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Margarethaland heeft plekje in m’n hart
Margarethaland wordt nu
gerenoveerd, maar mijn
man en ik hebben daar 38
jaar gewoond. Toen was de
straat nog voor halverwege
volgebouwd en was er een
noodwinkel op Ursulaland. De
boerderij in de verte en koeien voor de deur. Wij kwamen
dus uit een benedenhuis met
voor en achter een tuin waar
we niet zo dol op waren, want
het onkruid groeide welig.

Deze week o.a.:

Geboren in
een huis met
een trapgevel
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Getouwtrek
bij komst tram
op Binnenhof
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Tweede deel
over de Houtrusthallen

Zodoende wilden we een etagewoning huren en toen wij met de motor
voorbijreden zag het er van buiten zo
vrolijk uit met rode en blauwe platen
dat we er gelijk werk van hebben gemaakt en kwamen te wonen op nummer 96, op twee hoog. Drie kamers en
gloednieuw.
Toen alles was volgebouwd, kregen de
straten namen en het verhaal gaat dat
er landen naar de dochters van de boer
zijn genoemd, onder andere Hendrinaland, Catharinaland, Isabellaland,
Suzannaland en Ursulaland. Het kan
waar zijn, maar wel een leuke gedachte. Soms kwam de stier in de wei
en dat ging meestal goed. De koeien
wisten niet wat hen overkwam en na
verloop van tijd werd er een kalfje
geboren. Dat werd snel weggehaald
bij de koe en - zo triest - de koe liep
het kalf te zoeken. Ik werd er altijd
naar van.
Sloot
Tot één keer de stier weer in de wei
kwam en de koeien hem de sloot in
hebben geduwd. Mensen belden naar
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De Haagse
afdeling van
de HJB
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Margarethaland in de winter: op deze foto zie je de boerderij in de verte liggen.

Schaatsen
We hadden een keer een heel strenge
winter en de slootjes voor de deur
waren bevroren. Toen zijn mijn buren
en ik gaan schaatsen voor de deur.
Helemaal leuk. Mijn buurvrouw en
ik met een slee naar de noodwinkel
om boodschappen te doen. als echte
buitenvrouwen.
Aan het eind van Margarethaland was

Twaalf musjes op de rand van mijn balkon.

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

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

WWW.KEESTALEN.NL

zoals Jetje en Jopie.

de politie. Die kwam met materiaal
om de stier eruit te halen. Maar toen
was het nog niet afgelopen, de stier
werd ten tweede male de sloot ingeduwd! Ze moesten hem allemaal niet!

Margarethaland in de zomer.

een tuinbouwcomplex, zoiets van Arbeid Adelt. De naam weet ik niet meer.
In die hoek was een vrouw die ooievaars voerde met vis. Dat wisten die
vogels wel, ze kwamen steeds terug en
werden ook eens gefotografeerd.

Na jaren moesten er zo nodig aan de
overkant huizen worden gebouwd,
wat heel jammer was. Vaarwel koeien!
Mijn man en ik werden ouder en met
boodschappen twee hoog de trappen
op, werd toch bezwaarlijk. We gingen
kijken in Leidschendam naar bejaardenflats met lift. Vanaf vijftig jaar
mocht je er wonen. Wij zijn toen gaan
kijken op Duivenpad nummer zes,
omdat we al snel de toezegging kregen
om daar te wonen.
Wij waren gelijk verkocht. Eén hoog
met uitzicht op een watertje en wei.

Musjes
Ook hadden we een ooievaarsechtpaar
met vijf jongen in de wei. Er werden
toen ook veel foto’s van gemaakt. Op
mijn balkon kwamen veel musjes. Je
begrijpt: ik strooide koekjes. Op een
zeker moment had ik zestien musjes
op de rand zitten. Wij gaven ze namen,

CUVO.
Zorg voor
uw uitvaart.
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Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl

Mijn man heeft dit nog zeven jaar
mee mogen maken en was zwaar
diabetespatient. Hij zei altijd: “Dit
hadden we eerder moeten doen.” Hij
is in 2005 overleden en ik woon van
1999 alweer achttien jaar hier.
Er is een prachtig park aangelegd en
het water is in goede banen geleid. De
honden worden uitgelaten en het is
een lust voor het oog om joggers en
fietsers voorbij te zien komen.
Maar Margarethaland heeft nog steeds
een plekje in mijn hart.
M. Piekaar-Hoogendijk

Aan de overkant staan nu huizen.
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

Huize Windekind
Het mag eens geuit worden, dat ik in De Oud-Hagenaar regelmatig feiten uit
het verleden lees, dat ik niet wist. Neem nu uw interessant artikel over Huize
Windekind aan de Nieuwe Parklaan in Scheveningen. Ik rijd regelmatig langs
dit pand en lees ook de naam Windekind.
Geen idee dat de naam Windekind komt uit het boek van Frederik van Eeden
over de kleine Johannes. Bijgaand de foto van Frederik van Eeden en zijn
verloofde, Clara van Vloten, uit de tijd van het ontstaan van ‘De kleine
Johannes’. Ik heb het toen populaire boekje gekocht in de jaren begin ‘60, de
27e druk 1962, uitgever Mouton Den Haag voor het examen op het Noctua
Lyceum.
Op pagina 14: ‘Hoe moet ik u noemen? Vroeg Johannes. ‘Ik ben geboren in
den kelk eener winde. Noem mij Windekind!’
Over de architectuur en constructie van de villa heb ik via de bouwberichten
over de voormalige KLM kantoorgebouwen aan de Plesmanweg gelezen.
Met veel genoegen bewaar ik uw artikel over Huize Windekind.
Wim P.M. van Wezel
wimvanwezel@casema.nl

Colofon

Haagsche Tram Harmonie
Je had vroeger de Haagsche Tram
Harmonie en die speelde in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschapen,
in het Circusgebouw in Scheveningen,
in het Zuiderpark bij de voetbalwedstrijden Holland-België en in België
de voetbalwedstrijden België-Holland,
speelde in Duitsland en in de muziektent op het Generaal van Geenplein in
Rijswijk, enzovoorts. Daar zijn toen

overal foto’s van gemaakt en dat weet
omdat ik veel met mijn vader meeging
als hij ergens ging spelen. Daarom
zou ik graag willen weten of er nog
iemand is die daar ook nog wat van
weet of die er nog foto’s van heeft of
waar ik die eventueel nog terug kan
vinden.
Jan Mewissen
jwmewissen@casema.nl
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Houtrusthallen
Een prachtig verhaal van Ton van
Rijswijk over de Houtrusthallen. Al
die evenementen die daar plaats vonden, jaren gewerkt op de Pasar Malam,
vele jaren op zondag gehandbald en al
die evenementen en beurzen waar je
soms uren in de rij stond om binnen
te komen. Als kind was ik helemaal
gek op schaatsen. Eerst op Friese
klompje, toen Friese doorlopers, dan
de aandraai-klemschaats en na lang
sparen tweedehands hockeyschaatsen.
Natuurlijk veel te groot, dan konden
ze nog jaren mee. En met vijf broers
was dat een goede investering, want
we leenden alles van elkaar en als ze
te groot waren, dan werden ze opgevuld met watten. Ik wilde dolgraag
ijshockeyen bij Hijs maar helaas, ik
woonde op de Loosduinseweg - dus
een Hagenees - en dan nog een vader
die slager was. Dit alles was geen optie om door de ballotagecommissie te
komen. Heel jammer, een jeugddroom
die niet verwezenlijkt kon worden.
Jaren later ben ik met een ploeg Hagenezen iedere zondagochtend - weer of
geen weer - gaan schaatsen op de Jaap
Eden-baan in Amsterdam.

het verhaal helaas meegenomen haar
graf in. Mijn oma heeft altijd weinig
los gelaten over wie mijn opa was. De
reden is hoogstwaarschijnlijk dat mijn
opa getrouwd was en kinderen had.
Hij heeft toen een onenightstand/buitenechtelijke relatie gehad met mijn
oma (Maria van den Berg, ook wel
Riet genaamd). Mijn oma was toen 28
jaar oud en gescheiden. Ze had al twee
jonge zonen: Nico en Rob Kloosterman. Mijn opa heeft waarschijnlijk
ook nooit geweten dat mijn oma
zwanger was.
Wat mijn oma los heeft gelaten over
hem is niet veel en niet gedetailleerd
helaas. Mijn opa zou hebben gewoond
in november 1947 in de Wagenstraat,
waarschijnlijk op een van de huisnummers 60 t/m 80. Het gedeelte waar nu
nieuwbouw is. Mijn vader is geboren
op 4 augustus 1948. Mijn opa zou
Tom, Ton of iets wat daar op lijkt,
heten en was een aantal jaar ouder dan
mijn oma. Hij moet toen rond de 40

jaar zijn geweest en getrouwd met kinderen. De kans dat mijn opa in leven
is, achten wij niet vrij groot, maar wel
dat mijn vader nog half broers of zussen heeft. We zouden daar graag mee
in contact komen. Om meer van de afkomst van mijn vader te komen, heeft
hij ook onlangs een DNA-test gedaan.
Daarvan zitten wij nog op de uitkomst
te wachten. Als familie zijn we
offline en online naar informatie gaan
zoeken. Dit blijkt heel lastig te zijn.
Zo hebben we een telefoongids uit
die periode en komen we wel namen
tegen als ene Toon Stuiver die leefde
op Wagenstraat nr. 84, café-concert
‘Chez-Charles’ of daar verbonden aan
was en ene heer Anton H.L. Fortuin.
Zoektochten houden dan meteen weer
o . nfin graag zo den e als familie
meer te willen weten over wie mijn
opa is geweest. Of iemand die ons kan
helpen met deze zoektocht.
Jeremy van den Berg
jeremyvandenberg@hotmail.com

Rob van Olphen
robvolphen@hotmail.nl
Zoektocht
Ik ben al enige tijd op zoek naar informatie over een voorval uit de Tweede
Wereldoorlog op 27 augustus 1942,
waarbij een Engelse en een Duitse
jager boven de Kritzingerstraat elkaar
onder vuur namen. Door verdwaalde
munitie kwamen daarbij mijn broer
Cor Harteloh (16 jaar) en zijn neefje
Henkie Marks (14 jaar) om het leven.
Ook een chauffeur, ene Joop Zwarts
kwam hierbij om het leven. De beide
jongens hadden gezwommen in het
Zuiderparkbad en waren onderweg
naar ons toenmalige huis aan de Kritzingerstraat op nummer 46. Weet u dat
ergens misschien meer informatie over
de boven omschreven gebeurtenis te
vinden zou kunnen zijn?
Cor Harteloh
c.harteloh@ziggo.nl

Prinses Irene Brigade bij Quick Steps en V.U.C. in 1945
Na de tweede wereldoorlog speelde de Prinses Irene Brigade in de maanden
mei, juni, juli en augustus 1945 diverse voetbalwedstrijden op de velden
van Quick Steps en V.U.C. in Den Haag tegen o.a. de Ned. Binnenlandse
Strijdkrachten, Quick Steps, Zuiderparkelftal, V.U.C., H.B.S., elftal 1e en 2e
klasse KNVB-spelers, e.a. Ik zou graag willen weten, hoe die organisatie tot
stand kwam en welke personen in die organisatie zaten. De namen van de
spelers van de Prinses Irene Brigade en/of voor die wedstrijden ook programmaboekjes werden uitgegeven, het bezoekersaantal en verslagen van die
wedstrijden. De kranten zijn pover daarover. Zijn er nog spelers van beide
partijen, die mij meer over die wedstrijden kunnen vertellen? Of bezoekers
van deze matches? Of personen die nog foto’s of ander materiaal bezitten? Ik
hoor heel graag van jullie.

Op zoek...
Mijn vader heeft nooit zijn vader
gekend. Zijn moeder, mijn oma heeft

Willem F. Cupedo
douwe.tombe@outlook.com
010-2652845

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

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email

Advertentieverkoop
Daphne Brückel en
Jolanda Kraanen
Brückel Reclame BV
Telefoon: 070-360 76 76
deoudhagenaar@bruckel.nl
www.bruckel.nl

Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Geboren in een huis met een trapgevel
Ik ben geboren in een huis met een trapgevel en daar ben ik apetrots op. Maar voor iemand die
artikelen schrijft voor De Oud-Hagenaar zit er aan mijn geboortehuis wel een ernstige complicatie.
Het staat niet in Den Haag!
Het lijkt me verstandig om maar direct
met de billen bloot te gaan. En dus
beken ik dat ik geen Haagse van geboorte ben. Ik ben op mijn 18e in Den
Haag komen wonen. De aanleiding
van mijn verhuizing was mijn liefde
voor een Haagse man. En ik kan zeggen dat mijn liefde voor deze man zich
heeft uitgebreid naar liefde voor de
hele stad Den Haag.
Als ik wel in Den Haag was geboren,
was de kans erg klein geweest dat ik
dezelfde intro boven een blog had
kunnen zetten. Den Haag heeft namelijk erg weinig trapgevels. En dan
bedoel ik ‘originele’ trapgevels uit de
tijd van de Renaissance.
Waar vind je trapgevels?
Het meest prominente pand met een
trapgevel is het Pageshuis op het Lang
Voorhout. Zo genoemd omdat hier de
pages aan het hof van de Stadhouder
waren ondergebracht. Pages waren
jongens uit adellijke families die aan
et of dienden om daar et ofleven
en de etiquette te leren. Eigenlijk een
soort management trainees.
Voor andere zelfstandige huizen met
trapgevels moeten we naar andere
plekken in de Haagse binnenstad. Er
staan er twee in de Herderinnestraat
en één in de Nieuwe Molstraat. Verder
zie je nog trapgevels in een aantal
complexen, zoals hofjes.
De mode regeert
Waarom hebben
we in Den Haag zo
weinig trapgevels?
In de tijd dat ze in de
mode waren, was Den
Haag nog vrij klein.
Nieuwere bebouwing,
op bijvoorbeeld de
Korte Vijverberg, is van
na 1630 en toen was
de architectuurmode
alweer veranderd. En
wie geld had, wilde dat
laten zien door aan de
laatste mode mee te

doen. Nieuwe panden werden dus in
latere stijlen gebouwd, bijvoorbeeld de
Sebastiaansdoelen (nu het Haags Historisch Museum) in de classisistische
stijl. En om mee te doen,
lieten de vooraanstaande
Hagenaars hun gevel
gewoon vervangen.
Grachten
Mijn geboortehuis
buiten Den Haag dat ik
hierboven heb opgebiecht,
staat aan een gracht. Ook
in Den Haag hebben we
grachten, maar we staan
niet bepaald bekend als
waterstad.
Dat is wel anders geweest
en om daar gevoel

voor te krijgen, moet je kijken naar
straatnamen. Bijvoorbeeld naar de
Prinsengracht. Die wordt op een zeker
punt dieper, maar dat is om de tram de

tramtunnel in te laten rijden. Het water
is daar al in 1900 verdwenen.
Ook aan de Herengracht kunnen de
mooie panden die daar nog staan,
zich niet meer spiegelen in het water.
Ik kan nog een tijd doorgaan met het
opsommen van grachten, kades en
havens die in de loop
van de tijd zijn gedempt.
Interessanter is de vraag:
waarom is dat gebeurd?
Bevolkingsgroei
We gaan terug naar de
tweede helft van de 19e
eeuw. De bevolking van
Den Haag groeide van
70.000 naar 200.000 Hagenaars. De voorzieningen liepen echter achter
bij wat deze omvangrijke
bevolking nodig had.
De grachten hadden een
vreemde dubbelfunctie:

(drink)watervoorziening én open riool.
Wij maken ons tegenwoordig zorgen
over benzinedam en en fijnstof. e
Hagenaars in de 19e eeuw hadden 24
uur per dag te maken met de stank van
afval en uitwerpselen in de Haagse
grachten. Een omgeving waar de cholerabacterie uitstekend kon gedijen.
Een belangrijke reden om de grachten
te dempen, was dan ook hygiëne.
Maatregelen
Het bleef gelukkig niet bij deze maatregel. In 1874 legde men de duinwaterleiding aan en in 1893 werd gestart
met de bouw van een rioolstelsel dat
in 1920 compleet was. Vanaf die tijd
was ‘Krijg de klere’ in Den Haag gelukkig een meer theoretische dan realistische verwensing. Want als iemand
dat roept, dan zegt hij of zij ‘Krijg
de kolere’ oftewel ‘Krijg de cholera’.
Weet u ook meteen waar klerewijf en
klerezooi vandaan komen.
Regelmatig zijn er plannen om de
Haagse grachten weer in ere te herstellen. Een mooi voorbeeld waar dat
inmiddels gelukt is, is de NoordwalVeenkade. Met een bijzondere,
ondergrondse, volautomatische parkeergarage. Het volgende project dat
door de gemeente wordt onderzocht is
de ontkluizing van het Piet Heinplein.
En de initiatiefgroep Grachten Open
voert actie om meer grachten open te
krijgen.
De verhalen van de trapgevels en de
grachten zijn mooie voorbeelden van
de veranderingen
in het stadsgezicht
die altijd hebben
plaatsgevonden en
die we ook nu nog
in Den Haag steeds
meemaken.
Die veranderingen toon ik tijdens
stadswandelingen en
fietsto rs ikgids doordenhaag.nl.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN
Speciale service voor senioren

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
All Inclusive Busreizen

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

055 - 5059500

Iedere 30 minuten
komt er een kind met
lepra bij. Sluit uw
ogen niet en geef nu.
Geen kind
meer met lepra!
Geef op lepra.nl

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****
Assen / Drenthe € 369,369,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***
Soest / Sauerland € 349,349,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
Stadtkyll / Vulkaaneifel € 349,349,- p.p.

Vakantie Voordeel Tips
chans
All Inclusive Hotel de Elderders
RTING
Aardenburg / Zeeland 50% KO
tie
5 dg. All Inclusive Autovakan
9,- p.p.
199,Nederland / Duitsland va. €
oiste
Riviercruises over Europa’s mo
0,- korting
rivieren tot wel € 600,iereis
5 dg. All Inclusive Bus excurs
9,- p.p.
339,Nederland / Duitsland va. €

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

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

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

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

www.seniorenhulp.com

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

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

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

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

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

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

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

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Getouwtrek bij komst tram op het Binnenhof
Wat een drukte op en rond het Binnenhof rond 1900. Niet zoals nu met fietsers en wandelaars,
maar met allerlei vormen van verkeer. Van koetsen tot handkarren en van paardentram tot omnibussen. En toen wilde het Haagse stadsbestuur ook nog eens een elektrische tram laten rijden
door de poortjes van het historische grafelijke slot. Dat besluit kon rekenen op verzet van de
gebruikers van het Binnenhof: de Rijksoverheid!
Den Haag ging aan het einde van
de 19e eeuw in rap tempo mee in
de vaart der volkeren. In 1900 had
de inmiddels 13-jarige HTM een
voorname plaats ingenomen in de
stad. De commerciële onderneming
wist zelfs een stoomtram naar Delft
te exploiteren, die buitengewoon
winstgevend was. De mobiliteit van
de Hagenaars nam steeds verder toe
toen er meer wijken buiten de singels
kwamen. Den Haag was volop in
beweging. Richting Loosduinen,
richting Scheveningen en richting
Wassenaar verrezen steeds meer
woonwijken met bewoners die geregeld in het centrum moesten zijn.
Spinnenweb
Rond 1900 is het Haagse gemeentebest r volo bezig met elektrifi atie
van het tramwegnet. Er waren vooren tegenstanders. Niet iedere bestuurder zag de ‘spinnenwebben’ van
elektriciteitsgeleidingen zitten. Het

was een onooglijk en rommelig gezicht, wat uit de stad geweerd moest
worden, was een veel gehoorde
opmerking. Andere politici vroegen
zich af of het openbaar vervoer in
gemeentehanden moest komen of dat
het een particulier initiatief moest
blijven. In 1902 vroeg de HTM toestemming voor elektrifi atie van et
bestaande tramwegnet. In 1904 werd
deze verleend en de vervoerder ging
snel aan de slag.
Twee regeringen
Op het Binnenhof ging het allemaal niet snel met de elektrifi atie.
Overduidelijk kwam weer aan het
licht, dat Den Haag twee besturen
heeft: het Rijk en de Gemeente. Gaf
de Haagse gemeente toestemming
voor een elektrische tram over het
Binnenhof dan hield de minister van
Waterstaat het tegen. In 1904 vertikte
ARP-minister De Marez Oyens akkoord te gaan met het ‘beugelen’ op

het Binnenhof. Om van het Plein naar
het Buitenhof te komen, werd toen
overwogen om de tram over de Vijverberg te laten rijden. Gemeente en
Rijk stonden recht tegenover elkaar.
De HTM zat klem tussen de twee
kibbelende bestuurders. De bevolking
keek lijdzaam toe. De Hagenaars waren de strubbelingen tussen de beide
regeringen wel gewend.
Kruispunt
Uiteindelijk kwam er een compromis
tot stand: de concessie om over het
Binnenhof een elektrische tram te
laten rijden werd slechts verleend
tot de nieuwe weg tussen Gevangenpoort en Hofvijver was gerealiseerd.
Dit gebeurde in 1925 en vanaf dat
moment was de elektrische tram weer
persona non grata op het Binnenhof.
De tram tussen de regeringsgebouwen was lijn 3, die reed vanaf het
Valkenbosplein / Groot-Hertoginnelaan over het Binnenhof en het Plein

naar het Bezuidenhout. De gebeugelde tram verving de paardentram
die tot dan nog lijn C heette. Aan
de vergunning zat een belangrijke
voorwaarde: de leidingen moesten
op Prinsjesdag worden weggehaald
zodat de Gouden Koets onder de
toegangspoorten kon rijden.
Fiets
Op het Plein werd het ook alsmaar
drukker en het aantal ongelukken nam ook in rap tempo toe. De

stoepen werden te smal voor de
voetgangers en de smalle straatjes
boden te weinig ruimte voor de tram
en al het overige verkeer. Vooral op
de kruising Plein/Vijverberg kwamen
veel ongel kken voor t ssen fietsers
en de tram. In 1905 is zelfs overwogen om de fiets te eren o et innenhof, maar zover is het gelukkig
nooit gekomen!
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Opklapbeddenhuis Ideaal in Den Haag
Het Opklappenbeddenhuis Ideaal was gevestigd aan de Regentesselaan 34 in Den Haag. De bedden- en later bankenwinkel was een
begrip voor Den Haag in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Mijn
vader, Willem Tom, was daar chauffeur. Ruim 48 jaar heeft haar
daar gewerkt. Hij heeft heel wat slaapbanken, bedden en matrassen (toen van kapok) van boven naar beneden gesjouwd. Als kind
zijnde ging ik altijd graag mee met pa. Ik liep van de Harderwijkstraat, waar wij woonden, naar de Regentesselaan om mee te
kunnen rijden.
was een prima broeinest voor vlooien.
Zwaar werk ook: spiraalbedden
De matrassen werden ‘s morgens
werden vermaakt tot opklapbed, in
opgehaald met de bestelauto door mijn
de fabriek gelast en mijn vader spoot
vader en gingen dan naar de Columdeze in het magazijn in de Franklinbusstraat, waar Leen ‘de beddenmastraat op de binnenplaats in de kleur
ker’ de matrassen vulde met nieuwe
brons. Mijn vader deed dit zonder
kapok en voorzag van een nieuwe tijk.
bescherming; zo ging dat vroeger.
Vervolgens bracht mijn vader dit in de
middag weer terug naar de klant. Als
mijn vader in de avond thuis kwam
Er zijn ook heel wat vrachtauto’s de
zat hij vaak onder de vlooien. Kapok
revue gepasseerd. De merken Borg-

ward Faun Peugeot (deze moest mijn
vader aanslingeren) Renault en in de
jaren vijftig een oude ambulance uit
de oorlog. Ik was
toen net geboren!
Later ging de heer
Van Oudheusden, de directeur
van het bedrijf,
ook slaapbanken
van het merk Beka verkopen in een
winkel op de hoek Columbusstraat en
Regentesselaan. Mijn vader demonstreerde deze op de Damesbeurs in de
Houtrusthallen. Het was een gat in de
markt. Deze slaapbanken waren toen
een unicum! En werden meestal uit
voorraad dezelfde dag nog bezorgd.

Mijn vader reed
soms tot 22.00 uur
avonds.
Er is destijds ook nog een optocht
geweest door Den Haag. Daarin reed
Bolle Piet mee, de zwaarste man van
Nederland, vriend van de heer Van
Oudheusden. Piet had een uitspanning
in Vucht waar we uitgenodigd waren.
We werden hartelijk ontvangen aan de
familietafel, maar mijn vader moest
wel alles afrekenen. Mooie tijd toen.
Ik denk er vaak aan terug. Dagje uit
met een gehuurde Ford Taunus. Ik ben
nu zelf 68 jaar, maar vergeet ook mijn
flesje o omel niet in et koffie is
van ome Piet in de Perenstraat. En de
bal gehakt, die toen heel groot leek!

Een mooie herinnering uit mijn jeugd
in de goede oude tijd, waar men nog
tijd voor elkaar had! Mijn vader trad
in de voetsporen van zijn vader Jan
Tom, destijds chauffeur bij wasserij
Karel Roos. Ik volgde mijn vader weer
op. Ben nu nog steeds touringcarchauffeur, zij het nu nog enkele dagen
per week.
Rob Tom
rw.tom@tele2.nl
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Belevenissen in de Antonie Duyckstraat
Mijn naam is Hans Veldhoven en ben geboren op 31 mei 1933 in
een katholiek gezin op Duindorp, in de Bevelandsestraat 28 in Den
Haag. Mijn ouders gezin woonde vanaf begin 1938 tot eind 1943
in de Antonie Duyckstraat 34 in het Statenkwartier in Den Haag.
Vader was in deze straat in 1937 op nummer 36 een garagebedrijf
begonnen in de vorige vestiging van Meubeltransport Firma C.
Biesheuvel en Zonen, die daar vanaf 1909 met hun paarden en wagens en met in dat pand een grote zolder voor de opslag van meubels, een verhuisbedrijf heeft gevoerd. Vader noemde zijn bedrijf
daarom heel toepasselijk: Biesheuvels Automobiel Bedrijf. Onze
huisvesting lag op de eerste en tweede etage boven de garage,
evenals de huisvesting van de bewoners van nummer 38, waar ik
later nog op terug kom.
Toen we er kwamen te wonen bestond
onze familie uit vader, moeder, mijn
drie jaar oudere zus Bernie en ik.
Een tien jaar jongere zuster van mijn
moeder, tante Thea, woonde bij ons
in huis en enige tijd later kwam daar
ook nog een jongere broer, oom Willie, van onze moeder bij, die bij mijn
vader in zijn garage als manusjevanalles een handje ging helpen. Hier in de
Ant. Duyckstraat kreeg ik er nog een
zusje en later ook nog een broertje bij.
Als inleiding rest mij nog te vertellen,
dat mijn ouders in 1929 uit Nijmegen
waren overgekomen naar Den Haag.
In Nijmegen was mijn vader geboren
in 1904 en mijn moeder in Kleef vlak
over de grens met Duitsland in 1902 in
een Hollands gezin.
Mijn belevenissen in de Ant. Duyckstraat op papier zetten heeft een
gegronde reden. Enerzijds zou het
mij kunnen bevrijden van trauma’s
hier opgelopen in mijn jeugdjaren en
anderzijds ben ik van mening dat mijn
denken thans over geloofszaken sterk
is beïnvloed door al die belevenissen
in deze straat. Ik kreeg daar overigens
nog eens een bevestiging van op 21
juni 1997, toen ik samen met mijn
oudere zus Bernie op de laatste reünie
aanwezig was van onze beider lagere
school in de van de Eijndestraat 24 in
Den Haag, de rooms-katholieke Sint
Jozefschool. Plots werd ik geconfronteerd met gebeurtenissen die zich
in onze jeugd hadden afgespeeld en
die kennelijk ook nog bij anderen
nawerkten.
Contact maken met ex klasgenoten
uit de derde en vierde klas was niet
mogelijk! Dat is nu 15 jaar geleden!
Mijn zus Bernie is plotseling na deze
reünie op 10 juli 1997 overleden. We

hebben eigenlijk niet meer de gelegenheid gehad om over die ervaringen
van toen van gedachten te wisselen.
Maar ongetwijfeld heeft ook zij
ongeveer dezelfde herinneringen over
die oorlogsjaren, toen we woonden
in de Antonie Duyckstraat 34, aan de
achterkant van onze lagere school.
Spektakel in de lucht
Op vrijdag voor Pinksteren, 10 mei
1940 ‘s morgens om 5 uur, brak de
oorlog uit met Duitsland. Ineens

Biesheuvel en Zonen in de Antonie Duyckstraat vanaf 1909 tot 1937

Enkele dagen later, met Pinksteren 12
mei 1940 deed ik mijn eerste heilige
communie in de kerk van de H.H.
Martelaren van Gorkum, die toen nog
stond op de Stadhouderslaan hoek
Cornelis de Wittlaan en die eind 1942
werd gesloopt om binnen het kader
van de opbouw van de Duitse vesting-

Bernie en ik op de laatste reünie St. Jozefschool in 1997

kwamen er vliegtuigen overvliegen en
erd er flink ges oten. oiets adden
wij nog niet eerder meegemaakt. Eerst
dachten wij nog dat er een oefening
aan de gang was. We stonden gewoon
in de vroege ochtend op ons balkon
op de tweede etage aan de voorkant
van ons huis naar het spektakel in
de lucht te kijken. Maar al snel werd
het ons duidelijk dat het menens was
en zijn we maar gauw weer van het
balkon afgegaan om te voorkomen
dat we door rondvliegende scherven
getroffen zouden worden. We zagen
namelijk een vliegtuig geraakt worden
en met rookpluimen achter zich op ons
afkomen. Het scheerde over ons huis
en is in de duinen neergestort hoorden
we later.

Voor de deur in de Antonie Duyckstraat op de dag van mijn Eerste H. Communie 1940. Vader,
moeder, Bernie en ik in mijn matrozenpakje.

bouw langs de Noordzeekust plaats
te maken. Ik herinner mij dat we toen
thuis nog aardbeien met slagroom
kregen en moeder zei, dat we er maar
van moesten smullen want het zou
snel afgelopen zijn met het verkrijgen
van zulk een lekkernij.
In de Antonie Duyckstraat woonden
veel joden. Ik realiseerde mij dat pas,
toen de Duitsers ook in onze straat
joden kwamen ophalen. De eerste
keer dat mij dat opviel, dat er nog iets
anders speelde dan alleen die bezetting
van ons land door de Duitsers, was bij
de volgende gebeurtenis. Mijn vader
ad ook een fietsenstalling bij zijn
garage. Hier kwamen veel bewoners
uit de straat, die op een bovenhuis
oonden n fietsen stallen.
as
op een gegeven moment de familie Da
Silva, een joodse familie die schuin
tegenover ons huis in een bovenhuis
woonden, vertrokken met onbekende
bestemming. ij stalden e ter al
lange tijd t ee fietsen bij mijn vader
in zijn fietsenstalling en die bleven
daar achter. Ik denk thans, dat de
familie Da Silva ondergedoken is en
daarbij niet de fietsen eeft k nnen
meenemen. Enige dagen later waren
er Duitsers aan huis geweest, maar de
vogels waren gevlogen. Vier huizen

(met oplopend huisnummer) naast de
vertrokken familie Da Silva woonde
echter een NSB’er, die kennelijk wist
dat de fietsen nog bij mijn vader in
de stalling stonden. Bij afwezigheid
van mijn vader haalde hij op een dag
de fietsen it de stalling en zette deze
bij hem thuis in de gang. De man
bewoonde een benedenhuis en had
derhalve een lange gang in zijn huis
ter beschikking. Bij terugkomst van
mijn vader vertelde ik hem wat er was
gebeurd. Mijn vader was woedend en
stoof op het huis van de NSB’er af.
Toen er niet snel genoeg werd opengedaan, sloeg vader het aanwezige raampje in de buitendeur stuk, stak zijn
bloedende hand door het raampje en
deed de deur aan de binnenkant open.
Er brak een hevige vechtpartij uit in de
gang die mijn vader glansrijk won. Hij
sloeg de man bont en blauw en haalde
o die manier de fietsen eer ter g.
De volgende dag kwam de politie bij
mijn vader verhaal halen. De NSB’er
had daar zijn beklag gedaan. Maar de
politie heeft zich echter niet voor het
karretje van de NSB’er laten spannen
en is de wederzijdse inbraak door
de politie in de doofpot gestopt. Een
week later brak er brand uit bij deze
NSB’er in zijn huis in de keuken en
kwam hij de garage binnenstormen
met het verzoek om de brandweer te
mogen bellen. Nou, dat mocht van
mijn vader, waarbij hij de opmerking
maakte: “God straft direct!”
Dat was mijn eerste ervaring, waarbij
ik mij nauwelijks realiseerde wat
er precies met de joden gebeurde.
Links aan de overzijde van ons huis
woonde eveneens een joods gezin:
vader, moeder en dochtertje. Met een
vrachtwagen is de man opgehaald, wat
dramatische taferelen teweeg bracht
bij het afscheid nemen van vrouw en
kind. Volgens de moffen moest die
man in een steengroeve gaan werken.
Nadat de wagen vertrokken was, raadden de omstanders de vrouw aan om
niet te wachten, want de Duitsers zouden best terug kunnen komen om ook
haar en haar dochtertje op te halen.
De vrouw heeft geluisterd en is hals

over kop met haar dochtertje Esther
elders ondergedoken. De moffen zijn
inderdaad een paar dagen later terug
gekomen, maar vrouw en kind waren
vertrokken. Hoe het hen is vergaan is
niet bekend, maar het laat zich raden.
Enkele dagen daarna was het weer
raak. Nu kwamen ze Karin met haar
o ders o alen. e oonden een aar
deuren naast de familie Da Silva in
een beneden huis (met een lager huisnummer derhalve). Karin had minder
geluk. Ik zie het nog zó gebeuren. Met
een pop onder haar arm klom ze met
hulp van haar ouders op de vrachtwagen. De ouders er achteraan. Onder
luid geschreeuw van de moffen met
geweren over de schouders was het
een schandalige vertoning. Volgens
mij hadden haar ouders niet eens koffers bij zich. Twee armzalige tassen,
was alles wat ze bij zich droegen. We
hebben nog naar elkaar gezwaaid.
o el met arin als met st er adden mijn drie jaar oudere zus Bernie
en ik gespeeld in de straat en plezier
beleefd. Nu waren ze weg en ik heb
mij toen echt niet gerealiseerd wat hun
toekomst zou worden.
Andere joden in de straat zijn vertrokken naar elders met bij zich een klein
koffertje om niet op te vallen en
nog andere zijn opgehaald door de
Gestapo, in vrachtwagens geladen en
weg. De huizen zijn allemaal door de
Duitsers leeg geroofd.
Hans Veldhoven
jpveldhoven@planet.nl

Kerk. H.H. Martelaren van Gorkum in 1925
aan de Stadhouderslaan/Cornelis de Wit-
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
LICHTGEWICHT ROLLATOR SERVER
Stijlvol le rol lator ,e envou
di gi nt e kl appe n.
Verkr ijgba ar inm eerde re hi pe lk eur en.

Uniek design
De stijlvol le Serve r rol lator he eft eenuni
ekdr iehoe ki g
proﬁel en een vast gelast frame. Het is met een eigen
ge wicht va nr ui m onde r de 7,5kge
enva nde licht ste
rol lator s opde
markt inde categor ie ge br ui ke rs tot een
maxi maal ge wicht va n150kg.

Opvouwbaar

Met de Hofpas

De Serve r is eenvoudi
gi nt e kl appe ne nbl ijft ge slot en
dor
he t eenvoudi
ge ve rgr ende lings sys teem welke teve ns
di ent als ergonm
ischge vor mdha ndva t waarmee de rol lator opge pa kt ka nw or de n.

240,Normaal € 299,00

Stabiel en duurzaam
Frame enz ittingz ijnge test ope enm axi male be lastingva n
150kg.L
icht e enbe trouw ba re remmen. TPE-ge laagde
onbr
eekba re wielenm et rube r loopvl
ak.O nde rhouds
vr ij.
Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde
ha ndgr epe nz or ge nvor
opt imaal com for t vor
de ge br ui ke r
(licht te wende n,kl eine dr aaicirke l ens tabi el)

Hoogte verstelbaar
De ha ndgr
epe nz ijns oe pe l inhogt
va naf 63c m bi j de lage tot 102c

TRENDY RETRO PERSONENWEEGSCHAAL
Meetbe reik160K
g
enge enba tterijen
nodi g.

BOODSCHAPPENTROLLEY
PLAYMARKET GO UP
Met de Hofpas

119,20
Normaal € 149,-

e te ve rstellen
m vor
de hoge
ve rsie.

MULTIFUNCTIONELE
DOUCHESTOEL
Eens terka lum ini um
frame met afne emba re armleuni nge ne n
ant islipdope
n.
Met de Hofpas

Met de Hofpas

31,15

Normaal € 38,95

Deze trol leyc om bi ne ert
de signe nc om for t tot
éénpr akt ischge he el
enw eegt slecht s 5kg.
Met 4w ielenkunt
u
he m zow el vor
ui t
trekke na ls duw en.

Nog geen Hofpas?

95,95
Normaal € 119,95
VOETENZAK FWS Medisana

Wordt dan snel gratis lid van
de Volharding en ontvang
de Hofpas én ....

3t empe ratuur ins tellinge n.
Aut om atische ui tscha ke lingna
90
minut en

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

Met de Hofpas

26,50

Normaal € 32,95

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Alle Hens aan Dek
In februari speelt Alle Hens aan Dek vier keer in
het theater! Het programma brengt verhalen,
melodieën en zeeliederen van Scheveningers,
Hagenezen en alle andere culturen die hier in de
loop der tijden in onze stad zijn aangespoeld.
Briza laat zien en horen dat de verschillende
culturen naast elkaar kunnen schitteren! In deze
muzikale meedoe-voorstelling worden de kinderen opnieuw meegenomen op een wereldreis in eigen stad aan de hand van zee- en waterliedjes
uit o.a. Ierland, Engeland, Polen, Egypte en Scheveningen.

Data
Dinsdag 6 februari, aanvang: 10.30 uur
Dinsdag 13 februari, aanvang: 10.30 uur
Dinsdag 13 februari, aanvang: 11.15 uur
Woensdag 14 februari, aanvang: 10.00 uur

Trossen los voor een Helemaal Hollands Corsojaar
Op theatrale wijze werd in het World Horti Center in
Naaldwijk het startschot gegeven voor de deelnemers
van het Varend Corso Westland. Met ‘Helemaal Hollands’ als thema kunnen de bedrijven en de dorpskernen die de stoet gaan vormen al hun creativiteit kwijt.
Voorzitter Pleun van der Ende heette alle aanwezigen
van harte welkom. “We zijn hier op een mooie, nieuwe
en inspirerende locatie. In combinatie met het thema
waarmee iedereen uit de voeten zal kunnen, wens ik iedereen veel plezier en voldoening om er voor de
toeschouwers, sponsors en vrijwilligers weer een fantastisch mooi corso van te maken.”
Daarna was aan creatief coördinator Hans Hoogerwerf de taak om de keuze voor het thema toe te lichten. En die was niet alleen ingegeven door het feit dat de Slag bij Vlaardingen 1000 jaar geleden werd
uitgevochten. “Die historie kunnen we er in brengen, maar er is meer wat Holland tot Holland maakt.
‘Helemaal Hollands’ is ook waar we als Nederlanders op vallen en waar we mee opvallen. Hoe gek we
als land kunnen zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.”

Reserveren is noodzakelijk: ga naar zeeheldentheater.nl of bel naar 070-3992222.

TU Delft zoekt mensen met beroerte en TIA voor onderzoek
De TU Delft zoekt mensen die een lichte beroerte of TIA hebben gehad en gezonde leeftijdsgenoten voor onderzoek naar het evenwicht. Om veilig te kunnen lopen en bewegen is een goed
evenwicht belangrijk. Mensen die een lichte beroerte of TIA hebben gehad hebben soms moeite
met het bewaren van hun evenwicht. Om meer inzicht te krijgen in de lange termijn effecten van
een lichte beroerte en TIA op het evenwicht, is de TU Delft in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen een onderzoek gestart. Met het onderzoek willen we beter leren begrijpen
hoe de handhaving van het evenwicht precies werkt en hoe het evenwicht samenhangt met
het risico om te vallen. Uiteindelijk zullen de resultaten gebruikt worden om te bepalen welke
mensen mogelijk baat hebben bij evenwichtstraining. Voor het onderzoek worden deelnemers
gezocht die ten minste 6 maanden geleden een lichte beroerte of TIA hebben gehad en daarbij
uitvalsverschijnselen en/of spierzwakte in het been hebben ervaren. Het maakt voor het onderzoek niet uit of deze verschijnselen nu nog merkbaar zijn. Deelnemers komen eenmalig naar
zorginstelling Pieter van Foreest in Delft. Tijdens het bezoek wordt het evenwicht gemeten met
verschillende testen. Daarnaast houdt iedere deelnemer 4 keer een week lang bij hoeveel hij/zij
beweegt in het dagelijks leven met behulp van een soort stappenteller. Ook vragen wij deelnemers om gedurende een jaar bij te houden hoe vaak ze vallen. Reiskosten worden vergoed. Bent
u een volwassene met een lichte beroerte of TIA die uitvalsverschijnselen en/of spierzwakte in
het been heeft ervaren? Neem vrijblijvend contact op.

Om het voor de deelnemers nog concreter te maken, voerde toneelschool Koperen Kees een bijzondere voorstelling op. Daarin werden allerlei onderwerpkeuzes op het publiek afgevuurd. Hollandse pot,
stroopwafels en Haagse hopjes. Tv-programma’s als The Voice of Holland en Holland’s Next Topmodel.
Of een verwijzing naar de rijke Hollandse historie die we met z’n allen delen. “Maar niet: doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg”, luidde de slotboodschap aan de aanwezigen.
Met de startbijeenkomst is de inschrijving voor het Varend Corso Westland geopend. Iedereen die mee
wil varen, kan zich aanmelden bij de organisatie door een mail te sturen naar secretariaat@varendcorso.nl.

Burgemeester Krikke in vierde talkshow De Slag om het IJspaleis

Jolanda Roelofs
moveon.reval@radboudumc.nl
024-3668426

Canzone zoekt leden om de sterren van de hemel te zingen
Het Florence Popkoor Canzone kan nieuwe leden gebruiken. Het koor dat vorig jaar werd
opgericht, is op zoek naar nieuwe vrouwelijke en mannelijke gouden keeltjes. Iedereen die
kan zingen en ouder is dan 45 jaar is van harte welkom. Er wordt wekelijks gerepeteerd onder
leiding van dirigent Wendy Vos.
“Veel popkoren hebben een leeftijdsgrens van 45-50 jaar”, weet Wendy Vos. “Dat is bij ons
popkoor Canzone anders. Onze leden zijn tussen de 48 en 73 jaar. Iedereen die 45 jaar en ouder
is, kan zich dan ook gewoon aansluiten. We zijn specifiek op zoek naar sopranen en alten, maar
wie dat niet is en wel wil en kan zingen, mag altijd meedoen.” Het popkoor Canzone wil volgens
Wendy graag iets goeds en speciaal neerzetten. “Enthousiasme en kwaliteit staan dan ook bij
ons centraal. We werken met elkaar naar mooie optredens toe.”

Aanmelden
Popkoor Canzone repeteert elke maandag van 19.30 tot 21.30 uur in Gulden Huis aan de Steenhouwersgaarde 1 in Den Haag. Deelname bedraagt € 23,50 per maand. Het repertoire bestaat
uit pop, gospel en jazz. “Nummers uit de hitlijsten van nu, gouwe ouwe-klassiekers, muziek
uit de jaren zeventig tot negentig, het kan allemaal”, aldus Wendy. Wie zich wil aansluiten bij
Canzone, kan zich aanmelden via info@trittico.nl of via 06 - 20 11 49 13.

Actiever leven
Florence Popkoor Canzone maakt onderdeel uit van het activiteitenprogramma Actief van Florence dat specifiek is gericht op 60-plussers. Florence biedt hen bewust activiteiten aan, omdat
een actiever leven bijdraagt aan een gezondere maatschappij. Bewezen internationaal onderzoek
wijst uit dat een goed sociaal netwerk en het deelnemen aan activiteiten (fysiek en mentaal) een
positief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden. Bovendien brengen gezonde en
gelukkigere 60-plussers minder zorgkosten met zich mee.

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

In de vierde talkshow van De Slag om het IJspaleis is burgemeester Pauline Krikke te gast. Op het programma staan verder een themagesprek over segregatie en een discussie over het Haagse nachtleven.
De talkshow is gratis toegankelijk, op 13 februari van 18.00 tot 19.00 uur op de eerste etage van de
Centrale Bibliotheek.
Pauline Krikke is bijna een jaar burgemeester van Den Haag. Haar voorganger, Jozias van Aartsen,
stapte voortijdig op om zijn opvolger gelegenheid te geven zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Wat heeft die inwerkperiode aan inzichten opgeleverd? Hoe gaat Krikke als
burgemeester die boven de partijen staat Hagenaars bewegen naar de stembus te gaan? En hoe zorgt
ze ervoor dat er ordentelijk kan worden gekozen?
Het themagesprek gaat over ‘segregatie’. Welke risico’s schuilen in een verdeelde stad? Zijn verschillen
per definitie slecht? En hoe kan de segregatie die in de stad van zand en veen extra sterk lijkt, worden
geslecht? Daarover wordt gesproken met arabist en journalist Maarten Zeegers, auteur van het boek
‘Ik was een van hen’ dat hij schreef op basis van zijn undercover-ervaringen als orthodoxe moslim in
Transvaal. Het panel bestaat verder uit Maarten Bakker, directeur van Theater Dakota dat zich inspant
om een diverser publiek aan te spreken en Shanella Bridgewater, initiatiefnemer van het Amazing
Women’s Centre. Die stichting organiseert activiteiten om vrouwen uit hun isolement te halen. Mieke
van Dixhoorn, politiek verslaggever van DHC, inventariseert tijdens het gesprek de stemming onder
politiek en publiek.
Een ander verkiezingsonderwerp dat in de talkshow aan bod komt, is het Haagse uitgaansleven.
‘Inspreker’ Zoë van Eldik hoopt met haar pleidooi raadsleden en bestuurders te overtuigen van de
noodzaak ‘de betutteling’ een halt toe te roepen. Marcel Verreck verzorgt op 13 februari een column,
huisband Caterpillar rijgt de onderwerpen muzikaal aan elkaar.

Over de talkshowreeks
Elke tweede dinsdag van de maand organiseert stichting Debatmeester in samenwerking met weekkrant Den Haag Centraal een live talkshow met politieke inslag. De reeks is bedoeld om Hagenaars in
stelling te brengen zich in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te verdiepen in
de Haagse gemeentepolitiek. Tegelijkertijd geeft het programma lokale politici inzicht in hoe in de stad
over vraagstukken wordt gedacht. Presentatie is in handen van Ivar Lingen en Theodore Pronk.

Editie#4
13 februari 2018
18.00 - 19.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur, borrel na afloop)
Centrale Bibliotheek aan het Spui (eerste etage)
Gratis toegang

www.debatmeester.com
www.facebook.com/stichtingdebatmeester
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De Houtrusthallen: plek voor topsport, muzi
Misschien was Jaap Visscher in de handbalsport wel de evenknie van Gerard Bos in de korfbalsport: die korfbalde en handbalde tegelijk, het een op zaterdag en het andere op zondag. Als het uit
kwam tenminste. Jaap Visscher, die mij gaat vertellen over de ‘roemruchte’ jaren van Operatie’55
in de Houtrusthallen, was ook zo’n sportieve veelvraat.
“Ik kwam in 1957 bij Operatie’55
in het juniorenteam, dat net van
start was gegaan. Ik voetbalde bij
Westerkwartier en dat speelde op zaterdag, handballen kon je op zondag.
Operatie’55 is ontstaan vanuit leden
afkomstig van twee andere verenigingen, DOS en Strijd Ridderlijk.
Ja, inderdaad zo’n naam als Strijd
Ridderlijk zou je je vandaag niet
meer voor kunnen stellen. De naam
Operatie’55 is voortgekomen uit E55,
de wereldtentoonstelling in Brussel en het woord ‘operatie’. Er werd
immers een nieuwe club uit twee
bestaande verenigingen ‘geopereerd’.
De oprichters waren mensen, die
voor een groot deel afkomstig van de
Populier Scholengemeenschap en die
de ambitie hadden om op een hoger
sportief niveau te spelen. Het meest
bijzondere is misschien wel, dat in
de statuten meteen was vastgelegd,
dat de vereniging zou ophouden te
bestaan, wanneer de ambitie zou stoppen of afvlakken, waardoor spelen
op het hoogste niveau niet meer
mogelijk zou zijn. Ik groeide al snel
door naar het eerste team, ook op m’n
zeventiende mocht ik al mee naar een
toernooi. En later maakte ik ook deel
uit van het Nederlands team.”
Over het enorme succes van deze
handbalploeg: “We kregen toeloop
van buitenaf, er waren er meer, die
van het succes wilden meegenieten
en eraan bijdragen. Ik denk aan
namen als de broers Rinus en Helmert
Botterman, Jan Penselie (de latere
voorzitter), Peter Korver en Frank
van West. Maar zeker ook Daan
Kaakebeen en niet te vergeten Thijs
de Haan, de zoon van onze trainer
Lodewijk de Haan, die over kwam

van Hellas. Het succes
ontstond niet zomaar, met
Lodewijk dachten we na
over een ander spelconcept
in plaats van het min of
meer traditionele handbalspel. We waren de eersten
met enorm veel loop- en
bewegingsacties in ons
spel. Voor de wedstrijd
namen we dan altijd
nog even alle mogelijke
patroontjes door. Het was allemaal
nieuw wat we brachten en tja, heel
toevallig hadden we ook nog eens de
technische- en fysieke kwaliteiten om
het zo te kunnen spelen. En daarbij
kwam nog die enorme teamgeest,
we kenden elkaar natuurlijk vrijwel
allemaal vanuit de buurt of van
school”, aldus Jaap Visscher. School?
Hij studeerde op het Dalton-Lyceum,
waar hij onder meer ook Hans Pouw
(die later daar sportleraar en conrector werd) leerde kennen.
Overigens bleef Visscher zich ook na
zijn sportieve carrière met het onderwerp school bezighouden. Want niet
alleen studeerde hij in Leiden, werkte
hij als docent bij het toenmalige 2e
VCL en werkte hij een tijd als docent
Cultuurwetenschappen bij de Rotterdamse Hogeschool, maar hij is ook
de bedenker van het LOOT-concept,
dat nog steeds op heel veel scholen
in ere wordt gehouden. LOOT betekent Landelijk Overleg Onderwijs
Topsport en probeert de belangen van
talentvolle sporters en de studieverplichtingen in harmonie te brengen
door het talent zoveel mogelijk extra
faciliteiten te bieden.
Maar liever praat hij verder over de

hoogtijdagen in Operatie’55 in de Houtrusthallen: “Die teamgeest, hè, die was toch
wel heel bijzonder. Oh ja, we werden
ook wel als arrogante stadsjongens
weggezet. In een artikel in het Parool
werd dat eens gesuggereerd na
een wedstrijd van ons tegen Niloc.
Vergeet overigens niet, dat we twee
keer per week trainden (in die tijd
was dat veel), voor de Europa Cupwedstrijden zelfs drie keer. Trainen
deden we dan in de veilinghal in
Kwintsheul. Voor die Europa Cupwedstrijden waren we zelfs al om
‘s morgens zes uur op de vroegere
ijsbaan (het huidige HBS-veld) te
vinden. Spelen deden we dus altijd op
Houtrust. Op niet al te ideale vloeren
overigens. n do en na afloo kon
niet, er waren toen alleen maar van
die ijzeren bakken met ijskoud water.
Tegenstanders? Dat waren ploegen
als Sittardia, Niloc, ESCA (Arnhem).
Nee, Hellas zat toen niet altijd in de
top, dat was niet onze directe concurrent. Overigens waren wij niet de
enige topsportploeg, die van Houtrust
gebruik maakte. Ook Blokkeer/
Starlift (volleybal-red) speelde er
z’n wedstrijden. En er werd ook gekorfbald, maar zaalkorfbal was toen
meer een tijdverdrijf in de winter.

Operatie'55-Sittardia. Foto: (

Zaalhandbal is trouwens nu ook veel
belangrijker geworden, veldhandbal
wordt niet meer gespeeld. Het was
een mooie tijd alles bij elkaar, we
speelden de eerste interland (ja, ik
zat ook in de nationale selectie met
nog vier ploeggenoten van Operatie’55) overigens ook op Houtrust.
Tegen België. Was voor mij een
soort thuiswedstrijd. Alles bij elkaar
genomen, kwamen we heel vaak in de
krant, mijn vrouw heeft vrijwel alles
uit die hoogtijdagen bewaard, ook
van onze wedstrijden om de Europa
Cups. Wat die interlands betreft: ik
vond dan to
el et allerfijnste dat
dan ook mijn ouders op de tribune
zaten. Overigens hadden wij bij het
nationale handbalteam bijna altijd
Duitse trainers.”

1970, de Houtrusthallen “gingen” nog
even door. Maar de sfeer van die tijd
wordt nog steeds geproefd. Bijvoorbeeld als de “mannen van weleer”
jaarlijks samen komen in het Franse
huis van Jaap Visscher: “Dan zijn we
net zo fel, dan willen we toch weer
winnen. Of het nou met tafelvoetballen of jeu de boules is, altijd wordt er
begin september in Frankrijk op het
scherpst van de snede gespeeld.”
Overigens bleef Visscher niet stilzitten. Een jaar of 7 geleden nam hij
afscheid als voorzitter van HBS, de

Einde
In 1970 kwam het onvermijdelijke
einde, zoals al voorzien in de statuten. Jaap Visscher daarover: “Spelers
gingen verhuizen, volgden hun
maatschappelijke carrière. Weliswaar
speelde onze jeugd nog wel in de
top, maar handhaving was niet echt
haalbaar. Heel veel leden gingen, toen
de o effing er aan zat te komen
weg naar Hellas of Hermes. We
deden toen al aan een soort outplacement, leden werden naar de andere
clubs gestimuleerd en begeleid. We
maakten de overgang ook makkelijker door bijvoorbeeld het eerste jaar
contributie nog voor onze rekening
te nemen.”
HIJS-team met o.a. Arie Klein. Foto: Fred de Wit (Haags Gemeentearchief)

Operatie’55 hield dus op te bestaan in

Boven (v.l.n.r.): Gerard de Jonge, Jaap Visscher, Hans Niezen,
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iek, cultuur én demonstraties (deel 2)
opgeknapt en er begonnen Canadese
legerteams te spelen. “Dit is gaaf”, zei
Nico Groen, die eens was gaan kijken
“op Houtrust” en helemaal enthousiast
terugkwam. De Canadezen vertrokken
na verloop van tijd en de HH&YC
werd weer actief. Overigens kwam
er later, in 1955, een afsplitsing van
het hockeydeel van de club. Deze
afsplitsing was de basis voor het latere
KZ (Klein Zwitserland).

(Haags Gemeentearchief)

voetbalclub.
De HOKIJ
Het was Nico Groen, de vader van Jan
Groen, die heel veel, zo niet alles weet
van de geschiedenis van het Haagse
IJshockey, die verliefd werd op het
ijshockeyspel. Dat eigenlijk al langer
bestond, sinds 1933 was er immers
de Haagse Hockey & IJshockeyclub
(HH&YC), waarvan de IJshockeyploeg vanaf 1937 (toen de Houtrusthallen geopend werden) gebruik ging
maken van de HOKIJ. De oorlog
betekende echter stilstand, de Hout-

rusthallen werden in beslag genomen
door de Duitsers, die het als opslagplaats gebruikten als onderdeel van
de Atlantikwal. Amerikanen en Canadezen namen de “opslagplaats” na de
bevrijding over. Al snel ontdekten de
Canadezen, dat er defecte ijsmachines
onder de tribunes zaten. En aangezien
ijshockey een echte Canadese sport is
(heet daar gewoon hockey overigens),
zagen onze bevrijders snel hun kans
schoon: er werd een nieuw buizensysteem aangelegd, de ijsbaan werd
weer in orde gebracht, de boarding en
de radiokamer werden en passant ook

, Thijs de Haan en Peter Korver. Beneden (v.l.n.r.): Theo Mulder, Rinus Botterman, Frits de Grebber, Helmert Botterman en Frank van West.

Intussen hield de IJshockeyclub
(die inmiddels YHC heette) het niet
lang vol, in het seizoen 1958/1959
dreigde er een royement na een
meningsverschil met de Nederlandse
IJshockeybond. Dat was niet naar de
zin van Francien van Honstede, op
dat moment directeur van de HOKIJ
(en zeer toevallig ook de belangrijkste
oprichtster van korfbalvereniging
die Haghe in 1921). Zij trok de
Canadezen aan, die overigens op de
loonlijst van de HOKIJ kwamen en
betrok Edu Hopman bij haar project
om het ijshockey nieuw leven in te
blazen en zo ontstond HIJS HOKIJ in
datzelfde jaar. Dat was overigens geen
succesvol jaar, want de aangetrokken
Canadezen moesten weer ontslagen
worden bij gebrek aan prestaties. “Ze
konden soms nauwelijks schaatsen”,
aldus Jan Groen, die nog steeds bezig
is een veelheid aan informatie over ijshockey op te bouwen op zijn website
(janwgroen.nl).
Hopman wilde absoluut doorgaan,
maar wilde dan wel zelf de Canadezen
selecteren en inhuren. En zo kwamen
onder meer Pat Adair, Ron Naud, Carl
Foster en Millman op het Haagse ijs.
Waar overigens eind jaren 50/begin
60 nog geen echte competitie werd
gespeeld, want teams uit bijvoorbeeld
Amsterdam en Tilburg waren er nog
niet, omdat er elders in Nederland
geen ijsbanen waren. HIJS HOKIJ
speelde altijd vriendschappelijk tegen
onder meer ploegen uit het Ruhrgebied, waar het nog steeds vol zat met
Amerikaanse en Canadese militairen.
Jan Groen: “Ook andere Nederlandse
namen werden in die tijd bekend: Arie
Klein natuurlijk, maar Wil Ooms, Wil
van Dommelen en Rudy Bakker. Er
was ook een Canadese keeper Millman, die wel een goede keeper was,
maar zich niet altijd kon beheersen”.
Jan over die tijd: “Zo vriendschappelijk waren die wedstrijden overigens
niet hoor, het ging er hard aan toe, dat
was inherent aan de ijshockeysport in
die jaren.”
Vanaf 1963 ontstond er een Nederlandse competitie toen er onder meer
ook in Amsterdam en Tilburg ijsbanen
kwamen. En later in meer plaatsen: den Bosch, Geleen, Deventer,
Amsterdam. Maar de Nederlandse
competitie was in de jaren zestig helemaal niet spannend. In 1966 en 1967

Jaap Bisscher in actie tegen Sittardia

bijvoorbeeld werd HIJS HOKIJ met
5 punten voorsprong na 8 wedstrijden
kampioen, waarbij Den Bosch, Tilburg
Trappers, Amstel Tijgers en IJHC Rotterdam royaal het nakijken hadden. De
publieke belangstelling was dan ook
op de woensdagavonden veel groter,
wanneer HIJS HOKIJ “vriendschappelijk” tegen de ook met Canadezen
gevulde buitenlandse ploegen speelde.
Jan Groen: “Dan werd buiten nog
wel eens echt gevochten om aan een
kaartje te kunnen komen, dan zat de
HOKIJ helemaal vol.”
Na het jaar 1971/1972 ging het
mis. Jan Groen: “De Uithof was net
gebouwd, RAAK ontstond op basis
van de licentie van YHC Rotterdam,
Hopman kreeg ruzie met een paar
sponsoren en ging met zijn ploeg HIJS
HOKIJ naar de Uithof over. RAAK
werd na twee jaar weer opgeheven in

afwachting van de mogelijke oprichting van een ander profteam, dat nooit
echt van de grond kwam. Duijvestein
Wintersport heeft het nog eens geprobeerd op Houtrust met IJHC Den
Haag, maar dat werd geen succes: op
de HOKIJ was geen toekomst meer
(uiteindelijk werd de ijsbaan in 1982
gesloten) en de club had als “oudste”
de meeste aanspraken op de nieuwe
accommodatie. Een redelijk “ingewikkelde” periode dus, maar het publiek
haakte nooit compleet af. Nog steeds
speelt HIJS Den Haag in de Nederlandse competitie. Zonder Canadezen
overigens. Maar volgens Jan Groen is
de sfeer weer als vanouds: “Ga maar
eens op vrijdagavond kijken in de
Uithof, je zult er versteld van staan.”
We zullen het zeker eens doen.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Ron Naud (Canadees bij HIJS HOKIJ). Foto: Hans de Bakker

pagina 12

Dinsdag 6 februari 2018

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

Clubmensen: zijn ze er nog wel?
De pagina van een echte clubman van de voetbalvereniging
DUNO deed mij terugdenken aan de tijd van de oorlog en de
oorlogsjaren. Mijn sportieve tijd tijdens de oorlog van plusminus
1943 tot einde oorlog, bestond uit voetballen op het grint van de
speeltuin van het Oranjeplein. Met het gevolg dat je geen zolen
meer onder je schoenen had. Voetballen bij een club was toen
niet mogelijk. Want op het stuk gras naast de speeltuin was het
verboden. Een zeer fanatiek persoon joeg je daar dan weg. Als
10-jarig jongetje werd ik lid van Zwart-Blauw aan de Fruitweg,
onder leiding van ome Kees Borst.
Op mijn veertiende verjaardag verkaste ik naar v.v. Oranjeplein. Daar
was het woord Gortmolen heilig, veel
bestuursleden woonden daar, ook de
kinderen die daar woonden, onder andere Henk Houwaart, die als 18-jarige
naar ADO vertrok.
Ikzelf kwam als 16-jarige in het eerste
te voetballen. In die tijd ontmoette ik
de schone Corrie Hofman en heb daar
vele jaren gewoond.
Harry de Hartog-beker
Mijn voetbaltijd in het eerste samen
met Wim Kloor, Frans Rijntjes en
onder andere Frits van Swinderen
(helaas zijn ze er niet meer) was een
groot succes. Onder andere het winnen
van de Harry de Hartog-beker op het
veld van Laakkwartier, de tegenstander was ADO. 3-2 werd het voor ons
in de finale met zo n l smin s .

toeschouwers. In dat jaar werden
wij ook nog kampioen van de vierde
klasse, met als gevolg een rit met een
fan. Plezier door de Schilderswijk.
Wij dachten op de feestavond in de
feestzaal een groot cadeau te krijgen:
een werphengel met molen. Maar
helaas werden het twee consumptiebonnen. Na mijn voetbaltijd ben ik
jeugdvoorzitter, jeugdsecretaris en
penningmeester geworden. In die jaren
daarna geheel pro deo.
Klaas Nuninga
In die tijd begon ik met mijn vrouw
bingo s en loterijen te organiseren. it
alles om met Klaas Nuninga van Ajax,
die een bureau had dat Eurosport
heette, te reizen naar Duitsland en
Frankrijk, Club Brugge en Roda J.C.
met verblijven in jeugdherbergen.
Ook was ik in die tijd nog jeugdtrai-

Staand (v.l.n.r): André Nieuwenburg, Wim Nieuwenburg, Cook Houwaart, Jan Kreulen, Loek Houwaart, Wil Walburg, Aad Tuit, Ferry Beij, Herman Nieuwenburg, Wim Nieuwenburg, Ben v.d. Spek, Cees Weber, Ton Nieuwenburg, P.K. van Aken, Tinus Veltkamp, Bertus van Aken, Jan Toet, Nico v.d. Hurk, Arie
Houwaart. Zittend (v.l.n.r.): Ton Berk, Kees Simonis, Rob Tuit, Wim Mars, Ad Houwaart, Ruud Tiemens, Ron Nieuwenburg, Ton Rijkse, John Tiemens, Adrie v.d

ner, bijvoorbeeld op het Malieveld en
de Houtzagerij. Hierbij een foto van
het Oranjeplein, om een van die reizen
te gaan ondernemen.
Tijdens deze tijd verkaste Oranjeplein
naar een ander complex in de buurt
van Wassenaar. Daar werkte ik als
clubman om de bar en de dug out
te metselen. Ook mocht ik de lijnen
van het veld uitzetten. Dit alles pro
deo. Dit had tot gevolg dat er een
feestavond werd georganiseerd met
uitreiking van vele bloemstukken.

netjes. Waar ik zo af en toe op andere
velden mensen ontmoette, die ik al
weken niet meer op de sportvelden
had gezien. Het antwoord was dan: ‘Ik
eb al eken geen salaris meer ge ad.

Helaas kwamen daar Aad en Corrie
niet voor in aanmerking. Ach, je kent
ze el die fig ren die zi tijdens
zulke gelegenheden op het voorste
plan staan... Dit maak je ook mee als
vrijwilliger.

Clubmensen: zijn ze er nog wel?
Niks, geen stiekeme betalingen, maar
gewoon clubliefde. Ik eindig, omdat
mijn vrouw Corrie en ik het woord
clubliefde hoog in het vaandel hebben
staan.

Toch een leuke tijd gehad.
Nu slijten wij onze tijd bij een klein
clubje in Rijswijk. Enige tijd geleden
waren wij drie dagen bij een club aanwezig, die om een zeer duistere reden
niet meer bestaat. En nu zeg ik het nog

Aad Tuit

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al
bezocht, geliked
en gedeeld?

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag
Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag

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 herinneringen van vroeger te delen.
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Behoefte aan inspiratie?
Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van onze groep
mannen is er ruimte voor bezinning, levensbeschouwing
en muziek in een bijzondere omgeving, met vriendschap
als basis.

Kom zaterdag 10 februari kennismaken!
op de open middag tussen 13.00 en 15.00 uur

PLATINAWEG 25 • 2544 EZ DEN HAAG • 070 345 94 34

www.oddfellows-denhaag.nl

VRIENDSCHAP LIEFDE WAARHEID

Neem een abonnement op De Oud-Hagenaar
Maak het u gemakkelijk in deze winterse tijden en neem een jaarabonnement op De Oud-Hagenaar. Elke veertien dagen hoeft 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 leeft onder de jonge ouderen.

BEZORGADRES
Naam:
Straat + huisnr.:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Een abonnement voor Nederland kost
In de EU kost het
In het VERRE buitenland kost
het i.v.m. de verzendkosten

€ 54,95
€ 65,-

Hofpas aanbieding

Alle Hofpashouders die een
abonnement nemen betalen voor 2018,
€ 80,26 nummers - 10 % minder. geen € 54,95 maar € 49,95
TIP: Geef je vader, moeder, vriend of
Deze actie is verlengd tot 15 februari 2018.
kennis een abonnement op De Oud-Hage- Zo veel gemak en leesplezier voor maar € 1,90 per nummer.
naar en als dank krijgt u het boek “Napels De Hofpas is gratis aan te vragen op www.dehofpas.nl.
zien...”
Komt u er niet uit, belt dan 070- 22 11 485

Betaling:

overmaking

Heeft 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.
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De eerste bewoners van de Aardbeistraat
In de Haagse Beeldbank vond ik een foto, genomen in 1925, die een zanderige woestenij toonde met
hier en daar wat tuinbouw. Op die plek ontvingen vijf jaar later de eerste bewoners de sleutel van hun
huis in de Aardbeistraat. Dat plaatje en verdere foto’s van de straat in aanbouw brachten een stroom
van herinneringen naar boven, sommige heel vaag en anderen zo helder als de dag van gisteren.
Vier aannemers waren betrokken bij
de bouw en namen ieder een kwart
van de straat voor hun rekening. Het
waren vooral ambtenaren, die hier
kwamen wonen en in het bijzonder
mensen betrokken bij het onderwijs.
aar rofiteerde ik later van toen ik
op de middelbare school met enkele
vakken problemen had.
Het is te begrijpen dat mijn duidelijkste herinneringen betrekking hebben
op het stuk waar mijn ouderlijk huis,
nummer 6, in ligt. Dus ik zal beginnen met dat gedeelte. Op nummer
2 woonde gedurende enkele jaren
een hoeden-modiste, van wie ik de
naam vergeten ben. Ze was echter een
kennis van een tante van me en wanneer mijn tante een winterjasje voor
me had genaaid, mocht ik met een
overgebleven lapje bij nummer 2 naar
binnen. Stel je voor, een peuter van
drie, vier jaar in een atelier vol hoeden
in allerlei vormen en kleuren en een
selectie veren, lint en kant en wat je
verder nodig hebt om hoofddeksels
op te sieren. Al voor de oorlog kwam
de familie Goote daar echter te wonen
met zoon Hans en dochter Thea.
Er waren slechts drie huizen die een
garage hadden in de Aardbeistraat
en nummer 4 was er een van. Daar
woonde de familie Schagen, een echtpaar met twee volwassen kinderen,
een dochter en een zoon. Ik was nauwelijks twee dagen oud toen de zoon
(was z’n naam Henk?) een rol in mijn
leven speelde. Vergezeld van z’n vader
en schoonvader ging mijn vader naar
het stadhuis om mijn geboorte aan te
geven. Er was een usance ontstaan om
kinderen niet meer te vernoemen naar
familieleden, maar de aller vreemdste
namen te geven. Om dat tegen te gaan
was er een regel ingesteld, dat alleen
namen die al voorkwamen in het
register aanvaard zouden worden. M’n
vader verwachte moeilijkheden en had
voor de zekerheid nog een paar extra
namen bij de hand. Maar wie stond
achter het loket, toen m’n vader aan de
beurt was... onze buurman! Mijn onge-

bruikelijke naam was geen probleem
en daar luister ik nu al ruim tachtig
jaar naar. Het gezegde “de ene dienst
is de andere waard” werd tien jaar
later waar gemaakt, toen er, tijdens de
oorlog, een razzia werd gehouden in
de Vruchtenbuurt en onze buurman
zich bij ons achter de haard heeft
verstopt. Hij klom over de schutting
in de achtertuin om bij ons te komen,
want het risico was te groot om over
straat te gaan. Zowel in de Tomatenstraat als in de Meloenstraat woonden
NSB’ers, die onze hele straat konden
overzien. Toen het gevaar voorbij was
bakte hij ‘s avonds op ‘t potkacheltje
pannenkoeken van bloembollen voor
ons. Verrukkelijk!
Mijn ouders kwamen pas in het voorjaar van 1931 op nummer 6 wonen.

Poppenkastvoorstelling tijdens de bevrijdingsfeesten

De aannemer die dit stuk van de
Aardbeistraat voor zijn rekening had
genomen, verbleef zelf een jaar in het
huis voordat hij het verkocht en ruim
vijftig jaar was het ons ouderlijk huis.
Op nummer 8 woonden de dames
Enserinck, twee ongehuwde zusters,
waarvan de een bij de Posterijen
werkte, terwijl de ander het huishouden deed. Ik herinner me ze als heel
vriendelijk, maar ook een beetje deftig
met prachtig zilverig geonduleerd
haar. Halverwege de oorlog werden zij
gedwongen hun huisje te verlaten, omdat de werkende zuster nu met pensioen was en dan had je geen recht meer
in de stad te blijven wonen. Ze kregen
een kamer aangewezen in Culemborg
waarin ze alles moesten doen, eten,
koken, wassen, slapen, enzovoorts.
M’n moeder hield nog even contact
met ze, maar we hebben ze nooit meer

Poppenkastvoorstelling tijdens de bevrijdingsfeesten

teruggezien. Het echtpaar Van Heyningen, die vanwege het bouwen van de
Atlantikwall hun huis in de Kiggelaerstraat moest verlaten, werden onze
buren tot het einde van de oorlog. Het
was de familie Van Alderwegen die
onze nieuwe buren werden, met twee
zoons en een dochter.
De familie Briedee, een jong gezin
met een paar kindertjes woonde
slechts kort op nummer 10, want de
vader kwam plotseling te overlijden
en toen moesten ze het huis verkopen.
De familie Filius werden de nieuwe
bewoners met vijf kinderen, waarvan
de een na jongste, Kees, ongeveer van
mijn leeftijd was en een speelmakkertje. Vader Filius was wiskunde leraar
en daar bofte ik mee, want hij wist in
vrij korte tijd een dikke onvoldoende
voor mij op te halen tot een 7! Wanneer de familie op zondagmorgen na
de kerkdienst thuis kwam, werd er
itgebreid koffie gedronken ter ijl de
kinderen warme chocolademelk kregen. Soms mocht ik er ook bij zijn en
dan stond ik gefascineerd, als peuter
van een jaar of drie, in de keuken te
kijken hoe mevrouw Filius de kokende
melk flink o klo te zodat er een
heleboel schuim ontstond. Dan werd
voorzichtig de melk ingeschonken en
aan het eind in iedere kop en beker
wat van dat prachtige schuim.
Op nummer 12 woonden de Van Velzens, dat waren vader en moeder met
acht kinderen. De jongste was Jet, een
week ouder dan ik en wij speelden altijd samen. Ook dit was een onderwijzersgezin, want vader Van Velzen was
hoofd van een lagere school. Het was
dankzij De Oud-Hagenaar dat ik contact heb gekregen met Els, een oudere
zus van Jet. Ze had m’n naam gezien
onder een stukje in De Oud-Hagenaar
dat ik had ingestuurd en aan een neef
gevraagd per mail contact met me op
te nemen. Zo hebben we een paar jaar
gecorrespondeerd. Hoeveel contacten
zullen er wel niet gelegd zijn dankzij
de nu bijna tien jaar oude De Oud-Hagenaar, tussen familieleden vrienden,
klasgenoten en collega’s. De krant
verdient een oorkonde! De deur van
nummer 12 stond altijd voor me open,
eentje meer in huis viel waarschijnlijk
niet op in het grote gezin. Tijdens
de eerste oorlogsdagen maakten we
kennis met het luchtalarm. Moeder
Van Velzen had gauw de kelderkast
onder de trap leeg gemaakt en er
kleine stoeltjes en krukjes in gezet.
Een geweldig leuk spelletje was dat
voor de jongsten onder ons, vooral
als er dan nog een koekjestrommel bij
kwam. De familie Gerretsen woonde
op nummer 14 met twee dochters

Piet Minderman, de trotse eigenaar van nummer 6, in de achtertuin met vrouw en schoonfamilie

en zoon Theo en op nummer 16 een
ouder echtpaar, die een poos een kleinzoon, genaamd Kees, in huis hadden.
Mijn kleuterwereld werd begrensd
door de lantaarnpaal bij nummer 16
in het westen en bij nummer 2 in het
oosten. Zo worden de herinneringen
nu ik verder van huis raak vager en zal
ik de huisnummers weglaten. Er was
een familie met een dochter, Geusje,
die kort na de oorlog haar eindexamen

Opa Minderman met kleindochter Pasen
1964

haalde op het gymnasium Haganum.
Het bijzondere was dat zij dat zonder
een keer te blijven zitten had gedaan.
In die tijd lukte dat slechts vijf procent
van de scholieren op Haganum. Ze
ging rechten studeren en ik stel me zo
voor dat ze zich heeft ontwikkeld tot
een zeer wijze jurist.
Even verder in de straat klonk regelmatig piano muziek uit het huis van
de familie Orthel. Leon Orthel, de
componist, pianist en hoofd afdeling
piano aan het Haagse Conservatorium,
woonde daar met z’n vrouw en twee
zoons, Frans en Rolf. Stond er een
fiets voor et is dan ist je dat een
leerling bezig was, zo niet, dan was
de maestro zelf aan het werk. Toen
Orthel in de zestiger jaren van mijn
ouders hoorde dat ik in Schotland
woonde, kwam er een heel verhaal los
hoe hij in 1947 werd uitgenodigd het
eerste Edinburgh International Festival
als gast bij te wonen, omdat werk
van hem werd uitgevoerd. Hij raakte
niet uitgepraat over de gastvrijheid
van de Schotten en de prachtige stad
Edinburgh. Het gebeurde dat, als m’n

ouders ons kwamen opzoeken, hij een
pakje Haagse hopjes voor ons mee
gaf en dan een doosje shortbread, het
bekende Schotse koekje, retour kreeg.
Van de family Vriend weet ik nog de
namen van de twee jongsten, Kees en
Lien, maar er was ook nog een oudere broer. Bij de familie van Mourik
werden in de oorlog zware rolluiken
geïnstalleerd, een goede manier om er
zeker van te zijn dat je ‘verduistering’
in orde was. Ook weer een schoolmeestersgezin, want vader van Mourik
was hoofd van een lagere school. Ze
hadden een dochter, Eva, die in het
ouderlijk huis is blijven wonen. Heel
lang heb ik nog hun naambordje boven
de brievenbus zien staan. Verder de
familie Hindriks met twee dochters,
Katrien en Riet. Het gezin Krens had
twee dochters en een zoon. De oudste
dochter Elze was van mijn leeftijd en
in 1946 moesten we beiden toelatingsexamen doen. Een bof dat vader Krens
ook weer een onderwijs man was en
copieus van een grote voorraad oude
toelatingsexamens in bezit had. We
hadden zoveel school gemist tijdens
de oorlog, dat we maanden lang hebben moeten oefenen met behulp van
die oude examens. In het een na laatste
huis woonde de familie Thomassen en
misschien nu al een derde generatie,
want ik heb heel lang de naam boven
de brievenbus zien staan.
Natuurlijk zijn er dingen veranderd,
de meest ingrijpende wel het feit dat
de straat niet meer het speelterrein van
de kinderen is en de moeders dus niet
meer roepen, wanneer de kinderen
naar buiten gaan ‘doe ‘t touwtje uit
de deur’. Ja, dat kleine raampje in de
deur had een praktische functie. Aan
de binnenkant van de deur hing altijd
een touwtje aan de deurknop en als
je naar buiten ging deed je ‘t raampje
open en ‘t touwtje naar buiten, zodat je
jezelf weer binnen kon laten. Nog een
kleine twee jaar en de straat bereikt
z’n negende Kroonjaar. Ik wens ‘de
Aardbei’ nog vele jaren toe.
Drude Connelly-Minderman
drudeconnelly@btinternet.com
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Op een vlot naar Engeland
Het is rond 1954. Mijn vriend Bart van de Soestdijksekade was al 13 en ik uit de Huiduinenstraat was al 12. Het was
grote vakantie, wat inhield dat er allerlei drieste plannen werden gesmeed voor kattenkwaad en spannende avonturen.
Geïnspireerd door de fantastische
verhalen van Tor Heyerdahl, die met
zijn vlot Kon-Tiki naar Polynesië was
gevaren, kwamen wij op het idee om
ook zo iets te ondernemen. Maar om
direct al naar Polynesië te varen leek
ons wel wat overmoedig, wij wisten
ook niet precies waar dat was, dus lag
ons doel iets dichterbij.

zeehospitium: Het pad bestond uit
stoeptegels en sommige lagen niet
meer goed in het zand en maakten een
kloppend geluid als je er overheen
fietste. den d r isten ij e a t
welke tegels het meest geluid maakten
en zo slingerden wij richting Ter Heijde, maar dat terzijde, anders komen
wij nooit in Engeland aan.

ij fietsten vaak vanaf ijkd in door
de duinen, langs het Zeehospitium,
richting Ter Heijde, want daar en
onderweg en langs het strand was er
altijd wat te beleven. Omdat het jaar
daarvoor de grote watersnoodramp
toegeslagen had, waren hele stukken duin weggeslagen en lagen er
schotsenscheef restanten van Duitse
bunkers en verbindingsgangen op het
strand. Ook lag er veel hout, planken,
balken, touwresten enzovoort. Die
bunkers hadden grote aantrekkingskracht op ons en ijverig en opgewonden van de spanning zochten wij naar
de wapens, kogels of dode Duitsers die
daar te vinden zouden zijn. De oogst
bleef nihil….

Kijkduin
Voordat wij richting Kijkduin gingen
slopen wij eerst een bouwerij binnen
want hier en daar was al sprake van
woningbouw. Daar vonden wij achtergelaten bruine kartonnen dozen met
lange spijkers en, ik moet het helaas
bekennen, wij namen die zomaar mee
want ze waren waarschijnlijk niet voor
ons achtergelaten… Ik denk dat het
inmiddels verjaard is.

og even over dat fiets ad langs et

Een klauwhamer en een zaag mee
naast et brood en de fles ater in de
fietstas en daar gingen de avont riers.
Daar wij al vroeg van huis gingen,
ik denk kort na zes uur, waren wij al
tijdig op het strand en gingen hout en
touw verzamelen en begonnen met de

Tijden

bouw van een vlot dat ons tot aan de
krijtrotsen van Albion moest brengen.
Het vlot werd direct aan de waterlijn
gebouwd, want dan hoefden wij niet
zo ver te slepen voor de tewaterlating.
Maar toen het vlot klaar was had de
zee zich al terug getrokken en moesten
wij alsnog zwoegen om het met water
verzadigde vlot aan het begin van zijn
glorieuze reis te brengen.
Eerst werd er nog een stevige stok
geplaatst en werd er een stuk canvas
doek als zeil gemonteerd.
Wij spraken af dat ik de proefvaart
zou maken en Bart zou vanaf het
strand goed toekijken hoe het allemaal
verlie . e aflandige ind en de
ebstroom deden wat verwacht werd
en vrij snel was Bart voor mij visueel
gekrompen tot een klein poppetje en
was communicatie met de wal niet
meer mogelijk. Hij liep wel zenuwachtig heen-en-weer maar dat leek mij
van enthousiasme.
Ik vond het vlot wel erg zijn naam eer
aan doen en de kust kwam steeds ver-

der uit zicht, zodat
ik niet helemaal
gerust was of Bart
ooit nog mee kon
naar Engeland. Op
den duur werd ik
bang en besloot te
water te gaan en
terug te gaan naar
het strand. Voor de
veiligheid sleepte
ik het vlot achter mij aan maar wind
en stroming hadden de overhand en
Bart werd steeds meer een piepklein
stipje.
Ergens op het duin, in de omgeving
van het dorpje Ter Heijde, was kennelijk mijn situatie als zorgwekkend
gezien en werd de reddingsbrigade
gewaarschuwd. Want net toen bij
mij lichte paniek toesloeg zag ik een
tractor met een witte boot er achter het
strand op rijden en even later zag ik
een man of zes of acht stevig roeiend
mijn kant op komen.
Eenmaal geënterd werd ik met voor
die plaats tamelijk ongebruikelijke
zondagsbewoordingen begroet en voor

halve gare uitgemaakt. Het vlot werd
aangehaakt en Haagse Tor werd met
vlot en al teruggesleept. Daar stond al
zo’n ouwe Amerikaanse legertruck,
een REO denk ik, klaar om daar al het
hout in te laden.
Later begreep ik dat het de plaatselijke
strandjutter was die dankzij ons een
mooie vracht hout bemachtigd had.
Omdat op de heenweg al het brood
al op was keerden wij hongerig maar
toch voldaan huiswaarts.
Beleven kinderen van nu en van die
leeftijd nog zo iets? Ik hoop het van
harte.
Frank Schmits
Schmits-3137@ziggo.nl

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

Hofpasbezitte
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s thuisbezorgd
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BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
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 fietsto ten 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 Woningbouwvereniging 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.

€ 14,95

€ 15,00
Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor
van elbergen zijn refle ties vastlegt o markante momenten in en rond de
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbalclub ADO, het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

€ 15,95

€ 34,95

€ 29,95

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 Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).
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Volksdansen populair bij jeugdvereniging
Zolang de mensheid bestaat, heeft zij gedanst en heden ten
dage danst zij nog. De oerdans ontwikkelde zich in de loop der
tijd tot diverse dansvormen, zoals de hofdans onder Lodewijk de
14e, waaruit het ballet ontstond, de volksdans op traditionele
liederen en bij behorende muziek en de moderne dans, waaruit
het gehops van de discodans is gegroeid.
In de jeugdverenigingen werd de
volksdans populair. Oorspronkelijk
ontstaan in de Duitse Wandervögel,
werd het volksdansen na de Eerste
Wereldoorlog ook in Nederland geintroduceerd. Het begon met het bewegen op de maat van gezongen liederen.
Daarbij kwamen later instrumenten als
de a ordeon de fl it de gitaar en of
andere mobiele muziekinstrumenten.
Toen werden de dansen en liederen
vastgelegd o de grammofoon laat de
bandrecorder en de cassettebandjes.

be eging. e ele bod is a tief. et
ritme- en maatgevoel worden getraind
en het is heerlijk om te doen in een
gezellige sfeer.
De beide landelijke volksdansverenigingen adden afdelingen in de meeste
grote steden en op het platteland. Zij
organiseerden landelijke dansweken
door het hele land. Daarvan heb ik
er vele bezocht. Eerst als deelnemer
en later als leider. Hier volgen enkele

edere streek en volk eeft zijn eigen
danscultuur. Om die te leren kennen
waren ‘dansmeesters’ onontbeerlijk.
Men kon het leiderschap leren bij twee
landelijke organisaties: de Nederlandse Volksdans Stichting (N.V.S.) en
de Nederlandse Volksdans Vereniging
(N.V.V.). De eerste bepaalde zich
alleen tot de Engelse dansen, terwijl
de tweede dansen van over de hele
ereld beoefende. k ben van beide
organisaties lid geweest en heb de
leidersopleidingen gevolgd.

bij mooi weer op het speelplein, onder
de jaloerse blikken van de andere
klassen.

Wat trok mij nou zo aan in het volksdansen?
Ten eerste is het vrij gemakkelijk te
leren onder deskundige leiding. Verder
is het een sociale bezigheid. Je danst
met steeds verschillende mensen, in
tegenstelling met de z.g. moderne
dans. Ook is het een goede lichaams-

ervaringen.
en ereformeerde je gdvereniging
vroeg mij een volksdansavond te komen leiden. Bij aankomst bleek men

niet te weten wat de leden te wachten
stond. Dames op hoge hakken met
vesten en jasjes en heren met colberts
en stropdassen. Na de eerste paar
dansen vlogen die lastige kleren en
schoenen uit!
Bij een andere club werd de avond
geopend met gebed en gezang en
zaten de ‘bokken’ gescheiden van de
‘schapen’. Daarna werden de stoelen
opgeruimd en kon het dansen aanvangen. an et einde van et dansfeest
werd de zaal weer als in het begin
ingericht en werd er o.a. gebeden:
eer vergeef ons dat ij vanavond in
zonde hebben doorgebracht’. Waar ik
dus bij zat…
en overent o siaste danser ief
onder het dansen een been plotseling
zo hoog op, dat een nietsvermoedende
dame er tegen op botste en haar neusbeentje brak. Een pijnlijk ongeval.
elf eb ik eens bij et ngelse
zwaarddansen met mijn zwaard
een lam van et lafond geslagen.
Rinkeldekinkel… Gelukkig niemand
gewond.
Omdat ik met mijn leerlingen op
school ook wilde dansen, heb ik een
cursus kinderdans gevolgd. Behalve in
de gymzaal danste ik met de kinderen

Hoogtepunten waren de volksdansbals. an k amen de afdelingen
in dit geval de Haagse, bij elkaar en
werd er bij live muziek onder leiding
van een dansmeester(es) gedanst. Hij
of zij rie tijdens et dansen de fig ren af d s iedere geoefende danser
kon meedoen. Een balboekje bevatte
alle dansen van de avond en daarmee
kon je van tevoren je danspartner
vragen. k erinner me et feest in
de aula van de Dalton H.B.S. aan de
Aronskelkweg en die in de Kelderzaal
van et innen of o
november
.
elf danste ik n avond in de eek
bij de ofstaddansers. en eerlijke
tijd. Ook bezocht ik als toeschouwer
regelmatig de rofessionele voor-

stellingen van buitenlandse
dansgroepen, o.a. in K. en W. en in
het Kurhaus. Op mijn kamer draai ik
nog vaak volksm ziek. et eeft mijn
leven zeer verrijkt.
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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"Een tablet is voor
jou handig. Voor mij
een betere toekomst.”

‘Nooit gedacht dat
een afscheid zo veel
persoonlijker kon zijn’

LINDIWE (8 JAAR), MALAWI

Een team van
prothesespecialisten

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.

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

HELP MEE!
SMS ‘UNLOCK’ NAAR 4333
EN GEEF EENMALIG 3 EURO

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
yarden.nl
T 070 325 7955

VOORUITGANG STARTEN
DOOR KENNIS TE DELEN

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

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

Leyweg 1150, Den Haag T: 070 - 321 14 00
John, Martijn en Jasper Jellema

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

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

Meld je aan op teamkwf.nl

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

GRATIS lid worden van
DE VOLHARDING
heeft veel voordelen











Vaste kortingen in onze voordeelwinkel
Blijmakers voor hulp, samen wandelen,
begeleiding bij bezoek aan arts of
specialist een leuk gesprek of een
boodschapje doen.
Raad & Daad.
Schuldbemiddeling.
Hulp bij administratie.
Gratis deelnemen aan
het Depositofonds van
DE VOLHARDING met
€ 250,00 uitvaartkorting!
Gratis vier maal
per jaar ons
VOLHARDING
Magazine.
Gratis toegang tot
onze jaarlijkse Dag van
De Volharding.
MEER WETEN?
BEL 070 221 05 81

Coöperatie de Volharding | Roggeveenstraat 116 | 2518 TT Den Haag
T. 070 221 05 81 | E. info@devolharing.nl | I. www.devolharding.nl

Geef nierpatiënten
hun leven terug.
Sms NIER naar 4333 of
geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

AD.130.NOV17
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Tante Pos rond 1960 (deel 1)
In de periode 1960-1970
heb ik een aantal jaren als
postbode gewerkt op het toen
grootste stadsbestelkantoor
van Nederland, het Postkantoor Fahrenheitstraat (Den
Haag West). In die tijd was er
sprake van een strenge hiërarchie onder de ambtenaren
en dat waren ook de uniformdragenden.
Evenals dat er bij het Kantoorpersoneel (Ktp) een grote groep was van
Employees 2e Klasse (Emp2) zonder
enige vooruitzichten om ooit één
schaaltje hoger te komen, zo waren er
de duizenden bestellers die alleen door
an i nniteit een rood stree je o n
kraag kregen als teken van besteller 1e
Klasse (Bslr.I.). Dus een Hoofdbesteller met twee gouden strepen op de
revers en op de pet aan weerszijden

De ﬁrma Jan Jaarsma was tot 1936 in dit pand aan de Fahrenheitstraat gehuisvest. In dat jaar fuseerde Jan Jaarma NV met de DRU in Ulft. De produktie werd overgeplaatst naar Ulft. Daarna werd het
pand omgebouwd tot postkantoor. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

van de letters PTT, dat was zo’n beetje
een godheid, laat staan een eerste
Hoofdbesteller, die had er drie! En een
Beheerder van een bestelkantoor als
dat van ons met zo’n 120 bestellers en
een twintig Kta’s was als de Schepper zelf (Burc BD)... Zij dienden dan

ook met de verschuldigde eerbied te
worden behandeld. Als bijvoorbeeld
een nieuweling uit onwetendheid
de Hoofdbesteller aansprak met
‘mijnheer De Boer’, dan kreeg hij een
uitbrander. Je moest zeggen: ‘Hoofdbesteller De Boer’!
Hiep
Toch hadden de bestellers met een
aan blasfemie grenzende brutaliteit de
Beheerder de bijnaam ‘Hiep’ toebedacht. Ook al was de oorsprong van
de naamgeving naderhand niet meer
te achterhalen, bij de bestellers was
mijnheer Hiep een algemeen bekend
gegeven.
Natuurlijk was dit op één of andere
manier de Beheerder zelf ook ter ore
gekomen, maar niemand zou het in
z’n hoofd halen om in zijn bijzijn het

woordje ‘Hiep’ te laten vallen!
Nervositeittest
Tijdens de drukke weken in december en in de vakantietijd kwamen er
nieuwelingen, werkstudenten en hulpkrachten in dienst. Daar was er altijd
wel eentje bij die je gerust naar het
heiligdom van de Hoofdbesteller kon
sturen, omdat hij alsnog de nervositeittest moest maken… Zo’n type kwam
op een keer bij ons het wijk in en zei
dat hij bij de Beheerder
moest komen, maar hij
wist niet wie dat was en
waar hij moest zijn.

aan en aan het eerste bureau links zit
een kleine kale meneer. Vraag die
maar naar mijnheer Hiep. Wij hebben
het uiteraard van horen zeggen, maar
mijnheer Hiep schijnt hem briesend te
hebben verzekerd dat op zijn kantoor
géén mijnheer Hiep werkte, nooit
gewerkt had en ook nooit zou werken!
Daar waren wij het roerend mee eens!
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com

Wij wezen hem behulpzaam de weg. Rechtuit
de gang door langs de
garderobe tot bij een
glazen deur. Daar bel je

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
Al in het jaar 2000
weduwe geworden
Sinds het jaar 2000 ben ik weduwe.
Toentertijd hebben mijn kinderen met
hun respectievelijke echtgenoten erin
toegestemd dat ik kon blijven wonen
in de gezamenlijke flat van mij en
mijn man. Ik hoefde dus niks van zijn
nalatenschap af te dragen. Nu sta ik op
het punt een andere flat te kopen. Wanneer heeft iemand een notaris nodig in
de erfrechtskwestie en bij het verkopen
en kopen van zijn huis? Zal er ook nog
iets veranderen in mijn leefomstandigheden, met het oog op de voornoemde,
financiële gang van zaken?
U hebt géén notaris nodig in uw
erfrechtkwestie. Wél als u alleen een
huis aankoopt of verkoopt omdat
hij/zij de akte van overschrijving of
eventueel van de hypotheek maakt.
U hebt hooguit een vordering naar
uw (eigen) kinderen omdat zij als u
bent overleden ook erven van hun
biologische vader. U mag voordat
u overlijdt al uw vermogen - en dat

van uw vroegere man - opmaken.
Tenzij er een testament is van uw
overleden echtgenoot dat anders
bepaalt.
We nemen aan dat het niet zo is.
Dat u slechts vorderingen hebt van
de kinderen volgens het nieuwe
erfrecht. Het is lastig te beoordelen of dat zo is want het nieuwe
erfrecht is op 1 januari 2003. Als er
nog sprake is van het oude erfrecht
dan beslaat dat vele pagina’s in de
ervenalmanak.
f er in finan i le gang van zaken iets verandert, hangt van zoveel
omstandigheden in uw uitgaven af.
U kunt dat zelf het beste beoordelen.
Opheldering gevraagd
uit Nieuw-Zeeland
Ik heb een neef en een nicht die ver
weg - in Nieuw-Zeeland - wonen. Ze
hebben mij gevraagd een paar zaken
uit te zoeken want hun biologische vader, mijn broer, is op 78-jarige leeftijd
overleden in Nederland. Mijn broer
was een tweede huwelijk aangegaan.

Mijn neef en nicht waren uit zijn eerste
huwelijk. Per testament is vastgelegd
dat zijn kinderen, ook de derde bij zijn
tweede vrouw, ongelijk moeten worden
behandeld. Wat moet ik doen?
Het is ons niet helemaal duidelijk of
uw broer uit zijn tweede huwelijk
ook nog biologische kinderen heeft
gekregen en hoeveel. In dat geval
zouden de kinderen uit NieuwZeeland als het om twee kinderen in
zijn tweede huwelijk gaat, inderdaad
een vordering op de nog levende
(tweede) echtgenoot van uw broer
krijgen.
Want de echtgenote is door de wet
beschermd. Zij krijgt een vordering
van de kinderen totdat zij overlijdt. Tenzij per testament anders is
bepaald.
U moet er ook rekening mee houden
dat als uw broer in gemeenschap
van goederen was getrouwd zijn
nalatenschap (inclusief de overwaarde in het huis) de helft bedraagt
van het gezamenlijk vermogen naar

Nederlands erfrecht. Tenzij in het
testament staat dat onmiddellijk
uitbetaald moet worden, maar dat
verwachten we niet.
Als er ook nog kinderen zijn geboren
in het tweede huwelijk dan is het
misschien raadzaam om uw neef
en nicht een beroep te laten doen
op hun legitieme portie. Als per
testament is vastgelegd de ongelijke
verdeling van kinderen dan is dat
vaak het geval als er veel vermogen
in het spel is.
Er zit mogelijk ook een kostenplaatje aan vast voor hen of kan de betreffende notaris het oplossen? Maar
bovenal moeten ze eerst uitrekenen
of de legitieme portie hoger is dan
hun wettelijk erfdeel en daarin actie
ondernemen.

Fiscale zaken
Belastingdienst pakt
grootste deel terug
Mijn zus heeft ongeveer een jaar geleden een pensioenuitkering gekregen

van Zorg en Welzijn. Ze was in de
jaren zestig verpleegkundige in Den
Haag. In haar huis krijgt ze huur- en
zorgtoeslag en tot haar grote verbazing
moest ze van die 5.000 euro 4.000 euro
terugbetalen. Hoe kan dat?
Om tot een advies te komen beschikken wij over te weinig gegevens.
Vermoedelijk is het een afkoopsom
van het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Uw zus moet wel over de
uitkering ineens haar eigen tarief
inkomstenbelasting betalen maar dat
kan nooit zo hoog zijn als zij huuren zorgtoeslag krijgt. Bovendien
wordt het al deels ingehouden.
Wat betreft de huurtoeslag kan zij
gebruik maken van de zogenoemde
hardheidsclausule. Dan telt die niet
mee voor de huurtoeslag. Ze moet
kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de Belasting Telefoon op
0800 - 0543. Wij hopen u hiermee
voldoende te helpen. Mocht u nog
andere vragen of nadere gegevens
hebben, dan is daarvoor onze adviesrubriek geschikt.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie De Haagse afdeling van de
Humanistische Jeugdbeweging (HJB)
met Julius Pasgeld

Zoals iedere geestelijke stroming hield ook het Humanistisch Verbond er in de jaren zestig van de
vorige eeuw een jeugdbeweging op na. De begrippen ‘tolerantie’ en ‘respect voor elkaars opvattingen’ dienden immers doorgegeven te worden aan de volgende generatie.
De HJB was de eerste jongerenclub in
Nederland waar volwassenen de dienst
níet uitmaakten. De leden (jongeren
van 15-18 jaar) mochten zelf weten
wat ze leuk vonden. Maar vanachter
een hoekje werden ze toch in de gaten
gehouden door speciaal daarvoor
aangestelde mentor-leden van de
HJG (18-25 jaar) die daarvoor op hun
beurt weer instructies kregen van het
hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond (HV).
Omdat mijn vader een fervent
humanist was werd ik al op 15-jarige
leeftijd gewezen op de mogelijkheid
van een eventueel lidmaatschap. Ik
moest het natuurlijk zelf weten, zoals
kinderen van humanisten altijd alles
zelf mochten weten, maar als ik het
niet deed zou een belangrijk onderdeel
van mijn opvoeding aan me voorbijgaan, aldus mijn vader. Nu, zestig
jaar later, geloof ik inderdaad, dat hij
gelijk had. En zo trad ik rond 1960
toe tot de Haagse afdeling van de
HJB. Het hoofdkwartier van deze club
was gelegen in een keldertje aan het
Oranjeplein 81, midden in de Haagse
Schilderswijk.
Iedere zondagavond organiseerden
we daar zelf een bijeenkomst met een
ludiek of geestesrijk onderwerp. Het
HJB-bestuur althans. Want zo jong en
zo vrij als we waren, de HJB diende
natuurlijk wel een bestuur te hebben
om richting te geven, te vertellen hoe
het moest en om via speciale commissies van alles te regelen. Zo was er een
programma-commissie die voor inleiders op de zondagavonden zorgde, een
convocatiecommissie die iedere week
de uitnodigingen (convo’s) schreef en
verstuurde en een tijdschriftencom-

missie die het maandelijkse HJBtijdschrift ‘Trefpunt’ volschreef .
Maatschappelijke kringen
We hadden het er maar druk mee. Bovendien was er een jaarlijks congres
in Utrecht waar alle tien landelijke
afdelingen vertegenwoordigd werden
door bestuursleden van de plaatselijke afdelingen. Den Haag werd daar
doorgaans vertegenwoordigd door de
toen 16-jarige Haagse HJB-ers Joke
Schwiebel en Marietje van Rossen.
Zij verdiepten zich, uiteraard namens
ons, in de juiste formuleringen van
de juiste moties die ze uiteraard op
de juiste momenten op het congres
wisten in te dienen. Daar hebben ze
het ver mee geschopt. Marietje werd
burgemeester van Hellevoetsluis en
later van Alkmaar. Joke vertegenwoordigde de PvdA in het Europees
Parlement en was daarnaast lid van het
hoofdbestuur van de COC. Maar zelfs
toen al achtte ik hun onverzadigbare
behoefte om deel uit te maken van de
de hoogste maatschappelijke kringen
tamelijk verdacht en hield me derhalve
uitsluitend bezig met het stencilen van
het clubblad Trefpunt op de zolder
van Liesbeth van der Noordaa in de
Tweede Sweelinckstraat. Wier ouders,
net zoals de mijne, doorgewinterde
humanisten waren.

laties in de HJB ontstonden. Feestjes,
en vooral de zogeheten HJB-kampen
droegen daar flink aan bij.
Een zitplee
Naast een aantal zeilkampen in
Friesland en een logeerpartij in het
clubhuis van de Amsterdamse Hell’s
Angels (waar de Amsterdamse HJB
haar onderkomen had) herinner ik
me vooral het kamp op Maaldrift nog
goed. Maaldrift was, en is nog steeds
een am ing in assenaar. e fietsten
daar naar toe met een tentje achterop.
Of we gingen op de brommer en
belden dan van te voren een meisje
met het aanbod dat ze opgehaald zou
worden en achterop mee kon rijden.
Ik belde Liesbeth natuurlijk. Maar
die bedankte. Niet omdat ze me niet
aardig vond, zei ze. Maar omdat ze
niet achterop mijn brommer wilde.
Dat was een Monarch. Een Zweedse

Monarch (zitplee)

vormde daarbij een onmisbaar ritueel.
Daarbij ging men zodanig op de rug
in het gras voor de tenten liggen dat
iedereen met zijn hoofd op de buik
van een ander lag. De eerste en de
laatste droegen er zorg voor dat het
geheel in een kring kwam te liggen.
Het lag voor de hand, dat men streefde
naar een zodanige ligging dat zijn/haar
hoofd op de buik van een (toekomstige) vriend/vriendin lag. Hetgeen lang

Drei japanesen mit ein contrabas

Als het stencilen was gedaan, trakteerden Liesbeth en ik elkaar op die zolder
wel eens spontaan op een verkenning van elkaars vorderingen op het
terrein van de seksualiteit. Dat heeft
zich tussen ons echter nooit verder
ontwikkeld. Wel mailen we elkaar nu,
na zestig jaar, nog steeds op elkaars
verjaardag. Dat neemt allemaal niet
weg, dat er heel wat wél geslaagde re-

Oranjeplein 81

brommer met beenkappen en een
windscherm. Een zitplee, zeiden we
vroeger. Als ik een Puch had gehad
was ze graag mijn passagier geweest,
zei ze nog.
ok o aaldrift erd er flink at
ondernomen op het gebied van relatievorming. Het zogenaamde ‘buiken’

niet altijd lukte.
En als iedereen tenslotte lag werden er
liederen gezongen. Het gezang: ‘Drei
Japanesen mit ein contra-bas, standen
auf die Straße und sie spielten was.
Kam der Polizei! Was ist das? Drei
Japanesen mit ein contra-bas!’, staat
me nog levendig bij. Vooral omdat dat
lied de eerste keer ten gehore diende te
worden gebracht met alleen maar ‘i’s
in plaats van andere klinkers. ‘Drie Jipinizen mit ien cintri-bis’ enzoverder.
En dan met een ‘o’. ‘Dro Joponozen
mot on contro-bos…’en dan weer
met een a, een ij, een oe. Totdat we
er genoeg van hadden en al dan niet
in paren een wandeling begonnen. Of
ons, al dan niet in paren, terug trokken
in onze tenten teneinde de humanistische beginselen op het gebied van
lichamelijke affectie aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Dat kon
allemaal. Want zoals hiervoor gemeld
ontbrak ieder ouderlijk toezicht.
Dankzij het humanistisch adagium
‘vrijheid, blijheid’.
Terug naar de wekelijkse bijeenkomsten in het keldertje aan het

Oranjeplein. Want daar ging het om.
Althans, onze ouders verkeerden in de
veronderstelling dat het daarom ging.
Vaak waren er vertegenwoordigers
van godsdiensten zoals boeddhisme,
hindoeisme, voodoo, reformatie,
katholicisme van de partij om ons in te
lichten over hun beweegredenen. Maar
ook kwamen functionarissen van interessante instellingen, zoals de directeur van het gekkenhuis (dat mocht je
toen nog gewoon zeggen) Rosenburg
aan de Loosduinsekade, om ons op
de hoogte te brengen van maatschappelijke aspecten die anders voor ons
verborgen zouden blijven. Levendig
staat me bij dat een vertegenwoordiger
van de ormonen na afloo van zijn
lezing vroeg of er iemand nog wat
te vragen had. En dat Eckart Dissen
(toen 17 en later directeur van de
Amsterdamse Kosmos) vroeg waarom
Mormonen altijd ‘magisch’ ondergoed met heilige symbolen droegen.
Dat was Eckart namelijk op de een
of andere manier te weten gekomen.
Waarschijnlijk van zijn ouders die een
reformhuis op de Laan van Meerdervoort hadden. En dat die Mormoon
toen antwoordde dat dat geheim was.
En dat alleen de Mormonengoeroe’s
in Salt Lake City het antwoord wisten.
Ziedaar de bron van mijn latere afkeer
voor alles wat maar enigszins naar
sektes ruikt.
Maar mijn vader had gelijk: mijn
interesse in geestelijke stromingen,
van welke aard dan ook, moet worden
gezocht in mijn avonturen in de HJB.
Want daar kregen wij, vrijblijvend,
vrijwel onmerkbaar en vrij van welke
indoctrinatie dan ook, mee, dat er
meer is dan je eigen ik, meer is dan
je eigen wensen en meer dan je eigen
hang naar maatschappelijke identiteit. Geestelijk voedsel dus. En neem
me niet kwalijk. Maar daar zoek je
vandaag de dag op je i-pod toch tevergeefs naar?
Wie weet er eigenlijk nog meer over
de HJB? Mail naar julius.pasgeld@
deoud-hagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Humber Sceptre
Onlangs kwam ik in mijn folderverzameling de brochure tegen
van de Humber Sceptre uit 1967. U kent hem waarschijnlijk
niet, maar wat was dat een gedistingeerde Britse auto. Nu is
Humber altijd al een typisch chic Brits merk geweest, maar de
Sceptre was een wat populairdere versie.
in het interieur. Een weldadige aanblik van royaal warm groen-, blauwof roodleren bekleding op de stoelen
voor en achter en aan de binnenkant
van de portieren met het net zo warm
ogende notenhout van het dashboard
en de aansluitende randen aan de
bovenkanten van de portieren en de
notenhouten strook van het middenconsole tussen de voorstoelen. Heerlijk! Afgezien van het hout oogde het
dashboard ook rijk. Mooie verdeling
van meerdere klokken, tuimelschakelaars, contactslot en ventilatieschuifjes, ventilatieroosters en dashboardkastje. Handige pakjesplank eronder
en op het middenconsole een fraaie
met leren hoes omgeven versnellingspook en daarbij een asbakje met
sigarettenaansteker. Het in hoogte
verstelbare stuur zag er ook gedistingeerd uit. Vooral de details vallen
mij op zoals een stijlvol logo op de
C-stijl, zoals de achterste stijl aan de

Soms zag ik hem tijdens mijn vakantie in Engeland rijden. Echt fraai. De
enige keer dat ik hem in Nederland
heb gezien was in de showroom
van de importeur aan de Prinses
Beatrixlaan bij de Schenkkade. Het
was niet meer de Humber uit de jaren
vijftig, maar toch. Feitelijk was hij
gebaseerd op de Hillman Hunter, ook
een Rootes-product, maar dan chic
uitgevoerd.
Allereerst voorzien van een zwart
vinyl dak dat toen zeer in de mode
was. Grote aparte grille met veel
chroom en dubbele koplampen.
Chroomrandjes rond de wielkasten
en een heel lullige plastic striping
over de hele lengte van de auto. Iets
wat je bij Britse auto’s uit die tijd
wel meer zag, zo ook bij de Van den
Plas Princess 1100. Had dat dan ook
maar van chroom gemaakt, maar dat
terzijde. De chic-heid zat met name

auto heet, de twee comfortseats achterin in plaats van een achterbank,
het dashboardkastje met de ‘personal
vanitymirrorand light’-uitvoering.
Veiligheidsgordels en ‘white wall
tyres’ waren een extra optie. Onder
de motorkap lag een viercilindermotor met 1725 cc en 94 pk, gekoppeld
aan een versnellingsbak met een
standaard Overdrive. Als Optional
Extra was ook een Borg-Warner automaat mogelijk. Opvallend was dat

het aantal leverbare exterieurkleuren
zeer beperkt was: Prussian Blue,
Laural Green, Gunmetal Metallic,
Aqua Metallic, GoldenSand Metallic
en Claret Metallic. Chique kleuren,
dat wel. Eigenlijk een auto die alleen
maar past in het Engelse landschap
en zo on-Nederlands. Ik denk dat
er hier ook geen één is verkocht.
Daarom is het een genot om naar
deze Humber Sceptre te kijken en
even weg te dromen naar die heer-

lijke jaren dat Engeland nog van die
fascinerende auto’s produceerde, met
merken die niet meer bestaan. Laat
ik ze nog maar een keer noemen:
Singer, Hillman, Sunbeam, Humber,
Morris, MG, Austin, Wolseley, Riley,
Van den Plas, Triumph, Rover. Om
een brok van in je keel te krijgen.
Zóóó jammer!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

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

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de volgende inzenders:
• Mariëtte Daniels-Meyer, te Den Haag
• Annet Kater, te Voorburg
• Toke Schoon, te Den Haag

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 23 januari vond u
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 8-9-3-4.
Het boek De liegende rechter van Hugo Smit

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
drie keer het boek De liegende rechter verloot.
Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We
moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
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dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 16 februari.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 3
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

HOFPAS VALENTIJN-TIPS
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

CADEAU-IDEE
HOP EN STORK

BLOEMEN
BLOEMEN VAN DENISE

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

10% korting op alle bloemen. Van donderdag tot en met zaterdag betaalt u voor een boeket van € 10,- slechts € 7,50*.
Thomsonplein15, Den Haag - Segbroek

10% korting op alle kasten
Fahrenheitstraat 632, Den Haag - Segbroek

Bij de aankoop van een Lannister Gold biertje op tap, krijg
je er 1 Lannister Gold biertje op de fles gratis bij.
Anna van Buerenplein 712, 2595DK Den Haag - Babylon

JUWELIER VUYK

BLOEMENHOFJE

RESTAURANT DONATI

10% korting op bloemen en planten
Planciusplantsoen 28-30, Voorschoten

10% korting op Briljant sieraden, 10% korting op de Seiko
collectie, 10% korting op de Mi Moneda collectie
Het Kleine Loo 302, Den Haag - Mariahoeve

3-gangen ala carte menu van € 37,50 voor € 22,50 vanaf
17.00 uur
Parkweg 55, Voorburg

DE MAAN IS ROND
10% korting op het gehele assortiment. Met uitzondering
van de merken: Toffl en Wat Mooi en Jetiflow en de kaarten
van Loes van Oosten.
Franklinstraat 95, Den Haag - Weimarstraat

THE CHOCOLATE SHOP
10% korting op je eerste aankoop in de winkel. Woon je in
Den Haag, dan is de verzending gratis bij aankoop in de
webshop met de volgende kortingscode: ohohchoco
Limoenhof 1, Den Haag - Vruchtenbuurt

IRIS BLOEMEN
bij aankoop van minimaal 1 artikel ontvangt je een door de
bloemist gekozen bloem kado.
Laan van Meedervoort 594, Den Haag - Bomen- en Bloemenbuurt

BOBS YOUR UNCLE
Soep en een broodje voor € 8,50 i.p.v. € 11,50
Korte Molenstraat 11A, Den Haag - Centrum

RISTORANTE GRAN TOUR IN ITALIA
BLOEMBINDERIJ VAN DER MAAT
Bij besteding van € 15,- of meer een Kalanchoe plant kado
Volendamlaan 700, Den Haag -Escamp

BLOEMSIERKUNST FLORA PROJECT
10% korting op alle aankopen m.u.v. Fleurop bestellingen
en andere kortingsacties
Middelwaard 46, Zoetermeer - meerdere lokaties

KADO OM DE HOEK

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

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

10% korting op alles in de winkel
Hogewal 1, Links Den Haag - Centrum

ROMANTISCH ETEN
BY J&M

EVERYTHING & NOWHERE

10% korting op de gehele rekening. Niet in combinatie met
andere acties of cadeaukaarten
Prinsestraat 99,Den Haag - Centrum

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

DE SIERKAN

EVEN HELEMAAL WEG
CARLTON BEACH HOTEL

€ 5,- korting op de bestelling van een van de rokken. 10%
korting op de suikerhartjes shirts. Voor kortingscodes zie
Partnerprofiel.
Prins Hendrikstraat 74, Den Haag - Zeeheldenkwartier

HERBAL SPIRIT
5% korting op de edelstenen collectie
Prins Hendrikstraat 175, Den Haag - Zeeheldenkwartier

EATALIA DELICATESSEN
Een gratis glas huiswijn* van wijnhuis Lenotti (t.w.v. € 3,75)
bij bestelling van een antipasto naar keuze (max. 1 per
Hofpas)
Noordeinde 117, Den Haag - Hofkwartier

Bij lunch: gratis koffie en gebak. Bij diner: gratis koffie en
likeur
Koningin Emmaplein 3, Den Haag - Centrum

TRIANA TAPASBAR EN RESTAURANT

25% korting op Sport & Relax arrangement * en/of een
Duomassage**
Gevers Deynootweg 201, Scheveningen

LA FENICE ITALIAANS RESTAURANT

FLETCHER HOTEL LEIDSCHENDAM - DEN HAAG

Bij lunch en diner een gratis dessert (keuze van de chef)
Denneweg 59a, Den Haag - Centrum

Romantisch 3-gangen Valentijnsdiner
van € 32,50 voor € 29,25
Weigelia 22, Leidschendam

MINGLEMUSH
PALEIS HOTEL

THE DUTCH SOUVENIR CAFE

Alle Koffie en Thee € 1,- Op zondag 2e Gin Tonic gratis
(1.p.p.) *
Anna van Buerenplein 712, Den Haag - Babylon

10% korting op alle cadeauartikelen!
Heulstraat 13, Den Haag

PARKOERS HIGH TEA

HOTEL SEBEL

Gratis 2e Kir Royal of cappuccino na afloop
Marie Heinenweg 3, den Haag – Zuiderpark

Na een overnachting: gratis ontbijt ter waarde van € 12,50
Prins Hendrikplein 20, Den Haag - Zeeheldenkwartier

LOF CATERING

B-APARTHOTEL KENNEDY

Gratis koffie en iets lekkers naar keuze bij een maaltijd
vanaf € 7,50
Drooglever Fortuynstraat 16, Den Haag - Moerwijk/Zuiderpark

Een 4-persoonsappartement met de faciliteiten van een
hotel van € 109,- per nacht voor € 70,- per nacht.
Stadhoudersplantsoen 18, Den Haag - Geuzen- en Statenkwartier

ESCAPEROOM RIJSWIJK
Escape the date – Singlesavond. Escaperoom, pubquiz,
hapjes en 3 drankjes voor € 22,50 i.p.v. € 25,Verrijn Stuartlaan 50, Rijswijk

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

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
Disclaimer: aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Partners kunnen hun aanbieding tussentijds aanpassen.
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

Gratis grondverf bij een 2,5 literblik lak
Mercuriusweg 98, Den Haag - Binckhorst

Gratis thee of koffie bij de aankoop van een bagel
Anna van Buerenplein 10, Den Haag - Babylon

ANNAS BAR
DIVA FLOWERS

ECOCOATINGS

ANNAS DELI

