
wordt zijn bedrijf failliet verklaard. 
Idezerda maakt een doorstart onder de 
naam ‘N.V. Idzerda-Radio’. In 1935 
staakt hij echter alle activiteiten op 
radiogebied.

Om toch aan inkomsten te komen be-
gint hij een pension aan de Parkweg 3 
Maar hij blijft belangstelling houden 
voor de nieuwste technische ontwik-
kelingen; dit wordt hem fataal. Op 3 
november 1944 schiet een Duitse pa-
trouille Idzerda als ‘spion’ neer omdat 
hij op zoek is naar de resten van een 
geëxplodeerde V2. Het is het tragisch 
einde van een van de belangrijkste 
radiopionier die Nederland gekend 
heeft.

Idzerda, 59 jaar oud, laat een vrouw 
en vier kinderen na.

Het kristaltijdperk

Om het belang van het pionierswerk 
van Idzerda beter te begrijpen gaan 
we terug naar de eerste jaren van 
de radio in Nederland. Het begrip 
radio bestaat nog niet; men spreekt 
omstreeks 1910 van “draadlooze 

telegraphie . Draadlo e telegrafie is 
in 1896 uitgevonden door de Italiaan 
Guglielmo Marconi (1874-1937). Hij 
slaagt erin door middel van een door 
hem ontwikkelde vonkgenerator ra-
diogolven op te wekken. Met behulp 
van een seinsleutel kunnen zo morse-
seinen (punten en strepen) draadloos 
worden verzonden. Het verzenden 
van het gesproken woord of muziek is 
met deze techniek niet mogelijk.

Het uitzenden van morsetekens is 
niet voldoende, ze moeten ook kun-
nen worden ontvangen. Hiervoor 
zijn in de beginjaren diverse soorten 
detectors (ontvangers) bedacht en 
ontwikkeld die niet echt voldoen. 
De doorbraak komt met de kristal-
detector. Door een stukje pyriet (of 
een ander geschikt mineraal) met 
een koperdraadje af te tasten is het 
mogelijk uitgezonden morseseinen te 
beluisteren. Maar het signaal is zwak 
en kan niet versterkt worden. Alleen 
met meterslange ontvangantennes, 
die zo hoog mogelijk zijn gespannen, 
kunnen signalen met een koptelefoon 
worden ontvangen. Een handige knut-
selaar kan betrekkelijk eenvoudig een 
kristalontvanger in elkaar zetten. Zo 
ontstaat een groep van radioamateurs 
die de ether afspeurt naar interessante 
(morse)berichten. Deze berichten zijn 
afkomstig van grote maatschappijen 
en overheidsorganisaties, in Neder-
land bijvoorbeeld Scheveningen-
Radio. Een favoriet signaal is in die 
jaren het tijdsein van de Eiffeltoren. 
Het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog in 1914 leidt tot een toename 
van het berichtenverkeer.

Maar iedereen die in Nederland naar 
de radio luistert is illegaal bezig! 
Vanaf 1913 is bij Koninklijk Besluit 
een ‘luisterverbod’ ingesteld. Een 
verbod dat op onbegrip stuit, niet te 
handhaven is en dus massaal wordt 
ontdoken. In 1917 is het minister Lely 
die inziet dat dit verbod zinloos is en 
trekt het in. Maar het blijft verboden 
om zonder vergunning uit te zenden. 
De door de luisteraars te ontvangen 
berichten bestaan echter nog steeds 
uit morsetekens. Een code die niet 
iedereen kent. Idzerda begrijpt dat dit 
voor veel mensen een drempel vormt 

om radioapparatuur aan te schaffen. 
Hij gaat experimenteren met het 
draadloos doorgeven van gesproken 
woord en muziek. De morseberich-
ten zullen door Idzerda vervangen 
worden door de radio zoals we die nu 
kennen.

Top secret

Het is Idzerda duidelijk dat de kris-
talontvanger zijn beperkingen heeft. 
Hij is een van de weinigen die de 
technische stand van zaken op radio-
gebied begrijpt en in de praktijk kan 
toepassen. Dit geldt in het bijzonder 
voor de ontwikkeling en verbetering 
van de radiolamp.

Een van de belangrijkste uitvindingen 

op radiogebied is de elektronenbuis 
ofwel radiolamp door de Amerikaan 
Lee de Forest in 1907. Een radiolamp 
versterkt de zwakke elektrische sig-
nalen zodat het ook mogelijk wordt 
geluid te verzenden. Tot de invoering 
van de transistor in de jaren vijftig en 
zestig zal de radiolamp een belangrijk 
onderdeel vormen van radiozenders 
en -ontvangers, later ook van de tele-
visie. Er is echter een beperking; de 
radiolamp is in die tijd alleen beschik-
baar voor militaire doeleinden. Pas na 
het eind van de Eerste Wereldoorlog 
komt de radiolamp beschikbaar voor 
radioamateurs. Idzerda speelt hierbij 
een belangrijke rol.

Het is niet helemaal duidelijk hoe 

Hanso Henricus Schotanus à Steringa - Idzer
Begin jaren twintig van de vorige eeuw waren in Engeland ‘The Hague Concerts’ populair. Deze 

concerten werden via het nieuwe medium de radio uitgezonden. Engelse radioamateurs thuis en 

het Londense publiek op straat konden door middel van luidsprekers luisteren naar concerten, die 

live of door grammofoonplaten, vanuit Den Haag werden uitgezonden. Een wereld primeur die voor 

de redactie van “The Illustrated London News” aanleiding was om in april 1922 een fotograaf naar 

Den Haag te sturen om een fotoreportage van dit fenomeen te maken. Hij moest daarvoor naar de 

Beukstraat 8-10 waar de Nederlandsche Radio-Industrie was gevestigd. Oprichter/directeur van 

dit bedrijf was Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda. Hij was, zoals tegenwoordig wordt 

erkend, de eerste ter wereld die regelmatig radio uitzendingen verzorgde. En zo de grondlegger van 

de Nederlandse omroep werd. In 1979 kreeg hij hiervoor een vermelding in het ‘Guinness Book of 

Records’. Een plaquette aan de gevel van Beukstraat nr. 8-10 herinnert aan de periode dat in Den 

Haag de basis is gelegd voor de radio die we nu kennen. Oh ja, door de uitzendingen van Idzerda, 

zoals hij in de wandeling werd genoemd, zouden de Britten op het idee zijn gekomen om in oktober 

1922 een eigen omroep op te richten; de BBC. Reden genoeg om Idzerda en zijn pionierswerk aan 

de lezers van De Oud-Hagenaar voor te stellen.
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Idzerda met de radiolamp in aanraking 
is gekomen. Vermoedelijk is hij om-
streeks 1916/17 in het bezit gekomen 
van een of meerdere binnengesmok-
kelde exemplaren. Hij vindt de kwali-
teit van deze lampen matig en brengt 
verbeteringen aan. Met zijn ontwerp 
voor een verbeterde lamp neemt hij in 
mei 1918 contact op met “de heeren 
Philips te Eindhoven” om zijn radio-
lamp in productie te nemen. Gerard 
Philips ziet aanvankelijk niets in deze 
opdracht maar hij vindt het toch aardig 
en uitdagend genoeg en gaat akkoord 
met de fabricage van 180 radiolam-
pen. Het is de legendarische ‘Philips-
Ideezet’ lamp. De verkoop verloopt zo 
goed dat Idzerda een tweede serie van 
2.000 stuks bestelt. Zijn contact met 

Philips leidt de komende jaren tot een 
intensieve samenwerking.

Eind 1918 zijn er bijna 1.500 lampen 
verkocht. De belangrijkste klanten 
zijn radioamateurs die gelokt worden 
met de advertentie dat deze lamp “de 
eenige origineele Nederlandsche Ra-
dio-lamp” is die geluidloos werkt en 
enorm versterkt. Deze reclameslogan 
heeft ten onrechte de indruk gewekt 
dat Idzerda als eerste in Nederland een 
radiolamp heeft gemaakt.

Dit is niet geval. De eerste Neder-
landse radiolamp is een kopie van een 
Telefunken radiolamp afkomstig uit 
een Duits vliegtuig. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog vinden regelmatig 
schendingen plaats van het Nederland-
se luchtruim door de oorlogsvoerende 
partijen; zowel van Duitse als van En-
gelse zijde. Soms maakt een vliegma-
chine in Nederland een noodlanding 
of stort neer. Deze vliegtuigen zijn, in 
de laatste oorlogsjaren, voorzien van 
in die tijd modernste radioapparatuur. 
Van militaire zijde bestaat hiervoor ui-
teraard belangstelling. Het onderzoek 
van deze apparatuur en de resultaten 
worden als ‘top secret’ aangemerkt. 
Door deze geheimdoenerij zijn er in 
de loop der jaren twee versies ontstaan 
over de ontwikkeling van de eerste 
Nederlandse radiolamp.

De eerste versie betreft een eind sep-
tember 1917 neergestort watervlieg-
tuig in de Zuiderzee. Op 19 oktober 
wordt het toestel : “een der nieuwste 
grote vechtmachines met twee grote 
motoren” gelicht en op vrachtauto’s 
naar Soesterberg overgebracht voor 
nader onderzoek.

Maar ook is er het verhaal van een 
Duits watervliegtuig dat op 5 augustus 
op Texel een noodlanding maakt 
door gebrek aan brandstof. De beide 
inzittenden worden geïnterneerd. Het 
toestel wordt voor onderzoek naar 
Den Helder gebracht.

Aan boord van een van deze vlieg-
tuigen zou de radioapparatuur zich 
hebben bevonden waaruit de Telefun-
ken radiolamp afkomstig is die als 
voorbeeld heeft gediend voor de eerste 
Nederlandse radiolamp.

Hoe dan ook na het einde van de 
oorlog in 1918 krijgen radioamateurs 
de beschikking over een radiolamp 
en knutselen hun eigen ‘eenlampsont-
vanger’ in elkaar. De kristalontvanger 
heeft afgedaan. Het is nu mogelijk het 
gesproken woord en muziek uit de 
ether te plukken. Het wachten is op 
een zender.

Jaarbeurs Utrecht 1919

De door Idzerda ontworpen radiolamp 
is voor een breed publiek beschikbaar 
gekomen en hij heeft in samenwer-

king met Philips een sterke zendlamp 
ontwikkeld. De techniek is er maar 
nu moeten radio uitzendingen in de 
praktijk worden getest.

De mogelijkheid voor experimentele 
uitzendingen doet zich spoedig voor. 
Van 24 februari tot 8 maart 1919 
wordt in Utrecht de jaarbeurs gehou-
den. Idzerda is daar ook aanwezig. Het 
is niet voor de eerste keer dat hij daar 
vertegenwoordigd is.

Op de Jaarbeurs van 1917 demon-
streert hij met zijn technisch bureau 
‘Wireless’, na speciale toestemming 
van de opperbevelhebber van land- en 
zeemacht, de door hem vervaardigde 
ontvangstapparatuur. En in maart 1918 
is hij ook aanwezig op de tentoonstel-
ling over radiotelegrafie in de alen 
van de Haagse Dierentuin. Met als 
bijzonderheid dat tijdens deze tentoon-
stelling geen radiolampen mogen 
worden getoond en gedemonstreerd !

Maar in 1919 kan Idzerda het Neder-
landse publiek kennis laten maken met 
de nieuwste technieken op radioge-
bied. Met zijn bedrijf N.R.I. en in sa-
menwerking met Philips demonstreert 
hij (met een tijdelijke zendmachtiging) 
zijn zender. Tussen de stand van Phi-
lips op het Vredenburg en de stand van 
de Nederlandsche Radio Industrie op 
het Lucas Bolwerk worden draadloos 
berichten uitgewisseld. Het lukt hem 
over een afstand van 1.200 meter uit 
te zenden. Het eerste geluid dat in 
Nederland door de ether klinkt komt 
uit een muziekdoosje dat Idzerda van 
huis heeft meegenomen.

Het bereik van zijn jaarbeurszender 
blijkt groter te zijn dan verwacht. 
Wanneer Idzerda een deuntje voor de 
microfoon fluit ordt dit opgevangen 
door een verbaasde militaire marconist 
in Fort Lunetten op enkele kilometers 
afstand. Aan zijn commandant meldt 
hi  dat hi  draadloos fluiten  heeft 
gehoord. De commandant gaat op 
onderzoek uit en belandt bij de stand 
van Idzerda. Waar hij een uitgebreide 
toelichting krijgt en geïmponeerd 
terugkeert naar het fort.

Aan een journalist van de Haagsche 
Courant vertelt Idzerda dat het bereik 
van zijn zender circa 25 kilometer is 
maar dat hij binnen twee maanden 
heel Nederland kan bereiken. Een 
voorspelling die uit zal komen.

Vanaf dat ogenblik staat het bij 
Idzerda vast: de radio heeft toekomst. 
In Den Haag bouwt hij een zender 
die spoedig internationale vermaard-
heid krijgt. Het wordt het eerste 
radiostation ter wereld, dat regelmatig 
radioprogramma’s zal uitzenden.

Beukstraat 8-10

Wie omstreeks 1920 de Beukstraat 

bezoekt kan het niet ontgaan zijn: in 
de panden nr. 8-10 is de N.V. Neder-
landsche Radio Industrie gehuisvest. 
Dat blijkt niet alleen uit de naam die 
in grote letters op de gevel staat. Het 
woord ‘Radio’ komt zelfs 3 x voor. 
Maar het blijkt ook uit de indrukwek-
kende zendmast die op het dak staat. 
En als je goed oplet zie je regelmatig 
muzikanten, met hun muziekinstru-
menten naar binnengaan. Het kan niet 
anders of hier wordt iets bijzonders 
verricht.

In dit, voor sommige Hagenaars 
geheimzinnige gebouw, heeft Idzerda 
sinds 1918 zijn radiofabriek geves-
tigd. Het is de voortzetting van zijn 
‘Technisch Bureau Wireless’ voorheen 
gehuisvest in de Van der Heimstraat. 
Dit bureau levert artikelen op radio 
gebied van handleidingen om zelf een 
ontvangrichting te maken (à ƒ 0,60 
per stuk) tot een luxe kristalontvanger, 
inclusief koptelefoon, voor ƒ 195,00. 
Ook beveelt Idzerda zich aan voor het 
repareren van militaire en scheepsin-
stallaties.

Het is vrijwel zeker dat hij tijdens 
de Eerste Wereldoorlog betrokken 
is bij het ontwikkelen of verbeteren 
van radioapparatuur voor het leger. 
Zo ontwikkelt hij een peilantenne om 
Duitse zeppelins te peilen en geheime 
Belgische, Engelse en Duitse zenders 
op te sporen. De hiervoor ontwikkelde 
(raam)antenne zal hij na de oorlog op 
de Utrechtse Jaarbeurs aanprijzen als 

een vervanger voor de meterslange 
dakantennes.

In 1918 wordt het ‘Technisch Bureau 
Wireless  officieel omge et in de . . 
Nederlandsche Radio Industrie’ en is 
verhuisd naar de Beukstraat. Het is 
dan uitgegroeid tot een volwaardig 
bedrijf. Er is een uitgebreide instru-
mentmakerij, een toonzaal met een 
opstelling van alle soorten toestellen 
die geleverd kunnen worden: radio 
ontvangers, versterkers, luidsprekers 
en telefoons. Ook worden grote op-
drachten in de wacht gesleept. In 1924 
ontwerpt en vervaardigt Idzerda - in 
samenwerking met de Elektrotechni-
sche Industrie (Smit) te Slikkerveer 
- een radiostation voor het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut in De Bilt.

Maar de blikvanger van het bedrijf 
is toch de antennemast. Vanaf deze 
mast zijn drie antennedraden - over 
tweehonderd meter - verbonden met 
de schoorsteen van de firma ade-
maker (de hopjesfabrikant) aan de 
Laan van Meerdervoort. Een kortere 
antenne is verbonden met een huis aan 
de overkant van de straat. Deze anten-
nes zijn verbonden met een zender 
die op de tweede etage staat. Een van 
de kantoren op de eerste etage doet 
aanvankelijk dienst als radiostudio. 
Vanuit de Beukstraat zal Idzerda vanaf 
6 november 1919 radio uitzendingen 
verzorgen.

Lees verder op pagina 12-13.
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Een opmerkelijke primeur is het 
rechtstreeks uitzenden van concerten 
vanuit het Kurhaus. Hiervoor maakt 
Idzerda gebruik van een directe kabel 
van de ‘Gemeente-telefoon’ tussen 
het Kurhaus en de Beukstraat. Met 
behulp van een speciaal door hem 
ontwikkelde relaisinrichting wordt de 
muziek vanaf de telefoonlijn op de 
radio overgezet. Zo is hij verzekerd 
van een storingsvrije verbinding en 
verzorgt hij als eerste live uitzendin-
gen!

Voor de technische beperkingen van 
de microfoons zoekt Idzerda een 
oplossing in de inrichting van een 
radiostudio. Hij is de eerste dus moet 
het zelf bedenken. De term ‘studio’ 
vindt hij overigens te Engels klinken. 
Een echt Nederlands woord is vol-
gens hem ‘klankzaal’; een woord dat 
zoals bekend het niet gehaald heeft.

In de beginjaren wordt zijn kantoor 
tijdens de uitzendingen omgebouwd 
tot een provisorische studio. In het 
midden staat een microfoon en aan 
het plafond is een soort baldakijn 
gespannen voor de akoestiek. Tijdens 
een van de eerste uitzendingen raakt 
de violist van een orkestje hierin 
met zijn strijkstok verstrikt. Met 
gevolg dat het baldakijn omlaag stort 

en de musicus verward raakt; een 
onverwachte onderbreking van de uit-
zending. Idzerda raakt niet in paniek 
en noemt het: “een klein incident”. 
Volgens hem kan het concert gewoon 
worden hervat. En zo geschiedt. Maar 
of de luisteraars hier iets van heb-
ben begrepen is de vraag. [Om een 
misverstand uit de wereld te helpen; 
er is beweerd dat Idzerda vanuit 
zijn woonkamer in de Beukstraat de 
uitzendingen heeft verzorgd. Dit is 
niet het geval. Hij woont in die tijd in 
de Van Hovenstraat.]

Idzerda leert van deze ervaringen en 
richt een ‘echte’ radiostudio in. De 
eerste in de wereld? In een van de 
bedrijfslokalen hangt hij - op een af-
stand van ongeveer 80 cm van de mu-
ren - gordijnen op. Zo kunnen gelui-
den van buiten niet doordringen. Het 
plafond wordt bekleed met pluche en 
er hangen stroken stof om het geluid 
te dempen. Hij noemt het zijn ‘paleis 
van stilte’. Een extra stilte maatregel 
is een rood lampje dat gaat branden 
als de microfoon wordt ingeschakeld. 
Onder dit lampje hangt een bordje 
met een duidelijke tekst; “BRANDT 
DIT LICHT dan KOPPEN DICHT” 
De standaard inrichting van de klank-
zaal c.q. radiostudio bestaat uit een 
piano en een orgeltje. Om te kunnen 

uitzenden is ook een zendmachtiging 
noodzakelijk. In februari 1919 dient 
hij hiervoor een aanvraag in bij het 
Ministerie van Waterstaat. In augustus 
1919 wordt die verleend. In deze 
machtiging krijgt zijn radiostation in 
de Beukstraat de roepletters PCGG. 
Nu staat Idzerda niets meer in de weg 
om uit te zenden.

De uitzendingen

Op donderdag 6 november 1919 om 
acht uur ‘s avonds start Idzerda zijn 
eerste radio uitzending. Hij kondigt 
die aan in een advertentie in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 
5 november. Daarin is ook het pro-
gramma vermeld en zo weten wij dat 
het eerste nummer de mars ‘Turf in je 
ransel’ is. Daarna horen de luisteraars 
onder meer ‘Het meisje dat men nooit 
vergeet’, The Holy City, Ave Maria 
en nog enkele andere nummers. Het 
is het eerste offici le radioprogramma 
ter wereld.

Tot 11 november 1924 zal Idzerda 
regelmatig uitzendingen verzorgen. 
De programma’s en het tijdstip 
van uitzending worden van tevo-
ren aangekondigd. Het zijn vooral 
muziekprogramma’s. In het begin zijn 
het grammofoonopnames, waarbij Id-
zerda als DJ optreedt en de nummers 
met een gezellig praatje afwisselt. 
Ook tapt hij zijn beroemd geworden 

mopjes die gaande weg de uitzending 
pikanter worden.

Naast het draaien van grammofoon-
platen volgen spoedig live opnamen 
van orkestjes. Een van muzikanten 
herinnert zich jaren later nog het 
honorarium voor zijn eerste radio 
optreden: een kartonnen bakje mei-
kersen en een sprietig sigaartje.

De uitzendingen worden in de loop 
der tijd gevarieerder. Er worden 
hoorspelen uitgezonden, de revue 
“Draadloos” van Henri ter Hall kan 
in juli 1924 in de huiskamer worden 
beluisterd, de Haagsche Amateurs 
Jazz-Band “The Jazz-Devils” klinkt 
door de ether. Wanneer koningin Wil-
helmina op 1 september 1923 haar 25 
jarig regeringsjubileum viert met een 
concert in het Kurhaus, gegeven door 
het Residentie Orkest onder leiding 
van Peter van Anrooy, wordt dit door 
Idzerda uitgezonden. De geluidskwa-
liteit van deze uitzending is matig. 
Want hij is verplicht - in verband met 
de aanwezigheid van de koningin - de 
microfoon in een bloemstuk te verber-
gen. Voorts breekt tijdens het concert 
boven Den Haag een onweersbui los 
die voor storing zorgt. Latere radio 
opnamen uit het Kurhaus vinden 
onder betere omstandigheden plaats. 
Voor deze radio-uitzendingen en het 
aan elkaar praten van de muzieknum-

mers bedenkt een van zijn luisteraars, 
de destijds bekende radioamateur J. 
Corver, in 1922 de begrippen omroep 
en omroeper. Hiervoor is hij geïnspi-
reerd door de dorpsomroeper die met 
slagbekken of bel het dorpsnieuws 
rondbazuinde. Deze omroeper dreigt 
volgens Corver te verdwijnen. Op 
deze wijze wordt dit woord nieuw 
leven ingeblazen. Sindsdien zijn de 
woorden omroep en omroeper niet 
meer uit onze taal weg te denken.

‘The Hague Concerts’

De radioamateurs zijn enthousiast. 
Na jarenlang alleen morseseinen te 
hebben ontvangen met een kristalont-
vanger kan nu, dankzij de radiolamp, 
naar muziek en gesproken woord 
worden geluisterd. Ook huisgenoten, 
die tot dan toe niet echt geïnteres-
seerd zijn, kunnen genieten van de 
muzikale geluiden die uit de koptele-
foon of de luidspreker klinken. Rustig 
met een kop e thee of koffie kan men 
in de huiskamer, zelfs op afgelegen 
plaatsen, luisteren naar klassieke 
concerten of jazzbandjes.

Niet alleen in de huiskamer maar ook 
in de auto. Een van zijn Haagse luis-
teraars, de heer Veenstra, installeert 
(in november 1919) een radiotoestel, 
met de door Idzerda ontwikkelde ra-
diolamp, in zijn auto. Terwijl Veenstra 
met i n auto met een flink ganget e 

Hanso Henricus Schotanus à Steringa - Idze r
Om te kunnen uitzenden moet Idzerda veel technische pro-

blemen oplossen. Soms lukt dat, maar niet altijd. Immers de 

radiotechniek staat nog in de kinderschoenen. Het voert te ver 

om alle problemen waar hij tegenaan loopt te vermelden. Er zijn 

bijvoorbeeld in 1919 geen microfoons die kwalitatief geschikt 

zijn voor radio-opnames en dat geldt ook voor de weergave van 

de luidsprekers uit die tijd. Het zal Idzerda dan ook niet lukken 

een goede weergave te krijgen. Wel slaagt hij er in direct mu-

ziek van grammofoonplaten op te nemen en uit te zenden.

Zondagmiddag; de heer des huizes stemt de radio af op “The Hague Concerts”. (Illustrated London News, 24 april 1922)
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door de Scheveningse Bosjes rijdt, 
luistert hij naar grammofoonmuziek 
vanuit de Beukstraat. Zelfs ‘t krassen 
van de naald op de plaat is volgens 
hem te horen! Als antenne gebruikt 
Veenstra de door Idzerda ontworpen 
peilantenne. Het kan niet anders of 
de autoradio is een Haagse en een 
wereldprimeur.

Het enthousiasme van de luisteraars 
blijkt vooral uit de vele brieven die 
Idzerda, vanuit Groningen tot Venlo, 
ontvangt op zijn eerste uitzendin-
gen. De populariteit van zijn zender 
zal in de loop der jaren alleen maar 
toenemen; ook buiten Nederland. Met 
zijn zender bereikt hij luisteraars in 
Engeland, Duitsland, België, Frankrijk 
en naar verluidt zelfs in IJsland. De 
roepletters PCGG worden al spoedig 
vertaald met: Pracht Concerten Geheel 
Gratis.

Vooral in Engeland worden zijn pro-
gramma’s gewaardeerd. Voor de mu-
ziek uitzendingen op zondagmiddag, 
bekend als ‘The Hague Concerts’, 
blijven de Britten thuis om naar de 
radio te luisteren. In Londen zijn zelfs 
luidsprekers opgehangen zodat het 
wandelend publiek ook kan genieten. 
Idzerda, de Beukstraat en ‘The Haque’ 
zijn, omstreeks 1920, aan de andere 
kant van de Noordzee een begrip. 
Idzerda is zo bekend dat het dagblad 

‘The Daily Mail’ een sponsorcontract 
met hem afsluit om een jaar lang, van 
juli 1922 tot en met augustus 1923, in 
het Engels uit te zenden. Waarschijn-
lijk aangemoedigd door deze radiosuc-
cessen is in het najaar van 1922 de 
BBC opgericht. Het contract met ‘the 
Dutchman’ wordt dus niet verlengd.

Idzerda heeft veel radioplannen. In 
september 1923 schrijft hij bijvoor-
beeld een wedstrijd uit voor het sa-
menstellen van een ‘radio-toneelspel’; 
eerste prijs vijftien gulden. Deze prijs 
wordt gewonnen door J. Klaasensz te 
Ierseke, met het blijspel ‘De Radio-
Maniak’. De uitzending is op 24 
januari 1924.

Het jaar 1924 wordt geopend met de 
traditionele Nieuwjaarswens van Tho-
masvaer en Pieternel, geschreven door 
een andere bekende radiopionier Wil-
lem Vogt. De inhoud van deze wens is 
niet meer bekend. Maar Tomasvaer en 
Pieternel zullen Idzerda ongetwijfeld 
het beste hebben gewenst voor het 
komend jaar. Het zal anders lopen.

1924 en latere jaren

Het lijkt een succes story. De jeugdige 
Idzerda, hij is nog geen dertig jaar, die 
een elektrotechnisch adviesbureau in 
Den Haag start. In de Eerste Wereld-
oorlog het Nederlandse leger adviseert 
op het gebied van radiotechniek en de 

toepassing daarvan. Het is Idzerda die 
de mogelijkheden van de radio beseft 
en in korte tijd als eerste een populaire 
zender opbouwt. Een zender die een 
groot deel van Europa bestrijkt. Tijd-
genoten noemen hem optimistisch en 
vindingrijk.

Helaas ontbreekt zakelijk inzicht. 
Idzerda spaart kosten noch moeite om 
zijn luisteraars het allerbeste te geven. 
Hij contracteert orkesten, koren en 
verzorgt live uitzendingen vanuit het 
Kurhaus. Zijn personeel werkt soms 
weken voor één uitzending. Weliswaar 
ontvangt hij bijdragen van sponsors en 
luisteraars maar dat is niet voldoende.

Kortom de NV Nederlandsche Radio 
ndustrie raakt in financieel aar 

weer. In september 1924 wordt het be-
rijf failliet verklaard. Dit betekent ook 
dat de zendvergunning wordt ingetrok-
ken. Idzerda maakt een doorstart en 
zet eind 1924 zijn bedrijf voort onder 
de naam ‘NV Idzerda-Radio’. In juni 
1926 krijgt hij een nieuwe zendmach-
tiging. Maar daarin is bepaald dat hij 
de tijdstippen van uitzending niet van 
te voren mag aankondigen! Hij maakt 
van deze machtiging gebruik door na 
middernacht, wanneer ‘Hilversum’ 
uit de ether is, uit te zenden. [Als ik 
mij niet vergis zijn het verzoekplaten 
programma’s onder de naam ‘nachtuil-
tje’.] Maar de gloriejaren zijn voorbij. 
Teleurgesteld beëindigt hij begin 1935 
zijn bedrijfs- en uitzendactiviteiten.

In café restaurant De Galerij aan de 
Laan van Meerdervoort vindt, op 8 
mei 1935, een veiling plaats van de 
inventaris van de NV Idzerda-Radio. 
Men kan bieden op ondermeer: 
diverse soorten draaibanken, tafel-
boormachines, een wikkelmachine, 
elektromotoren, precisie meetinstru-
menten enz. Ook zijn er een zo goed 
als nieuwe hoogspanningsinstal-
latie (bijzonder geschikt voor een 
lampzender), 25 luxe radiotoestellen, 
radio-onderdelen en meubilair.

Gedurende de laatste jaren van zijn 
leven is d erda een vergeten figuur. 
Hij wordt pensionhouder van ‘Pension 
Mr. Idzerda’ aan de Parkweg 3. Maar 
de nieuwste technische ontwikkelin-
gen blijven hem boeien. Dit wordt 
Idzerda in de Tweede Wereldoorlog 
fataal. Op 3 november 1944 is hij op 
landgoed Oosterbeek bij Wassenaar op 
zoek naar restanten van een bij de start 
geëxplodeerde V2. Na eerst door een 
Duitse patrouille te zijn weggestuurd, 
komt hij terug om verder te zoeken en 
wordt door dezelfde patrouille weer 
aangehouden. Hij heeft enkele brok-
stukken in zijn bezit. Op grond hier-
van wordt hij ter plaatse als ‘spion’ 
gefusilleerd. Eerst in september 1945 
wordt zijn lichaam teruggevonden en 
herbegraven op ‘Nieuw Eyk en Duy-
nen’. Zijn graf wordt onderhouden 

door de Oorlogsgravenstichting.

Herdenking en erkenning

Na zijn tragische dood dreigt Idzerda 
in de vergetelheid te raken. Maar 
vanaf de jaren zestig ontstaat een 
groeiende belangstelling voor zijn 
pionierswerk.

Zo verschijnt in 1969 het boek 
“De pionier van de radio-omroep” 
geschreven door P.A. de Boer, destijds 
verbonden aan het Nederlandse 
Postmuseum. Waarin niet alleen de 
verdienste van Idzerda maar ook de 
beginjaren van de radio(-techniek) 
wordt beschreven.

Dat dit boek in 1969 verschijnt is 
niet toevallig. Het is dan zestig jaar 
geleden dat Idzerda zijn uitzendingen 
officieel startte. n i n geboortedorp 
Weidum wordt een ‘Idzerda-monu-
ment’ onthuld en een straat [Idzerda-
laene] naar hem vernoemd. In Den 
Haag is echter weinig dat aan Idzerda 
herinnert. Alleen aan de gevel van 
het pand Beuk straat 8-10 hangt sinds 
1969 een herdenkingsplaquette.

In 1979 wordt onomstotelijk vastge-
steld dat Idzerda als eerste ter wereld 
radio-uitzendingen verzorgde. Hij 
wordt voor dit historisch belangrijke 
feit opgenomen in het ‘Guinness Book 
of Records’.

Een andere toepasselijke vorm van 
herdenken vindt plaats in 1999. Radio 
West zendt dan een twee uur durende 
radiodocumentaire uit van Paul Waay-

ers over Idzerda. Vermeldenswaard is 
dat de VPRO gedurende enkele jaren 
het radioprogramma ‘Instituut Idzerda’ 
heeft uitgezonden.

Er is nog een tastbare overblijfsel uit 
de begintijd van de radio in Neder-
land. Namelijk de originele zendap-
paratuur van Idzerda, die bevindt zich 
thans in het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid te Hilversum.

We hebben gezien dat in Den Haag er 
weinig herinnert aan Idzerda. Wel is 
in 2008 door de gemeente Den Haag 
en het Fonds 1818 een stimule-
ringsfonds opgericht onder de naam 
‘Idzerda-fonds’; met als doel jonge 
radio-makers te ondersteunen door 
het beschikbaar stellen van geld, opna-
meapparatuur en montagefaciliteiten. 
Wegens gebrek aan belangstelling is 
het fonds eind 2010 opgeheven.

Ten slotte. Dit jaar is het honderd 
jaar geleden dat het luisterverbod is 
opheheven! Een jaar later komt een 
eind aan de Eerste Wereldoorlog 
zodat radioamateurs de beschikking 
krijgen over radiolampen, die een 
betere ontvangst garanderen. En dit is 
voor Idzerda aanleiding in 1919 zijn 
uitzendingen te beginnen. Dus 2019 
wordt een belangrijk herdenkingsjaar. 
In de aanloop op dit jaar heb ik dit 
artikel geschreven zodat Idzerda de 
bekendheid krijgt die hij verdient.

Kees de Raadt

raadtvanleeuwen@ziggo.nl

Hanso Henricus Schotanus à Steringa - Idze rda (1885-1944)

Idzerda-monument te Weidum.
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Maak het u gemakkelijk in deze winterse tijden en neem een jaar-
abonnement op De Oud-Hagenaar.  Elke veertien dagen hoe�  u de deur niet 
meer uit, maar valt de krant automatisch bij u in de brievenbus. Lekker even 
een paar uurtjes heerlijk wegdromen bij al die verhalen over Den Haag uit 
uw jeugd?  
Het feest der herkenning, de glimlach, de herinneringen aan vroegâh maar 
ook informatie wat er tegenwoordig lee�  onder de jonge ouderen. 

Een abonnement voor Nederland kost  € 54,95
In de EU kost het  € 65,-

In het VERRE buitenland kost 
het i.v.m. de verzendkosten  € 80,-

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

Neem een abonnement op De Oud-Hagenaar
BEZORGADRES

Naam:

Straat + huisnr.:

Postcode + Woonplaats:

Telefoon: 

E-mail:

Betaling:                                  overmaking         

Hee�  u een Hofpas?              ja                             nee

Hofpas nr.

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.

Alle Hofpashouders die een 
abonnement nemen betalen voor 2018, 
26 nummers - 10 % minder. geen € 54,95 maar € 49,95 
Deze actie loopt tot 15 januari 2018.
Zo veel gemak en leesplezier voor maar € 1,90 per nummer. 
De Hofpas is gratis aan te vragen op www.dehofpas.nl. 
Komt u er niet uit, belt dan 070- 22 11 485

  Hofpas aanbieding

‘ Nooit gedacht dat 

een afscheid zo veel 

persoonlijker kon zijn’

Toen we het programma voor de uitvaart van 

mijn moeder moesten bedenken, kwamen 

we zelf  niet verder dan wat korte toespraken 

en koffie met cake. De mensen van Yarden in 

de regio Den Haag hebben ons echter enorm 

geholpen om er een afscheid van te maken dat 

veel beter bij haar paste. Dat verdiende ze ook.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.

yarden.nl

T 070 325 7955

A
D

.1
3
0
.N

O
V
1
7

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• 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

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00 -17.00 uur

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al 

bezocht, geliked 

en gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker 

nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest 

dat ons leven er door veranderd is. De 

Oud-Hagenaar is ook heel actief op social 

media, een mooi platform om uw herinne-

ringen van vroeger te delen.
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  De eerste DAF was niet de DAF 33, 
maar de DAF 600. Hij werd gepresen-
teerd in februari 1958 op een draai-
schijf in de oude RAI in Amsterdam 
in de Ferdinand Bolstraat. Het zag 
zwart van de belangstellenden waar 
mijn man en ik met ons zoontje van 9 
jaar en een neef en nicht ook deel van 
uitmaakten.

     Modelautootjes 
De neef en nicht waren extra geïn-
teresseerd, want ze wilden wel zo’n 
nieuwe auto van Nederlands fabricaat 
kopen. Ze tekenden in en kwamen op 
de achtli st. De eerste afl everingen 
zouden in september zijn, maar dat 
lukte niet en ook nog niet in oktober 
en november.

  Sinterklaas naderde en Lion Car, 
fabrikant van mini (1:43) modelau-
tootjes had ingespeeld op dit nieuwe 
Nederlandse fenomeen en de modellen 
lagen al in de winkels.

    De neef en nicht kregen van ons toen 
zo’n mini als present, maar hebben 
op hun echte eerste nieuwe DAF nog 
tot maart moeten wachten. Na veel 
strubbelingen kwamen toen de eerste 
DAF’jes pas van de band rollen.

    Toen de neef was overleden en zijn 
vrouw hoogbejaard, is het mini 

DAF’je in het bezit gekomen van 
ons toen jonge zoontje, die nu als 
gepensioneerde nog steeds een DAF-
liefhebber is.

     DAF 600 
Mijn eerste auto was een DAF 600 
met het kenteken AX-67-67, bouwjaar 
1959 (september) en mijn eigendom 
geworden als tweedehandsje in het 

voorjaar van 1963. Later gevolgd door 
een 31, een 33 een 46 en een aantal 
andere, en daarna wat andere merken, 
maar altijd Europese. En nu rijd ik 
dan nog hoogbejaard in een Renault 
Modus, automaat.

  Meer informatie over het verdere 
verloop van de fabricage van de DAF 
is altijd in te winnen op de website 

van de DAF-club Nederland, dafclub.
nl, ook aangesloten bij de FEHAC. 
Veel informatie is ook te vinden in  Het 

Pientere Pookje .

   Ien de Boer

iendeboer@casema.nl  

 Het komen en gaan van de DAF  33  
  Hierbij mijn reactie op het ar-

tikel over het komen en gaan 

van de DAF 33 geschreven 

door de autojournalist John 

Vroom en blijkbaar slechts 

gebaseerd op zijn eigen herin-

nering. 

  JFK: idealist zonder illusies - Actuele ideeën van John F. 

Kennedy over politiek, democratie en leiderschap 
 Alex Krijger 
Den Haag, het Plein. Augustus 1937. Een twintigjarige Amerikaanse student 
zit op de bumper van zijn uit New York meegenomen Ford Convertible. 
Samen met een studievriend maakt hij twee reizen door Europa, in 1937 en 
1939. De student heet John F. Kennedy. 

  Den Haag zoals het nu is - The Hague as it is now 
 Piet Gispen 
Den Haag zoals het nu is presenteert het mooie en historische Den Haag 
zoals dat vandaag de dag te zien en te bezoeken is, in ieder seizoen. 
Piet Gispen heeft niet gestreefd naar een volledig overzicht, maar wel 
wil hij de stad laten zien zoals hij deze dagelijks tijdens wandelingen 
of fi etstochten ontmoet. 

  Laat ik het zo zeggen 
 Jan Linkerhof 
Niet alleen over vroeger (toen alles natuurlijk véééél beter was...) maar ook 
over het voetbal van vandaag laat Jan zijn eigenzinnige licht schijnen. Hij doet 
dat recht voor z’n raap, niets verhullend, alles lekker dwars door elkaar en 
mudjevol heerlijk Haags voetbalidioom. 

  De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woning-

bouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg 
 Marcel Teunissen, met bijdrage van Hans Janssen en Gerard van Otterloo 
De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende 
Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende 
tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese 
tussen de esthetiek van De Stijl en de 
kubische baksteenarchitectuur van de 
Nieuwe Haagse School. 

  Haagse Momenten 
 Cor van Welbergen 
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor 
van Welbergen i n refl ecties vastlegt op markante momenten in en rond de 
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbal-
club ADO, het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.  

 € 14,95    € 34,95   

 € 15,00    € 29,95   

 € 15,95   

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

Hofpasbezitters en pashouders van de Volharding krijgen (onder vermelding van hun pas en nummer) het boek gratis thuisbezorgd.

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag 

op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder vermelding van de 

naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. 

Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,50 aan verzendkosten bij.

Na ontvangst van dit bedrag kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien. 

De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveen-

straat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).
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THUISZORGWINKEL

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

Wordt dan snel gratis lid van 
de Volharding en ontvang

   

           20% KORTING
 

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

    Bel en bestel 070-2210581

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

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

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

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

(licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel)

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

53,
Voor leden 

Normaal  € 66,95

240,-
Voor leden 

Normaal  € 299,00

Manicure-Pedicure set

Lichtgewicht rollator SERVER

Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen. 

Verkrijgbaar in meerdere hippe kleuren. 

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

Normaal € 59,95
Voor leden 

47,95

Warmtedeken Medisana 

50

Klap GSM FM-9710RD

79, 95

Normaal € 99,95
Voor leden

Eenvoudige mobiele telefoon met grote 
toetsen. Eenvoudig in gebruik.

Beurer Manicure- en pedicureset MP41 is een 
complete set voor thuis. 
� 2 niveaus, werkt met de klok mee of tegen 

de klok in

� Snelheid: 3.800 - 4.600 rpm +/-14% 
� Inclusief 7 opzetstukken 

Normaal  € 32,9526,
Voor leden 

50

Voetenzak FWS Medisana

3 temperatuur instellingen.
Automatische uit-
schakeling na 90 
minuten
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht

Vrijstellingen bij

schenkingen

In het nieuwe jaar zijn er weer fiscale 

schenkingstarieven. Hoeveel kan ik - 

dat doe ik altijd aan het eind van het 

jaar - schenken aan mijn kinderen?

Dat wordt in 2018 per kind maxi-
maal 5363 euro en als zij nog 18-40 
jaar zijn maximaal eenmalig 25.731 
euro. Als het om een eigen woning 
gaat dan kunt u mede aan hen nog 
zelfs 108.000 euro schenken.

Ze moeten alleen maar aantonen 
dat ze het voor die eigen woning 
gebruiken of voor vermindering van 
de hypotheeklasten.

Aan kleinkinderen of aan iedereen 
met een andere of géén familierelatie 
is in 2018 nog maximaal 2147 euro 
fiscaalvri  te schenken. 

U kunt op deze manier voorkomen 
dat u en mogelijk uw partner later 
als u overlijdt onnodig erg veel 

erfbelasting moet betalen.

AOW en pensioen

In de kassen ooit klein 

pensioen opgebouwd

Ik heb aan zeer klein pensioentje 

opgebouwd door ooit in de kassen te 

gaan werken. Het gaat op jaarbasis 

nauwelijks om enkele tientjes. Het Be-

drijfspensioenfonds voor de Landbouw 

(BPL Pensioen) vraagt mij om dat af 

te kopen. Het geeft een bedrag op dat 

ik eind januari kan krijgen van 335,63 

euro bruto. Dat ben ik zeker van plan. 

Klopt het?

Dat hangt van de resultaten van het 
pensioenfonds af. Als het armoedig 
gaat met het pensioenfonds dat is 
het hooguit tienmaal de jaaropbouw. 
Gaat het erg goed dan kan het 
zomaar 17 tot 20 maal het jaarbe-
drag zijn. De afkoopsom in 2018 
is wel aan het maximum gebonden 
van bijna 475 euro bruto. U moet 
er wel rekening mee houden dat 
daarvan in principe minstens nog 25 
procent afgaat om het bedrag netto te 

krijgen. Het pensioenfonds houdt dat 
ongeveer in en draagt dat af aan de 
fiscus. n u  aangifte over  kunt 
u dat verrekenen.

Samenlevingskwesties

Nieuwe huwelijksregels

vanaf dit jaar

Ik heb begrepen dat er in 2018 nieuwe 

regels zijn bij het huwelijk. Welke zijn 

er  precies want ik ben van plan dit 

jaar te gaan trouwen? Mijn potentiële 

partner heeft waarschijnlijk helemaal 

geen vermogen. Ik heb een eigen huis 

met een behoorlijke overwaarde. 

Op 1 januari 2018 gaan de nieuwe 
huwelijksregels in. Er verandert 
nogal wat voor koppels die gaan 
trouwen. Nieuwe koppels moeten 
zich voortaan beter voorbereiden op 
de uridische en financi le gevol-
gen van hun huwelijk. De algehele 
gemeenschap van goederen die 
we vorig jaar nog kenden is een 
eenvoudig systeem: al het vermogen 
van de partners valt erin en wordt bij 
een scheiding voor 50 procent ieder 

gedeeld. Vanaf dit jaar is er de be-
perkte gemeenschap van goederen. 
Niet meer al het vermogen van de 
partners valt erin. Het vermogen dat 
er wel in valt wordt bij een scheiding 
gedeeld. Partners moeten zich dus 
vooraf ori nteren elke be ittin-
gen (en schulden) wel en niet in de 
beperkte gemeenschap van goederen 
vallen en wat dat voor hun betekent.

Voorbeeld: het eigen huis dat een 
van de partners al heeft of de waarde 
van de onderneming. Elk jaar moet 
ook een redelijke vergoeding worden 
overgemaakt van het bedrijf naar een 
gemeenschappelijke bankrekening. 
Het beste is dat partners hetzelfde 
bedrag inbrengen. Voor partners, die 
vóór 2018 getrouwd zijn, verandert 
er in de meeste gevallen niets. Als er 
huwelijkse voorwaarden zijn dan is 
het sowieso goed om die om de paar 
jaar tegen het licht te houden: passen 
ze nog bij de persoonlijke situatie en 
de uridische en fiscale regels  omt 
u er niet uit, raadpleeg dan een no-
taris. Gaat u alleen met een beperkt 
vermogen aan beide kanten huwen, 

dan is er niet veel aan de hand. Dan 
kunt u alsnog trouwen in gemeen-
schap van goederen. Bijvoorbeeld 
als u een huurhuis betrekt of samen 
een woning gaat kopen. (Met mede-
werking van Netwerk Notarissen)

Sociale voorzieningen

Ziektekostenverzekering

premie en inkomen

Ik betaal een nominale premie voor 

mijn ziektekostenverzekering. Maar, 

ik neem aan, ook van mijn inkomen. 

Hoeveel is dat?

Alle verzekerden betalen de 
nominale premie en hebben ook 
nog een eigen risico dat wettelijk is 
vastgesteld op minimaal 385 euro 
dit jaar. Vooral jongeren nemen een 
hoger eigen risico omdat zij denken 
toch niks in de gezondheidszorg te 
gebruiken omdat zij zich gezond 
voelen. Van uw inkomen wordt 6,9 
procent ingehouden of verrekend via 
uw aangifte. De bijdrage Zvw wordt 
geheven over maximaal ongeveer 
54.000 euro.

De tweede is genomen voor de 
Burgemeester de Monchyschool aan 
de Weesperstraat. k elf oonde op 

de Zuiderparklaan 271, boven de bak-
kerij en De Sierkan en de Jamin. Mijn 
vriend Dick de Jong woonde op de 

Dierenselaan.

oe ou het met hem i n  En ie 
herkent ich elf  k ben benieu d. De 
foto’s zijn gemaakt in 1956-1958.

Nico van Duivenboden

nduivenboden@ziggo.nl

Wie herkent zich op 
deze klassenfoto’s?
Hierbij twee klassenfotos van een ras-Hagenees. Een op het 

oude Schiphol met meester Heskes (achteraan met bril) en met 

Dick, Wim, Richard; op de voorste rij rechts nummer 3 en 4. Ik-

zelf op de voorste rij nummer 4 en Dick op 6.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  We schrijven 1980. Mijn moeder 
had over haar verteld. Maar ik had 
haar nog nooit gezien. Ze was lerares 
Engels geweest in Leiden. En ze was 
getrouwd met een zekere Gerard, een 
advocaat die z’n geld al vroeg had 
belegd in Japanse aandelen. Ze hadden 
geen kinderen. Gerard stierf in 1977 
toen ze zelf 72 was en dus helemaal 
alleen overbleef.

     Ontmoeten 
Op een dag maakte ze via mijn moe-
der (haar nicht dus) kenbaar, dat ze 
de familie wenste te ontmoeten. Die 
ontmoeting vond om de een of andere 
reden bij mij thuis plaats. Daar zag ik 
haar voor het eerst.

  Ze bleek een buitengewoon be-
schaafde dame te zijn, zoals je die 
tegenwoordig alleen nog maar in 
ouder etse fi lms iet.

    Toen ze aanbelde deed ik open en 
hielp haar uit haar mantel. Ik stelde 
haar voor aan mijn gezinsleden en 
bood haar een kopje thee aan. Mijn 
moeder en enige aanverwante familie-
leden waren inmiddels ook gear-
riveerd. Zodat er zich een gezellige, 

maar oppervlakkige kout kon ontwik-
kelen aangaande de thans vigerende 
maatschappelijke posities van haar 
aanverwanten. Die mondde uiteinde-
lijk uit in de vraag van tante of er mis-
schien ook iemand in de familie was 
die haar kon bijstaan bij het doen van 
haar administratie. Want, zo meldde 
ze, ze ging wat achteruit en begreep 
alles niet meer naar behoren.

     Twee sorteerbakjes 
Dat kwam mooi uit. Want ze woonde 
in een chique villa aan de Van Le-
denberchstraat nabij Oegstgeest en 
ik had als docent zojuist een nieuwe 
arbeidsplaats betrokken aan de Peda-
gogische Akademie aan het Galgewa-
ter te Leiden. Dus kon ik na schooltijd 
best af en toe even bij haar aanwippen 
om haar bij te staan. We spraken af, 
dat zij alles wat ze zélf op adminis-
tratief gebied afhandelde in het ene 
sorteerbakje zou doen en wat ze door 
mij afgehandeld wilde hebben, in een 
andere bakje zou deponeren.

  De eerste keer dat ik langs kwam vond 
ik in dat ene bakje een bonnetje van de 
SRV-man, een factuur van de stomerij 
en een nota van een elders genuttigde 

consumptie.

    In het andere bakje torende een 
berg papier tot bijna omvallend toe. 
Bankafschriften, notariële aktes, dok-
tersrekeningen, effectenrapportages, 
beleggingsoverzichten, belastingaan-
slagen, noem maar op. Voorlopig kon 
ik mijn lol wel op.

    Eigenlijk begon me pas iets te dagen 
toen tante mij vroeg haar te vergezel-
len naar de bank. Want, zei ze, ze 
had niet genoeg contanten in huis om 
de SRV-man te betalen en wellicht 
kon dat bij de bank worden geregeld. 
Arm in arm wandelden we dus naar 
het dichtstbi i nde bankfi liaal in de 
Kempenaerstraat in Oegstgeest. Niet 
zodra waren wij daar daar binnen of 
een toegeschoten bankemployee vroeg 
ons of ze misschien onze jassen aan 
kon nemen. En dat de directeur van de 
bank weldra zou verschijnen om ons te 
ontvangen. Dat duurde inderdaad nog 
geen drie minuten. Wat een service.

    ‘En mevrouw Wissenburgh-Raven-
steijn, wie verkeert er in uw gezel-
schap?’, vroeg de directeur beleefd. 
‘Dat is mijn neef’, zei tante en zo 
kreeg ook ik een hand van hem. ‘En 
wat kunnen we voor u betekenen?’, 
vroeg hij nadat hij ons een plaats had 
gewezen aan een tafel in de directie-
kamer. Tante Bets legde de kwestie 
omtrent de te verwachten tekorten 
wegens SVR-aankopen aan hem voor. 
Waarop de directeur direct aanbood 
ons de gevraagde contanten in een 
enveloppe te overhandigen.

    En zo liepen we even later arm aan 
arm weer terug.

    ‘Dat zijn daar bij die bank toch zulke 
aardige mensen’, zei tante toen we 
weer thuis waren. ‘Als je daar om geld 
vraagt, krijg je het gewoon’.

     Zuinigheid met vlijt 
Zuinig was ze wel. Het koekje bij 
de thee was een soort biscuit uit een 
blik uit de tweede wereldoorlog. De 
sherry die ze schonk was troebel en 
eens in de zoveel jaar gebruikte ze 
haar agenda uit een van de vorige 
jaren opnieuw. Omdat de dagen van de 
week in die oude agenda weer klopten 
met de data van het lopende jaar. Maar 
wel noteerde ze dan haar afspraken 
met een andere kleur inkt om verwar-
ring met de afspraken van al die jaren 
geleden te voorkomen.

  Niet lang daarna viel ze van de trap. 
Waardoor ze enige weken in een ver-
pleeghuis moest verblijven. Dat was 
een mooie gelegenheid haar huis eens 
ongestoord aan een nader onderzoek 

te onderwerpen. Met toestemming van 
de familie natuurlijk.

    Eerst maar eens de linnenkast. Dames 
van stand bewaarden, zo ging het 
gerucht, hun testament immers altijd 
in de linnenkast op de bovenste plank 
rechts, onder een stapel opgevouwen 

lakens. En warempel. Daar lag het. En 
wat bleek? Liefdadige instellingen had 
ze bedacht met legaten van in totaal 
20.000 gulden. En aan haar nichten 
(mijn moeder, de zuster van mijn moe-
der en een andere nicht) tezamen liet 
ze 1,1 miljoen gulden na. Alstublieft! 
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als 
kastelen. En iedere dag een draadje is 
een hemdsmouw in het jaar.

     Successierechten 
Ik riep de nichten in de stationsres-
tauratie in Utrecht bijeen om ze op de 
hoogte te stellen. En liet ze raden.

  ‘Nou’, zei mijn moeder. ‘Tante Bets 
had wel wat geld van die aandelen 
van haar man. Vast wel iets van 
5.000 gulden’. Ook haar zuster en 
de derde nicht zaten er ver naast met 
hun 12.000 en 50.000 gulden. Toen 
ik ze vertelde hoeveel het was drong 
het eerst absoluut niet tot hen door. 
Zoveel? Gelukkig kon ik ze vertellen, 
dat de overheid meer dan de helft van 
dat bedrag aan successierechten zou 

opeisen. Zodat er voor ieder ‘slechts’ 
190.000 gulden restte.

    Zover was het echter nog niet. Tante 
Bets kwam terug uit het verpleegte-
huis en zwaaide haar scepter als nooit 
tevoren. Nog ruim twee jaar handelde 
ik de dozen met SRV-bonnetjes en 
de gangbare administratie af. En 
wandelde af en toe met haar over 
het Katwijkse strand. Totdat ze werd 
opgenomen in een verzorgingshuis in 
Houten wegens toenemende dementie. 
Daar maakte ze kennis met een man, 
die net zoals haar vroegere echtge-
noot, ook Gerard heette. Ze dronk 
thee met hem, zoende hem en gaf hem 
reprimandes in de veronderstelling dat 
het haar eigen man was. Ook nam ze 
daar haar oorspronkelijke beroep weer 
op en gaf met straffe hand Engelse 
les aan haar mede-patienten die ze 
daartoe steeds keurig in rijtjes van vier 
had gezet. En onverbiddelijk de zaal 
uitstuurde als ze zich misdroegen.

     Vakantiehuisje 
In 1988 overleed tante Bets. Aan haar 
graf stonden slechts drie nichten en 
ikzelf.

  Niet lang daarna mocht ik als 
executeur testamentair een girootje 
uitschrijven van 612.000 gulden aan 
successiebelasting. U zult er wellicht 
begrip voor kunnen opbrengen, dat ik 
me eerst stevig had bedronken alvo-
rens dat girootje in de brievenbus te 
werpen. Want zoiets lukt mij absoluut 
niet in nuchtere toestand.

    Mijn moeder kocht van de erfenis een 
prachtig vakantiehuisje in Brabant. 
Waar ze niet alleen zelf, maar ook haar 
kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen nog jarenlang plezier 
van hebben gehad.

    Met dank aan tante Bets.

    Zelf ooit ook een chique tante gehad? 
Mail het naar  julius.pasgeld@deoud-

hagenaar.email . 

 Mijn tante Bets uit de vorige eeuw   
  Tante Bets was de dochter van een broer van mijn opa. Dat klinkt al zo ingewikkeld dat de lust om verder te lezen u wellicht nu al 

vergaat. Nog even volhouden, zou ik zeggen. Want tante Bets was een bijzonder mens. 

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.

 Vakantiehuisje Brabant   

 Tante Bets op 6-jarige leeftijd in 1911   

 Omslag van het familiestamboek   
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Half afgebouwd werden de vierdeurs 
DS-modellen afgeleverd bij carros-
seriebouwer Henri Chapron om daar 
te worden omgevormd tot cabriolet. 
De deuren werden verlengd, het 
geheel werd verstevigd en er werd 
een kap opgebouwd. In 1969 kocht 
je voor één DS19 Cabriolet ook zes 
Citroëns 2CV. In die tijd en eigenlijk 
nog steeds een hele exclusieve auto. 
De Citroën ID- en DS-modellen zijn 
natuurlijk altijd al hele eigenzinnige 
auto’s geweest die in vormgeving 
en details hun tijd al ver vooruit 
waren. Ik kan mij herinneren dat ik 
als Haags jongetje in mijn tienertijd 
altijd gefascineerd stond te kijken 
als onze buurman aan de Carel 
Reinierszkade zijn ID19 startte, 
want dan kwam de hele auto door 
het speciale veersysteem helemaal 
omhoog, om dan bij het wegrijden 
weer comfortabel terug te zakken 
naar de ingestelde rijstand. Heel 

bijzonder was natuurlijk die fraai 
gevormde plat aflopende motorkap, 
eindigend in een fraaie punt. En dan 
die koplampen, die in de latere mo-
dellen met het de stuurbewegingen 
meedraaiden. Ja, toen al. En weet u 
nog wel die bijzondere knipperlich-
ten achter aan het eind van het dak? 
Jawel, puur jeugdsentiment. Maar 
de DS had nog meer aparte dingen. 
Als je het achterwiel wilde verwis-
selen moest je eerst de vering in de 
hoogste stand zetten en het achter-
spatboard verwijderen Prachtig bolle 
portieren zonder raamlijsten en de 
deurkrukken aan de binnenkant wa-
ren ook heel bijzonder. Eigenlijk een 
groot handvat met aan de bovenkant 
een lipje dat je omlaag drukte om het 
portier te openen en omhoog klikte 
om hem te vergrendelen. Handig, 
want zo kon de deur nooit uit je hand 
waaien bij het openen. Het interieur 
had toen ook een wat futuristi-

sche aanblik. Allereerst dat aparte 
eenspakige stuur en dat eigenwijze 
dashboard met die rechte rij knopjes. 
Het rempedaal was ook anders dan 
anders. Eigenlijk een halve rubberen 
tennisbal, die je voorzichtig moest 
intrappen, anders maakte je snel ken-
nis met de trouwens ook bijzonder 
gevormde voorruit.

Typisch was ook dat de richtingaan-
wijzer niet automatisch na de bocht 

terugviel, maar met de hand weer 
uitgezet moest worden. Herinnert u 
het zich nog? En deze Cabriolet had 
nog meer bijzondere bijzonderheden. 
Allereerst een riant leren bekleding 
voor het zeer comfortabele zitmeu-
bilair. De bodem bestaat uit een 
dikke zachte laag vloerbedekking, 
die weldadig luxe aandoet. De semi-
automaat wordt bediend door een 
elegant versnellingspookje achter het 
stuur met een apart schakelpatroon. 

Omhoog en van je af drukken is 1, 
naar je toe halen is 2. Naar rechts en 
naar achteren 3 en weer naar voren 
is 4. En om de auto te starten duwde 
je het pookje helemaal naar links. 
Prachtig, toch? Ik vind de Citroën 
DS19 Cabriolet een heel bijzondere 
automobiel die mij nog steeds een 
warm gevoel geeft.

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Citroën DS19 Cabriolet
De Citroën DS19, die in 1956 werd geïntroduceerd en al snel 

de bijnaam ‘Snoek’ meekreeg. In 1960 werd er een cabriolet 

uitvoering geïntroduceerd met als naam Le Caddy en in 1961 

kwam daar de DS19 Cabriolet bij, waarvan er zo’n 1200 zijn 

geproduceerd. Of liever gezegd: ‘zijn afgebouwd’, want Citroën 

deed dat niet zelf.

Foto: Marc Vorgers

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige 

plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van vier 
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 12 december vond u 
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 
oplossing luidde de vorige keer: 7-6-1-3.
Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar:
• John Tan, te Zoetermeer
• Kees Elenga, te Den Haag
• C. Switzar-van Teijlingen, te Berkel en 
Rodenrijs

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 
drie keer het boek De liegende rechter verloot. 
Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 
moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 
op vrijdag 19 januari.

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 1

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

8 5 4
1 4 5

3 7 6
7 6
8 2 7

2
3 6
6 7 2 4

9

2 4 6
1 4 9
9 6 2

2 9
8 1 7 5

7 4 1 3
7 6 4

4 9
5 2 3

6 2
3 2 7

8
7 6

1 5 9
2 4 3

2 7 5
8 4 1

9 4 3

7 6
2 4 5

9 3 1
5 8

9 8 4
1 4

9 3 1 4
6 2
3 7 1
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WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

OOK GOEDE VOORNEMENS? 
JE KUNT TERECHT BIJ DE VOLGENDE PARTNERS
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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GEZOND ETEN
OTTEN’S GROENTE & FRUIT
Versgeperste Jus d’orange voor € 1,75 in plaats van € 2,50
Fahrenheitstraat 591 t/o Den Haag
Fahrenheitstraat / Thomsonlaan

VERTELMAN GROENTE & FRUIT
3 bakjes salade van (gem.) 225 gr. voor € 3,98. 
Normaal tussen de € 4,50 en € 6,-
Van beethovenlaan 23, Voorschoten

EDDY EN MARRY POLAK GROENTEN EN FRUIT
Boerenkool- of zuurkoolstamppot van €  5,95 
voor € 4,95 per portie (500 gram).
Escamplaan 291, Den Haag - Leyenburg

RUTTEN LE SPÉCIALISTE DU FRAIS
10% korting op het hele assortiment
Piet Heinstraat 86a, Den Haag - Zeeheldenkwartier

JANTJE THE VEGGIE DOCTOR
10% korting op het hele assortiment
Weimarstraat 60A, Den Haag - Segbroek

SUIKERVRIJ LEVEN
Voedingsadvies € 125,00 in plaats van € 175,00
Harstenhoekplein 4, Den Haag - Scheveningen

ENNERCHI
Broodje en smoothie voor € 10,- i.p.v. € 12,45
Beukstraat 153, Den Haag - Fahrenheitstraat / Thomsonlaan

FOOD BOARD
Blije Handen Winterworkshop voor € 17,50 (exclusief 
voor Hofpashouders).
Nieuwediepstraat 21, Den Haag - Escamp

MADAL BAL BIOLOGISCHE SUPERMARKT
Bij besteding van € 10,-  of meer een gratis biologische 
snackreep van Taste of Nature t.w.v. € 1.39
Denneweg 126  B, Den Haag Centrum

PURE LIVING HEALTH COACH
Het 1ste consult is € 50,- i.p.v. € 65,- voor 
ongeveer 60 minuten.
Koningin Julianaweg 124, Leidschendam

MEER BEWEGEN
HEALTH PREVENTIE NEDERLAND
€ 5,- korting per maand of € 50,- bij betaling 1 jaar
Volendamlaan 1266,  Den Haag en omstreken

CSMBK CULTURELE STICHTING VOOR MASSAGE 

EN BEWEGINGSKUNSTEN
10% korting op de basiscursussen op woensdagavonden
Mient 277, Den Haag - Vruchtenbuurt

WANDELEN MET MAUP
10% korting op elke wandeling. € 9,- i.p.v. € 10,- 
plus elke 3e inschrijver gratis
Copernicusstraat 158, Den Haag en omstreken

OUTLETSPORTSCHOENEN.NL
10% korting op onze gehele collectie!
Wegastraat 54, Den Haag - Binckhorst

XCELSIOR
10% korting op sportschoenen (niet geldig i.c.m. andere 
aanbiedingen). En de quickscan van € 17,50 voor € 10,-
Weimarstraat 128, Den Haag - Regentessebuurt

WESTVLIET FITNESS -& RACKETCLUB
14 dagen gratis en vrijblijvend kennismaken of maand 
gratis sporten, geen inschrijfkosten t.w.v. € 29,50
Westvlietweg 55, Voorburg

SPORTCENTRUM FORUM KWADRAAT
Bij aanschaf van een 12 badenkaart 13e keer gratis
de Vliegerlaan 2-4,  Voorburg

SPORTCENTRUM DE FLUIT
Elke 2e klant gratis voor banenzwemmen en recreatief 
zwemmen.
Fluitpolderplein 1, Leidschendam

HAGUEGYM
8 weken trainings pakket: meting voor en na, 2x p/w 
personaltraining, voedings en supplementen advies. 
€ 280,- voor € 260,-
Weimarstraat 13, Den Haag - Regentessebuurt

ACTIVE HEALTH CENTER YPENBURG & 

LEIDSCHENVEEN
1 week gratis Body & Mind lessen volgen (Pilates, Yoga, 
Active Flow) bij een club naar keuze (AHC Ypenburg of 
AHC Leidschenveen)
Henri Faasdreef 226,  Den Haag - Leidschenveen/Forepark

LEGEND FITNESS & HEALTH
6 maanden 25% korting bij aanschaf van een BASIC 
jaarabonnement. Gratis proefl es en ervaar hoe het is om 
te sporten bij een echte sportschool.
Jan Thijssenweg 14A,  Den Haag en omstreken

BODY & FASHION
10 % korting op alles
Fahrenheitstraat 594, Den Haag - Fahrenheitstraat / Thoms-
onlaan

CLUBVIT
Een voucher om 2 weken gratis te sporten
Anemoonstraat 5, Den Haag - Bomen- en Bloemenbuurt

REIN VITAAL
€ 100,- korting op een 1-op-1 traject van 12 bijeenkomsten.
Tripstraat 299, Den Haag en omstreken

FUN MINDFUL NATURE RUN & WALK
€ 10,- korting op een 4-weekse cursus Fun Mindful Nature 
Run&Walk van € 80,- of € 35,-  korting op een 
11-maanden van € 275,
Irisplein 14, Den Haag en omstreken

LINDOBEACH
10% korting bij het huren van een of meerdere 
Beachvolleybalvelden
Lindoduin 36-38, Den Haag - Scheveningen

ZIER RUNNING 
10 % korting op schoenen en kleding, gratis voetmeting 
twv € 25,- bij aankoop van schoenen.
Laan van Meerdervoort 632, Den Haag - Bomen- en 
Bloemenbuurt

BIEK BIKES
Van maandag t/m vrijdag (behalve woensdag) huurt u een 
strandfi ets € 12,50 ipv € 15,00 per uur en een normale 
onderhoudsbeurt voor racefi ets of mountainbike van € 55,- 
voor € 45,-
Deltaplein 420, Den Haag - Kijkduin

VAKER DE FIETS
LAAK BIKE
10% korting
Jonckbloetplein 36, Den Haag - Laakkwartier/Spoorwijk

GARANT-TWEEWIELERS
15 % korting op alle accessoires.
Laan van Meerdervoort 612, Den Haag - Segbroek

BEER FIETSEN
5% korting op alle fi etsen en 10% korting op alle 
accessoires.
Weimarstraat 31, Den Haag - regentessebuurt

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

HOZEE TWEEWIELERS
10 % korting op alle accessoires/onderdelen in de winkel, 
aanbiedingen en afgeprijsde artikelen uitgezonderd.
Het Kleine Loo 408,  Den Haag - Mariahoeve

AFVALLEN 
GEWICHTSCONSULENT RIJSWIJK
Bij aanmelding 20% korting op het pakket voor 
individuele begeleiding. 2 gratis consulten bij deelname 
aan het SMARTsizeprogramma.
Wilhelminalaan 3, Rijswijk

CURVES SCHEVENINGEN
2 weken gratis sporten, t.w.v. € 25,-
Neptunusstraat 44, Scheveningen

BAILINE DEN HAAG
Gratis proefbehandeling en gratis pot vitamine C van Be-Life 
(90 capsules) t.w.v. € 47,50 na eerste geboekte sessie.
Frederikstraat 943, Den Haag - Willemspark/Archipelbuurt

BAILINE RIJSWIJK
Gratis proefbehandeling + een pot vitamine C van Be-Life 
(90 capsules) t.w.v. € 47,50 na eerste geboekte sessie.
Kerkstraat 17a, Rijswijk

Disclaimer: aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Partners kunnen hun aanbieding tussentijds aanpassen. 
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldend.


