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De ﬁetsende Rembrandt maakt veel los
Eigenlijk is het best wel
bijzonder: heb ik een gesprek
met iemand, die mij boeiend
materiaal laat zien over het
fenomeen ‘de fietsende Rembrandt’, maak ik een verhaaltje over deze schilder voor
De Oud-Hagenaar en vraag
ik of wellicht iemand nog
een schilderij heeft. Vervolgens word ik overspoeld met
reacties.
Allemaal reacties van mensen die
Van Ettinger (naam van de fietsende
Rembrandt) gezien of gekend hebben,
laten weten, dat ze nog schilderijen
hebben of weten waar ze hangen. Of
mij willen verleiden tot een tentoonstelling. Of tot de aankoop van hun
schilderij(en). De laatste twee dingen
was ik niet van plan. Maar het is wel
leuk om een korte bloemlezing van
die reacties te geven. Want het is natuurlijk uitermate interessant, dat een
fenomeen, dat ik zelf niet gekend en/
of ooit ontmoet heb, zoveel herkenning los maakt:
Ad van der Velde
Ik heb drie schilderijen van Borgert
van Ettinger. Heb ook boekjes van
hem met een lange bandopname van
een gesprek met hem, maar die kan ik
even niet vinden.
Dik Hulshof:
Ik las pas een artikel in De Oud-Hagenaar over de fietsende Rembrandt. In
de jaren zestig kreeg ik van mijn vader
een schilderijtje. Gek genoeg is dat
een afbeelding van Brugge. Was voor
Van Ettinger toch niet gebruikelijk.
Matra Goderie-Rijnders
Hierbij doe ik u een afbeelding
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toekomen van mijn schilderij. Ik vond
het heel leuk en interessant om over
Van Ettinger te lezen. Ik heb ook nog
de dochter van Van Ettinger gekend,
die inmiddels helaas is overleden.
Dit paneeltje is geschilderd in 1972
in het Noordeinde. In die periode
woonde ik met man en kinderen in het
Noordeinde en wijlen mijn man heeft
dit toen gekocht van Van Ettinger. Wat
wel jammer is dat het pand waar wij
indertijd woonden, net niet te zien is
op dit schilderij. Het hangt bij mij nog
steeds aan de muur en ik kijk er nog
graag naar.
Harry Nigten
N.a.v. de laatste alinea stuur ik een
foto. Het schilderij van de Grote
Marktstraat heeft hij gemaakt in 1978.
Mijn vader werkte destijds bij firma
De Haas en kon/mocht het schilderij
van de heer Van Ettinger kopen. In
mijn jeugd hing het doek prominent in
het ouderlijk huis. Bij het overlijden
van mijn ouders is dit één van de
erfstukken die mijn kant is opgekomen. Nu hangt het bij ons thuis op
een mooie plek. Het doek geeft wat
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ons betreft een mooi beeld van mijn
jeugdperiode met zaken als Gebroeders De Borst met de lampen, slagerij
De Haas en natuurlijk De Haagsche
Courant en nog een stukje van De
Bijenkorf.
Ria Burbach
Leuk artikel over de jeugdvrienden.
Dit schilderij heb ik ongeveer 45 jaar,
mijn man werkte destijds in Des Indes, op een avond kwam er een vrouw
met dit paneeltje (ze had geld nodig).
Niemand wilde het kopen. Mijn man
heeft haar vijftig gulden gegeven en
het in de Kazernestraat laten inlijsten,
het hangt sindsdien in de huiskamer.
A.C. de Koning
Dank voor het leuke artikel in De
Oud-Hagenaar. Ja, ik heb een schilderij van hem en wel van mijn zoon toen
hij ongeveer anderhalf jaar oud was
(rond 1967). Hij heeft hem geschilderd in de kinderstoel.
Ingrid Claushuis
Bij ons thuis in Loosduinen hing
vroeger een groot schilderij van ons

eigen huis. Wij woonden op de Houtweg waar alle huizen en tuinderijen
weg moesten voor de bouw van de
nieuwbouwwijk Houtwijk. Ik herinner
me de schilder op de fiets, die ons
oude huis schilderde. Ik vermoed eind
jaren 60.
Mijn moeder wilde het schilderij
graag hebben en mijn vader heeft het
toen voor haar gekocht. Mijn oudste
broer heeft het geërfd en het hangt nu
in Weiden in Duitsland.
Nannie Vester
Dat riep bij mij warme gevoelens
op en mooie herinneringen. Ik ben
destijds door hem uitgenodigd om in
zijn atelier (zo tussen de jaren 70-75)
te komen kijken om daar een schilderij
uit te zoeken wat zowel een herinnering aan mijn ouders en aan de heer
Van Ettinger voor mij is geworden.
Ik heb een voorstelling van de kerk
bij de Turfmarkt aan de kant van het
Hoge Zand! Hij heeft hem zelf voor
mij ingelijst en is het bij mij thuis
komen brengen. Ik woonde vlak bij
hem, Regentesselaan. De foto die ik
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bij uw artikel zag, staat bij mij ook in
het fotoboekje wat over de heer Van
Ettinger gaat.
Piet Ruigt
Las het artikel in De Oud-Hagenaar,
ben zelf geen Hagenaar, kom uit
Delft, maar wel jaren in Den Haag
gewerkt. Over Van Ettinger kan ik nog
wel vertellen dat hij ook regelmatig
in Delft te zien was. Heb hem zeker
weten gezien op de Hypolitusbrug
hoek Choorstraat, met zijn fiets en
daarop z’n werk waar hij aan bezig
was. Heb later nog contact gehad met
zijn zoon Karl (Kid), hij kwam bij
ons als uitzendkracht, hij speelde in
‘n band, in ieder geval in ‘n Duitse
maar welke weet ik niet meer. Was ‘n
aardige vent, probeerde mij toen nog
te strikken om bij hem in de band te
komen zingen, ben ik maar niet op in
gegaan. Ik neem aan dat Van Ettinger
dus nog wel op meer plaatsen in Delft
aan het schilderen is geweest. Maar ik
vond het ‘n leuk artikel!
Ton van Rijswijk
anton.vanrijswijk@gmail.com
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

Foto
Op de foto staan zes actieve jongeren uit de wijk Rustenburg. Wij waren verbonden als katholieken aan de parochiekerk van de H. Theresia van Lisieux
aan de Apeldoornselaan.
De voetbalvereniging Quick Steps is
vertegenwoordigd
uit twee voetballers.
Rechts een drietal
jongeren van de
Maria Congregatie.
De jongen vooraf
met broekriem, Paul
Nowee, is de zoon van J. Nowee, de bekende schrijver van Arendsoog. De
heer J. Nowee was onze de ‘bovenmeester’ van de St. Paulusschool aan de
Weesperstraat in Den Haag. Links op de foto de twee zangertjes van het
Rusterburger knapenkoor. De met bril vertegenwoordigt mijn persoon(tje).
Als knapenkoor onder leiding van dirigent Henk Hogervorst voerden wij
eind veertiger jaren een musical uit Weet je welke dag wij vieren? en dit in
het kader van de bevrijding 1940-45. Beide zangertjes, Peter Staring en
ondergetekende wisselden elkaar af als dirigent in de musical. Er schijnt van
de musical uitgevoerd in Capitol aan de Loosduinseweg in Den Haag, een
opname (film gemaakt te zijn.
Wie kan er nog iets van weten en herinneren? De bijgevoegde foto is gemaakt in de meisjesschool aan de Nijkerklaan in Den Haag.
Nico Meijer
n.meijer@hetnet.nl
0174-294435
06-51068302

Haagse bleekneusjes
In verband met een boekje dat door
iemand geschreven wordt over de
Haagse bleekneusjes en met name
over de vakantiekolonie De Pelzerkamp in Epe, zijn wij op zoek naar
foto’s uit het jaar 1958. Wellicht hebben jullie in het (uitgebreide) archief
hierover iets, of wellicht een artikel.
Als dat zo is zou je ons daar heel blij
mee maken.
Jan en/of Miep van den Oever
miepenjan66@ziggo.nl

Colofon

Hertenrade 1958
Na de verhuizing van mijn ouders van
Leidschendam naar de Hertenrade,
zijn mijn ouders een schoenendoos
met foto’s kwijtgeraakt. Hij stond
op stoep te wachten om naar binnen
gebracht te worden. Toen we naar
buiten gingen, was de doos weg. Het
gebeurde in 1958. Ik was een maand
oud. Er zitten al mijn babyfoto’s
in. Heb er nu geen meer. Het is een
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papieren, bijvoorbeeld een krant die
een duidelijk verslag doet over het
bombardement op Bezuidenhout.
Alsmede een aantal lijsten van spullen
van betreffende mevrouw die tijdens
het bombardement verloren waren gegaan en vergoed werden door de staat.
Al met al best een aantal papieren
die misschien een zekere emotionele
waarde vertegenwoordigen. Of ze ook
een andere waarde hebben, kan ik niet
beoordelen. Alleen kan ik verder weinig met deze verzameling. Blijven ze
in mijn beheer, dan komen ze vroeg of
laat waarschijnlijk bij het oud papier
terecht en dat zou jammer zijn. Daardoor kwam bij mij de vraag of of een
lezer van uw blad misschien interesse
heeft voor deze verzameling.
Stef Looijen
stef53@upcmail.nl

bab boomers een filmster. En dan was
er nog haar prachtige achternaam die
je meevoerde naar golvende velden
vol bloeiende lavendel en hoogzwangere wijnranken; naar warme
zonsondergangen begeleid door
zacht gitaargetokkel; naar autoritten
langs de Côte d’Azur in een vintage
cabrio. Ik heb juf Amorison onlangs
gegoogeld waarna ik bij een nicht
van haar uitkwam. Deze nicht mailde
me dat haar tante niet meer leefde,
maar wel oud was geworden. En dat
mijn kinderbeeld van een zeer goed
verzorgde, modieus elegante vrouw
tot op zeer hoge leeftijd in stand is
gebleven. Wel had ze de laatste jaren
haar hoge pumps verruild voor comfortabeler schoeisel. Als bijzonderheid
vernam ik dat ze graag dierentuinen
in binnen- en buitenland bezocht. Ach
ja, wanneer je beroepsmatig veel met
kinderen omgaat, is het niet zo vreemd

Oude boeken Madurodam
Wie kan mij helpen aan de volgende
boekjes over Madurodam: De geschiedenis van Madurodam (uit 1954) en
Tot morgen in Madurodam (uit 1959).
Mocht u in het bezit zijn van één van
deze boekjes, dan hoor ik dat graag.
Els Wagenaar
ewagenaar@casema.nl

gemis. Wie heeft hier informatie over?
Ik zou ze zo graag terug willen.
Clara de Zwart
Pastoorwarande 9
2513 TZ Den Haag
Verzameling
Zelf ben ik geen Hagenees en ik heb
ook geen Haags verleden. Toch kom
ik regelmatig in Den Haag en Kijkduin i.v.m. familie aldaar woonachtig.
En dan mag ik graag een exemplaar
van uw blad lezen en meenemen,
bijvoorbeeld bij de Haagsche Beek.
Ook neem ik soms een exemplaar van
uw blad mee voor enkele vrienden
die wel een Haags verleden hebben. Ongeveer een half jaar geleden
gaf één van die vrienden mij een
plastic tas gevuld met ansichtkaarten
geschreven door of aan een Haagse
mevrouw Jansen. Deze kaarten bestrijken ruwweg genomen de periode
van 1920 tot 1960. Ook zijn bevinden
zich in deze tas enkele persoonlijke

Juf Amorison
Volgens de algemene opinie waren
de jaren vijftig van de vorige eeuw
in Nederland nogal saai en grijs, ook
in het Haagse. Het betrof een periode
van eenvoud en noeste arbeid. Voor
frivoliteiten was nog weinig ruimte.
Dat gold ook voor de leerkrachten
van de Openbare Lagere School aan
de Steenwijklaan: ietwat kleurloze
meesters en juffrouwen zonder enige
opsmuk. Er was echter één uitzondering: juffrouw Amorison. Deze onderwijzeres zal in ‘mijn tijd’ (1956-1961)
pakweg eind dertig zijn geweest.
In tegenstelling tot haar muisgrijs
ogende collega’s, was juf Amorison
een kleurrijk plaatje. Met haar struise,
edoch goed geproportioneerd fig r,
was ze van top tot teen glamour. Altijd
hooggehakt, strakke mantelpakjes die
haar zandloperfig r raai accent eerden, het gezicht on-Nederlands
opgemaakt met kersenrood gestifte
lippen, het blonde haar in een elegante
Grace Kelly-rol, was ze voor ons

dat je uiteindelijk een dierenmens
wordt. Oh, was ik maar haar labrador!
Dan zou ik met wapperend oren op
de bijrijdersstoel zitten terwijl we in
een vintage cabrio gelukzalig langs de
Côte d’Azur toerden.
Ruud Nagel
ruudnagel@hetnet.nl
Wil en Yvonne Venderbos
Ik zoek Wil en Yvonne Venderbos.
Woonden vroeger in de buurt van de
Valkenboskade. Ik heb jarenlang met
hem samengewerkt bij : De Kaasmeester in de toendertijd bekende supermarktketen rofimarkt. ij werkte
in Scheveningen aan de Duinweg en
later aan de Laakkade. Samen hebben
we gewerkt in Bovenkerk.
Gé van der Wilk
gjvanderwilk@casema.nl

De bakker van de Paul Krugerlaan
Onlangs ontving ik een exemplaar van De Oud-Hagenaar (van 31 oktober).
Hierin wordt de Transvaalwijk, en vooral de Paul Krugerlaan, besproken aan de
hand van reacties van lezers die in die buurt gewoond hebben.
Over één reactie wil ik
toch iets opmerken. Het
betreft ‘de bakker op de
hoek van de Christiaan
de Wetstraat’ die Frohwein heet, ‘een Duitse
bakker’.
Mijn grootvader was
die bakker. Zijn verre voorouders kwamen ergens in de achttiende eeuw vanuit
Duitsland in Arnhem terecht. Van daaruit trokken enkele voorvaderen naar het
westen. Mijn opa is in Delft geboren, dus volbloed Nederlander. Mijn grootvader is in de jaren twintig met de bakkerswinkel op de Paul Krugerlaan 105
begonnen. Hij is helaas al in 1929 overleden; zijn weduwe ging noodgedwongen ermee verder en later heeft zijn zoon Joop de zaak overgenomen; eind jaren
zestig werd de winkel verkocht. Bakkerij Frohwein heeft al met al een halve
eeuw op dat adres bestaan.
Wellicht een aardig detail: op de foto (uit 1980) boven het artikel in De OudHagenaar staat de heer Bouke Alkema die het 50-jarig bestaan van zijn kledingmagazijn viert. Volgens een notariële akte uit 1935, die ik ooit kreeg van diens
kleinzoon, heeft de heer Alkema het pand op nummer 196 (en 198) van mijn
grootmoeder gekocht voor de prijs van 18.000 gulden.
Bijgesloten vindt u een foto van ‘opa Frohwein’ die kort tevoren een prijs in
ontvangst heeft mogen nemen. Zoals de lezer in De Oud-Hagenaar terecht
opmerkt, was het een fijne zaak .
Tom Frohwein
tokeyozi@kabelfoon.nl
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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
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Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email

Advertentieverkoop
Daphne Brückel en
Jolanda Kraanen
Brückel Reclame BV
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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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De geelgroene HTM-bussen (1955-1973)
In De Oud-Hagenaar hebben we het regelmatig over het verleden van de Haagse tram maar gaan de herinneringen ook terug
naar de oude Haagse geelgroene stadsbussen. Als kleine jongen
woonde ik in de jaren zestig met mijn ouders aan de Meppelweg
in een maisonnette met voor de deur de halte van buslijn 15. Geplaagd door astma kon ik vaak niet naar school en bracht mijn
dagen door in vaders fauteuil voor het raam met uitzicht op deze
halte waar met de regelmaat van de klok de zwaar klinkende
dieselbussen van de HTM halteerden om passagiers in- en uit te
laten stappen. Hier werd mijn interesse voor het openbaar vervoer geboren alsmede de wens om later buschauffeur op deze
indrukwekkende voertuigen te worden.
Tegen de tijd dat ik over de astma
heen was gegroeid en ik rijp was
voor het vak van chauffeur, waren de
betreffende bussen al vele jaren uit
de stad verdwenen en doken zij zeer
incidenteel nog hier en daar op als
zomerhuisje, snackbar of bouwkeet.
Het plan ontstond derhalve om een
oud exemplaar op te snorren en er een
museumbus van te maken. In eerste
instantie werd de HTM benaderd voor
medewerking, maar hier werden wij
meewarig bekeken, en verwezen naar
instanties als correlatie en Parnassia.

HTM 269, haven Zeebrugge, 9-9-1978

HTM 554, Zuiderpark, 13-3-1976

doorverkocht voor de scheepvaart
gezien de oersterke reputatie van de
Kromhoutmotoren.

HTM 327, Vios Wateringen, 28-7-1979

HTM bezat een collectie prachtig
gerestaureerde trams en wie zat er nu
te wachten op een oude bus?
Toch ontstond het plan om op zoek te
gaan naar een van de nog bestaande
bussen, die zowel van het merk Kromhout als AEC waren gefabriceerd en
van een opbouw waren voorzien door
carrosseriebedrijf Verheul in Waddinxveen. Dit leek echter makkelijk
dan het was. Met een vriendengroepje
werden vele reizen gemaakt die tot
in België leidden en meestal het
gevolg waren van goedbedoelde tips,
waarbij het betreffende voertuig door
tipgevers was aangeboden met een
verkoopargument dat het starten-lopen
was. Na lang speuren over akkers,

bosgebieden, sloperijen en eindeloze
B-wegen doemden dan eindelijk de
bekende Haagse kleuren geelgroen
op, helaas inmiddels grotendeels
vervangen door de kleur roestbruin.
Veel voertuigen zwaaiden ons al van
verre tegemoet. Dit bleek na aankomst
vaak loszittende beplating te zijn. Van
starten kwam ook niet veel, van lopen
des te meer. Op een van de foto’s
zijn we op 9 september 1978 in het
havengebied van Zeebrugge waar nog
een aantal geelgroene HTM-bussen
werd gebruikt als schaftkeet bij de
aanleg van het havengebied. De op
de foto getoonde bus Kromhout 269
verkeert in een deplorabele staat en is
ontdaan van motor en versnellingsbak.
Deze werden door de sloper meestal

HTM 327, Vreeswijkstraat, 4-8-1979

Maar voor ons hobbyisten dus onbruikbaar, dus op naar de volgende tip:
in het Haagse Zuiderpark gebruikte de
stichting Onze wijde wereld een oude
HTM-bus, die door de HTM volledig
gerestaureerd aan de stichting was
aangeboden voor gehandicaptenvervoer. De bus was in showroomconditie
maar volop in gebruik. Afgesproken
werd dat we een optie op de bus
kregen zodra hij werd afgevoerd. Al
vrij snel hierna kreeg de stichting de
beschikking over een personenbusje.
Helaas werd onze afspraak vergeten
en werden we op de bus geattendeerd
door een artikel in het Vaderland
waarbij de bus op het terrein van
de remise Delftweg in brand was
gestoken teneinde de sloop van het
stokoude voertuig te vereenvoudigen.
Kans vervlogen!
Maar toen hadden wij ineens geluk:
op het vliegveld Zestienhoven reden
twee platformbussen, destijds verkregen van het Rotterdamse busbedrijf
RET, maar oorspronkelijk in 1958
aangeschaft door de HTM. De ene bus
stond inmiddels met een gescheurd
motorblok terzijde maar de andere,
met wagennummer 327 (HTM-serie
316-330) type Kromhout, was nog
rijvaardig en kon voor 1.500 gulden
worden overgenomen. Bij de Vios in
Wateringen werd een stallingsplaats
gehuurd, en in het artikel zien we de
sleetse Kromhout in Wateringen de garage uit rijden voor verder herstel.
Het toeval wilde namelijk dat de
HTM in 1979 zijn 65-jarig jubileum

wilde vieren en nu kwam een antieke
bus ineens wel van pas. We hebben
het aan HTM-functionaris Cees van
der Veen te danken dat de bus de
werkplaats kon worden ingepraat
waarna monteurs van de HTM en
onze vriendenclub de bus gezamenlijk
hebben gerestaureerd. Om de bus een
nieuwe baasje te geven (de HTM had
geen mogelijkheid de bus terug in het
wagenpark te nemen), werd door uw
auteur samen met een paar vrienden
het Haags Bus Museum opgericht, een
stichting die inmiddels is uitgegroeid

de hoop op een AEC-bus uit de HTMserie 501-580. Op 24 augustus 1980
togen we naar het Belgische Lebbeke
waar een liefhebber een paar AEC’s
op de sloop had zien staan. Groot was
daarom onze verbazing toen wij ter
plaatse maar liefst zes van dergelijke
HTM-voertuigen aantroffen.
Hoewel deze bussen nog vrij compleet
waren, en de olie nog van de peilstok
droop, ontbrak het aan financi le
middelen om een van de voertuigen
te repatriëren naar Den Haag en op

HTM 327, Remeise Frans Hals, 29-5-1994

tot een respectabele organisatie met
vele tientallen museumbussen.
En zo zien we op de foto bij dit artikel
Kromhout 327 op 4 augustus 1979
gerestaureerd door de Vreeswijkstraat
rijden. En later poserend in de tot
museum omgebouwde remise Frans
Halsstraat.
Naast de wens een Kromhout te bewaren voor het nageslacht, bleef ook

dezelfde wijze als bus 327 te restaureren. Het is daarom helaas bij die ene,
maar zeer fraaie 327 gebleven, die
u ongetwijfeld nog wel eens in Den
Haag zult tegenkomen.
In een volgend artikel zal ik eens
ingaan op de geschiedenis van de
geelgroene trams in Den Haag.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

HTM 565, Lebbeke, 24-8-1980
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BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
All Inclusive Busreizen

Iedere 30 minuten
komt er een kind met
lepra bij. Sluit uw
ogen niet en geef nu.

50plusdenhaag.nl

 055 - 5059500

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.

Nieuwbouw Koninklijke Stallen in de Paleistuin
Op 15 februari 1881 was het zover: het Rijk droeg de Koninklijke Stallen over aan het ‘Stalbestuur
des Konings’. De koetsen en paarden van het hof kregen een eigen onderkomen. Het gebouw trok
de nodige aandacht van de Hagenaars. In sommige gevallen werd gesproken van een chique ‘paleis voor paarden’. Op 10 maart 1881 werd het verblijf in gebruik genomen.
Het monumentale gebouw van de
Koninklijke Stallen is een begrip in
Den Haag. De voorname entree van
het complex ligt aan de Hogewal.

eeuw gevestigd waren in het oude
Valkenhuis, het huidge Buitenhof
34. Door de groei van het hof en de
hofhouding in de 19e eeuw, nam ook
het aantal paarden en rijtuigen toe.
Uitbreiding werd gezocht en gevonden aan het Bleyenburg, maar ook in
de Prinsestraat. De ‘stallen’ verdeeld
over drie lokaties werkte uitermate
ine ficient. en paleize werd dan ook
uitgekeken naar een ander onderkomen, waar alles terecht kon.

Vanuit de verte is het geheel goed
herkenbaar met het karakteristieke
torentje erop. Als je niet beter zou
weten, zou je denken dat er een
dorpskerkje stond.
Het geheel maakt onderdeel uit
van het grondgebied van het Paleis
Noordeinde, dat zit ingeklemd tussen
de Prinsessewal, Hogewal, Noordeinde en de Molenstraat. Een oeroud
stukje Den Haag dat zich nog net
binnen de oude singel bevindt.

Koetsen
Het Noordeinde was destijds een
drukke straat en de enige toegangsweg naar Scheveningen. Eenmaal
voorbij de Hogewal ging je de stad
uit en stond je temidden van de weilanden. Het Haagse centrum bestond
voor een groot deel uit het Binnenhof, paleis Noordeinde en hun entourage waaronder de diverse ministeries
en andere overheidsgebouwen. In de
19e eeuw verdrievoudigde de Haagse
bevolking van 60.000 inwoners naar

Oorsprong
Vanouds waren de paarden en bureau’s van de Koninklijke Stallen aan
het Buitenhof gelegen. Dichtbij het
Binnenhof zodat de graaf zijn voertuigen binnen bereik had. Gesproken
wordt dat de stallen al in de 15e

180.000! Het groeiende verkeer gaf
een navenante overlast. Steeds meer
ratelende koetsen en poepende paarden. Architect Johannes P.C. Swijser
kreeg het plan om de ‘stallen’ in een
deel van de Paleistuin te vestigen.
Plagiaat
Uiteindelijk is het architect H.P. Vogel die het ontwerp van het gebouw
op zijn naam heeft staan. Er scheen
heel wat gedoe te zijn geweest rond
de naam van de werkelijke architect. Vanuit bepaalde kringen werd
gemeend dat Vogel plagiaat had
gepleegd en de ontwerptekeningen
van Swijser had overgenomen. Maar
laatste had weer samengewerkt met
ontwerper L.H. Eberson, die door de
koning in 1874 als zijn hofarchitect
was benoemd.
Swyser kon vertrekken en werd als
dank onderscheiden met de Luxemburgse ridderorde der Eikenkroon.
Vogel kwam met de plannen en

aannemer Schippers voerde de werkzaamheden uit voor een bedrag van
354.000 gulden.
Rijksarchief
De ‘stallen’ herbergden naast de
rijtuigen en paarden ook het nodige
personeel. Diverse staljongens en
koetsiers hadden er hun onderkomen. De komst van de ‘stallen’ in
de Paleistuin, beviel zo goed dat in
1891 werd overwogen om er ook
de nieuwbouw van het Rijksarchief
onder te brengen. Dat is niet gebeurd.

Wel kreeg het Koninklijk Huisarchief
er in 1899 een plaatsje. De Hogewal
werd alsmaar drukker waardoor
de straat regelmatig moest worden
verbreed. Een brede stoep werd aangelegd voor de ‘stallen’ wat ten koste
ging van een smalle grasstrook. Ook
de Zeeheldenbuurt begon steeds meer
gestalte te krijgen. Den Haag groeide
snel en er werd ink ge nvesteerd in
openbare werken.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Tante Pos rond 1960 (deel 2 en 3)
Vissen

Ome Willem

Eind jaren vijftig kwam op het Postkantoor Farhenheitstraat (Den
Haag West) een telefoontje binnen van een verontwaardigde
dame die klaagde dat zij op de post stond te wachten en dat de

Het was eind jaren zestig, in
de tijd dat voor een postbode
het begrip kwaliteit nog op
de eerste plaats stond, dat
hij nog rustig drie portieken
terug liep om een fout te
herstellen, dat hij alle mogelijke moeite deed om een
onleesbaar adres te ontcijferen, een verkeerd nummer te
corrigeren, kortom; héél lang
geleden.

postbode op z’n gemak naar
het vissen stond te kijken!
Nota bene met een bundel
post in zijn hand, háár post!
Aangezien de plaats van het dienstverzuim slechts een paar honderd meter
van het postkantoor lag, besteeg één
der Hoofdbestellers een dienstrijwiel
en peddelde richting Copernicuslaan/
Valkenboskade.
Omdat Hoofdbesteller Wassenberg
niet het gebruikelijke, autoritaire
bullebakkentype was, maar meer
een vaderfig r met go d op z n pet,
schrok de besteller niet echt toen hij
zich betrapt wist. Hij begon direct aan
zijn pleidooi om zijn gedrag aannemelijk te doen lijken. “Ja, Hoofdbesteller,
moet u luisteren, ik ben een echte
liefhebber van vissen, hè? En net toen
ik over de brug liep zag ik dat-ie beet
had, zo van die stootjes hè, maar niet
echt bijten… Kijk! Daar gaat-ie weer!
Kijk, kijk!”

De Hoofdbesteller, met een schuin
oog naar de dansende dobber: “Alles
goed en wel Dirkse, ik ben zelf ook
een liefhebber van vissen, maar dat
bewaar je maar tot na je dienst. Wij
worden gebeld door mensen die op
hun post zitten te wachten en jij staat
hier maar te leuteren! Je begrijpt toch
zelf ook wel dat dit niet kan? Je maakt
nu als de donder je bestelling af en je
komt straks op kantoor bij me voor
een tenlastelegging!”
Een tenlastelegging (een bon aan je
reet, zoals wij dat noemden) was een
formuliertje waarop het gepleegde
‘misdrijf’ was omschreven en dat
werd doorgestuurd naar de chefbestelling die daar een gepaste straf
voor bedacht. Een paar uur dienst
doen zonder vergoeding bijvoorbeeld.
Oftewel; strafdienst! Maar het was al
te laat. Er was inmiddels wéér naar het
postkantoor gebeld met de klacht dat
er nu al twéé postbodes naar het vissen
stonden te kijken...

In die tijd wilde het publiek deze positief ingestelde bezorgers van hun dagelijkse portie papierwerk graag rond
de jaarwisseling een extraatje toestoppen in de vorm van een ‘Nieuwjaarsfooi’. Het was echter door de Centrale
Directie streng verboden om persoonlijk contact met de clientèle vergezeld
te doen gaan van een nieuwjaarswens.
Dat werd als regelrechte bedelarij
beschouwd en onwaardig voor een
beëdigd ambtenaar. Dit werd ieder jaar
door middel van een o fici le dienstorder bekend gemaakt. Maar aangezien
wij geen salaris van een directielid
hadden, maar slechts 64 gulden netto
per week, wensten we de mensen al
vóór de jaarwisseling ‘Nog prettige

dagen!’ en dat
deed veel klanten
al snel in de beurs
tasten.
Dientengevolge
sjouwden de
bestellers zoveel
mogelijk pakjes
en bundels post voor grote klanten, die
normaal door een chauffeur werden
bezorgd, mee de bestelling in zodat zij
zo veel mogelijk beladressen hadden
om op die manier de mensen in de gelegenheid te stellen hun goede gaven
aan hen kwijt te kunnen.
Zo ook mijn collega Dirk de Jong, die
tegen beter weten in een bundel post
mee nam voor een bekend politicus.
Dirk was een groot bewonderaar van
deze man en betitelde hem altijd familiair met: Ome Willem.
In de wetenschap dat deze een tegenstander was van welk fooienstelsel
dan ook, (Een arbeider is zijn loon
waard en moet niet afhankelijk zijn
van goedgeefsheid.) belde hij aan bij
de staatsman en overhandigde hem de
forse bundel met elastieken omwon-

den post.
Wat schetste echter zijn verbazing toen
deze op de hem eigen vriendelijke
doch gedecideerde toon zei: “Wacht
een ogenblikje besteller, ik moet even
iets halen.”
Dirk stond perplex en dacht bij zichzelf: “Wat krijgen we nou?? Is Ome
Willem dement geworden, valt-ie van
z’n geloof?!”
er ggekomen aan de de r overhandigde Ome Willem hem, met de
woorden: “Mag ik dit aan u toevertrouwen?”, een grote bruinpapieren
zak geheel gevuld met door hem zorgv ldig opgespaarde
elastieken
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com
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Last van
uw voeten?
Maak
een
eenvoudig
voor een
afspraak

gratis
!
k
c
e
h
c
t
e
vo

Blijf er niet
mee lopen!
Speciale service voor senioren

Pijnlijke of vermoeide voeten,
enkels of knieën? Heeft u reuma of
diabetes? Laat onze specialist de
conditie van uw voeten controleren.
U ontvangt een vrijblijvend persoonlijk advies.

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

Maak eenvoudig een afspraak
voor een GRATIS voetcheck via
Tel: 070 305 25 50.

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

Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag
www.pendersvoetzorg.nl

VOORJAARSSCHOONMAAK BIJ MANGO!
MAAK JE KLAAR VOOR DE LENTE

SAMMY LA
• Binnen 15 seconden opvouwbaar
• Anti-lek banden
• Zeer compact en
wendbaar

6
14
km/u

km

nu

• Vouwt zichzelf elektrisch op met
afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Geschikt voor zwaardere
mensen

6
12
km/u

km

MEESTVERKOCHTE SCOOTMOBIEL

km/u

• IJzersterk en comfortabel
• Grote actieradius
• Inclusief 1 jaar
pechhulp ism ANWB

km

3.500,
korting

1.500,
korting

,GRATIS RIJKLAARMAKEN T.W.V. €500

Van € 4.495,-

voor € 2.995,-

km

SHOWROOMMODELLEN COLLECTI

E 2017

25
60
km/u

km

• Zeer compact en
wendbaar

nu

nu

km/u

tot

voor € 1.895,17 CITYCAR A50
boodschappenauto
50 •• Ideale
Overal parkeren - zelfs op de stoep

500,
korting

25
180

Van € 2.895,-

voor € 895,-

• Dames M(edium) Steel Blue en
Antraciet
• Krachtige voorwielmotor
• Verstelbare handvatten

nu

voor € 1.495,-

1.000,
korting

Van € 1.195,-

QWIC N7.1 DAMES

Van € 1.995,-

nu

300,
korting

TIGER 4

JOHNNY REMOTE

Van € 11.995,-

voor € 8.495,-

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

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

OPENINGSTIJDEN

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 31 maart 2018 en zolang de voorraad strekt.
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Asbakjes door de jaren heen (deel 3)
De aardewerkfabrieken in Maastricht waren uiteraard haantje de
voorste bij het maken van reclame op asbakjes. De Société Céramique bracht een asbakje uit op eigen naam en beeldmerk, maar
stimuleerde ook haar afnemers, zoals de firma’s Peck & Co, Joh.
Coppens en Grisard uit Luik deze vorm van reclame te voeren.
In deze reeks valt het bakje van Peck
op vanwege de aparte vormgeving.
Peck & Co was een van de bekendste
en o dste sanitair firma s in mster
dam.
Maar de echte uitschieter kwam
van de Sphinx (Petrus Regout): het
Sphinx-asbakje naar een ontwerp van
Charles Vos, gemaakt in alle kleuren
en vooral pasteltinten. Naast het
bekende model was er ook een lage
“voorovergebogen” sphinx.
De Sphinx is een beeld uit Egypte met
het lijf van een leeuw en het hoofd van
een mens.
Voor de clientèle van de sanitairwinkels werden als geschenk miniwasbakjes c.q. asbakjes gemaakt.
Binnen de “aardewerkfamilie”
verschenen nog twee opvallende
asbakjes.
l red Rego t richtte in
de
vloertegel abriek REM op. et
bedrijf werd later overgenomen door
Mosa.
Rego t maakte voor l red een
klein asbakje. Klein? Ja, het had een
doorsnede van maar , centimeter,
maar bood r imte aan (brandende
sigaretten! De ruimte werd gezocht in
de diepte, die was , centimer et
was met recht een as
.
et andere bakje werd itgegeven bij
gelegenheid van het , jarig j bi
leum van de V.B.S.C. Deze afkorting
staat voor ‘Verenigde Bedienden Soci t C rami e , een vereniging van

een asbakje en speelt gitaar.
De maraboe, een reigerachtige vogel
it zi rika zit ook pontificaal op
een asbakje. ij komt voor in verschil
lende kleuren.

administratief personeel op de fabriek.
In het midden staat de Leeuw, die voor
komt op het langst gevoerde merkstempel van de SC. Collegialiteit en
sch ddende handen staan s mbool
voor hun boodschap: vriendschap.
Een zoon van Petrus Regout (Louis)
wilde porselein maken i.p.v. aardewerk en begon voor zichzel in
onder de naam Mosa-Maastricht.
ok de M
zag brood in de abri
cage van asbakjes maar deed dit op
een zeer artistieke wijze. Zo maakten
ze in de jaren twintig, beeldjes van de
weedse stripfig r it de aagsche
Co rant damson .

Deze bakjes zijn bij de verzamelaar aanmerkelijk duurder dan de
standaard-asbakjes, die men in de
huiskamer, het restaurant of het café
vindt.
Uiteraard heeft de Mosa ook “Delftsblauwe” asbakjes gemaakt, geheel
in de trant van de vele souvenir”dingetjes”.
Twee bijzondere asbakjes van de
Mosa kennen we slechts van oto s.
De linker, van de Vereenigde Kalimaatschappij in msterdam toont in
het midden vijf “zakken” met chemicali n. eel grappig.

et manneke is gezeten op een bak
met de voetjes in... een asbakje! Soms
heeft hij een hoge hoed, soms een kale
kop, maar altijd een sigarenpeuk tussen de lippen.

Op het andere bakje staat gedrukt:
porselein abriek Mosa Maastricht en
heeft in het midden een lege ruimte.
Wat heeft daar gestaan? Wie het weet,
mag het zeggen.

Ook maakten ze een beeldje van
Mickey Mouse, gezeten op een
asbakje. Mickey is van oudsher een
merikaans stripfig rtje. ij was
zeeman en heette oorspronkelijk
teamboat ill . ij is een strip
held, die bij verzamelaars in de VS
nog steeds razend populair is en menig
Mosa-beeldje is inmiddels daarheen
ge porteerd. ij zit hier koket met
gekruiste beentjes op een voetstuk van

Wim en Anke Meershoek
w.meershoek@hetnet.nl
0348-4728573
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
LICHTGEWICHT ROLLATOR SERVER
Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen.
Verkrijgbaar in meerdere hippe kleuren.

Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig
proﬁel en een vast gelast frame. Het is met een eigen
gewicht van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste
rollators op de markt in de categorie gebruikers tot een
maximaal gewicht van 150 kg.

Opvouwbaar

Met de Hofpas

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

240,Normaal € 299,00

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

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

TRENDY RETRO PERSONENWEEGSCHAAL
Meetbereik 160Kg
en geen batterijen
nodig.

BOODSCHAPPENTROLLEY
PLAYMARKET GO UP
Met de Hofpas

119,20
Normaal € 149,-

MULTIFUNCTIONELE
DOUCHESTOEL
Een sterk aluminium
frame met afneembare armleuningen en
antislip doppen.
Met de Hofpas

Met de Hofpas

31,15

Normaal € 38,95

Deze trolley combineert
design en comfort tot
één praktisch geheel
en weegt slechts 5 kg.
Met 4 wielen kunt u
hem zowel vooruit
trekken als duwen.

Nog geen Hofpas?

95,95
Normaal € 119,95
VOETENZAK FWS Medisana

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

3 temperatuur instellingen.
Automatische uitschakeling na 90
minuten

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

2.500 foto’s in het project ‘Langslopers’
Open dag HGVS op 17 maart 2018

Burgemeester Pauline Krikke kreeg
vrijdag 19 januari j.l. een speciale
eer door de 2500e foto te worden in
het al meer dan acht jaar voortgaande fotoproject van beeldend kunstenaar Hans Rietbergen: ‘Langslopers’. Enthousiast trotseerde zij
bijna lente-achtig de kou.
Haar voorganger Jozias van Aartsen
zou de 1.500e foto geweest kunnen
zijn, maar hij werd uiteindelijk nr.
1951 in november 2016. Aan een
grote Pulchri Studio-expositiemuur
had al in 2012 een selectie van
488 foto’s uit de eerste duizend
gehangen.
Inmiddels zijn bijna 4.100 personen
uit meer dan 60 landen op steeds
dezelfde vierkante meter naast
een zachtoranje tuinmuur op de
Beeklaan gefotografeerd, in weer en
wind. Precies op de wijkgrens van Bomenbuurt en Duinoord.
Onbekende en ook een dertigtal bekende mensen, van allerlei categorieën: vaders of moeders
met kinderen, gewone wandelaars, sporters, toeristen, beroepspersoneel, honden-uitlaters,
bezorgers, muzikanten, kunstenaars, met of zonder speciale fietsen, alles van het leven komt
voorbij.
Solo, of als duo, trio of groep tot maximaal tien personen. Dan bruist het even op de stille laan.
De camera veroorzaakt af en toe prachtige communicatie, vol wonderbaarlijke verhalen.
‘Passie voor Passanten’, en ‘Tijdsbeeld van menselijke Schoonheid’: twee quotes uit het fotoboek, dat de titel ‘De Postbode Zei Nee’ kreeg, met de 488 foto’s uit Pulchri Studio. Dit sociale
en kunstzinnige document is ontstaan na de inspiratie van een simpel balkon-fotootje van een
muzikaal oud mannetje. Hij liep tien jaar geleden wekelijks langs om een paar bejaarden in het
W. Dreeshuis te komen entertainen met zijn pianospel.
In de zomer van 2009 startte het project met het idee er slechts 25 te maken. De Oekraïense
jonge moeder, die met de kinderwagen foto nummer 1 werd, zou eens moeten weten, dat er nu
honderd keer zo veel zijn.

Hans Rietbergen
jghrietbergen@hotmail.com

Open dag ‘De Haagse Vitaliteitsdagen’ op 1 maart

De historische en genealogische vereniging Scheveningen organiseert op zaterdag 17 maart alweer
de derde open dag. De doelstelling is om u kennis te laten maken met de vereniging. U kunt bij de
HGVS terecht voor genealogisch onderzoek naar Scheveningse families. De vereniging beschikt over
een interessant archief, zoals: een collectie foto’s, krantenknipsels, geboorte, huwelijks en overlijdensadvertenties, naslagwerken en de collectie Knoester met vele documenten uit de notariële archieven
(alleen voor leden). In de bibliotheek staan boeken van reeds in kaart gebrachte families en andere
Schevenings gerelateerde, historische onderwerpen.
Op 17 maart willen wij u laten kennismaken met de historie van Scheveningen.
Om 11.00 uur krijgt u alle informatie krijgen over het boeten. Misschien denkt u het onderwerp al
genoeg te kennen maar we gaan iets verder dan het repareren van de netten alleen. Vanzelfsprekend
laten de boetsters, in close up op het scherm, zien hoe vaardig ze zijn met een boetnaald. Waar werd
geboet, door wie ? Ook buiten de grenzen van Scheveningen is gekeken naar het boeten. Neem bijvoorbeeld Zoutkamp en Duitsland. Hoe ging het er daar aan toe ? Op de contactdag vorig jaar hebben
we kunnen zien hoe er werd geboet in Katwijk. Toch weer een tikje anders dan op Scheveningen. Wat
is een taanderij en wat is tanen ?
Om 13.00 het tweede onderwerp dat gaat over de ontwikkeling van de badplaats Scheveningen. Een
van de architecten die een belangrijke stempel heeft gedrukt op Scheveningen is W.B. van Liefland
(1857-1919).
Zo is het oude wandelhoofd “Wilhelmina” van zijn hand.

Op 1 maart organiseren “De Haagse Vitaliteitsdagen” een open dag, waar men kennis kan
maken met sporten en bewegen op persoonlijk aangepast niveau. Dit in combinatie met een
gezonde lunch. De Haagse Vitaliteitsdagen is een initiatief van Stichting De Maaltijd Express en
is in het leven geroepen om de Haagse senioren te laten zien dat bewegen met andere senioren
leuk is en dat lekker eten dat ook kan zijn, dat het de vitaliteit en de sociale cohesie versterkt.

Van Liefland was een veelzijdig man. Hij was niet alleen architect maar ook politicus, een sociaal
betrokken bouwheer en bestuurde verschillende maatschappijen.

Op deze dag kan men gratis deelnemen aan de vermelde activiteiten en na afloop voor 2,50
euro van een gezonde lunch gebruik maken.

17 maart 2018, van 10.00 tot 15.30 uur.

Een ander ontwerp van hem was die van het Palacehotel. Hoe lang was het hotel eigenlijk open per
jaar. Hoe snel is het gebouwd ? De heer P. van Dam vertelt ons er alles over.

Locatie: MUZEE Scheveningen, Neptunusstraat 90, Scheveningen.
De doelgroep is 60-plus, of mensen met een chronische beperking die toch willen bewegen,
maar iedereen is welkom.

11.00 uur: “Boeten”

HSV DUNO

13.00 uur: “De ontwikkeling van de badplaats Scheveningen”

Deze open dag wordt georganiseerd op het sportcomplex van HSV DUNO, Monseigneur
Nolenslaan 9, Den Haag. De open dag begint om 09.00 uur met een kopje koffie en vanaf 09.30
uur worden er verschillende activiteiten gedaan onder begeleiding van professionele trainers.
Het sportpark ligt in het hart van de “senioren gouden driehoek” die de deelgemeenten Escamp,
Segbroek en Loosduinen met elkaar verbindt. Vanuit deze deelgemeenten zijn wij makkelijk
lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer bereikbaar.
Men kan zich voor deze dag aanmelden via bestel@demaaltijdexpress.nl of bellen met 0708883943 kan ook. Zie ook www.demaaltijdexpress.nl of www.socialhubdenhaag.nl/pagina/
wedstrijd en stem op ons.

Korting
Wekelijks op donderdagmorgen is er een training en de kosten bedragen 6,50 euro per keer.
Een 10-rittenkaart kost 55 euro. Houders met een ooievaarspas krijgen 3,35 euro per keer
korting en houders van De Hofpas krijgen 10 procent korting. Er kan slechts van één kortingsmogelijkheid gebruik worden gemaakt. De Haagse Vitaliteitsdagen hebben alle benodigde
sportmaterialen. U hoeft zelf alleen te zorgen voor makkelijk zittende kleding en schoenen. Bent
u vegetariër, diabeet, glutenvrij of heeft u een ander dieet? Laat het ons weten.
Op deze dag is het ook mogelijk om een dagvers gekookte maaltijd mee te nemen of op te halen
voor 4,75 euro.
Leden van De Hofpas krijgen ook hierop 10 procent korting. Voor het menu van 1 maart, kijk op
www.demaaltijdexpress.nl.

Website: hgvs.net. Mail: hgvs@ziggo.nl.
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De bouw van het Palace Hotel in de winterperiode van 1903

De metamorfose van Scheveningen ro
Het Palace Hotel staat overal in de wereld bekend als een symbool van ongenaakbaarheid, ingetogenheid en wélbevinden. Er is geen Palace Hotel of de doorloopgangen zijn hoog en koel en
bekleed met zachte lopers. Het Palace Hotel is een clichéhotel, maar een cliché van het allerbeste.
Daar werken portiers als grootvorsten,
hebben de liftboys schone handen
en mag men zelf geen deur openen
omdat dit het werk van de piccolo is.
De kamers zijn ruim en zonnig, maar
vooral niet al te modern ingericht.
Stalen meubels in een Palace Hotel
zijn als clubfauteuils in een stationswachtkamer of in een kathedraal:
ongepast. In een écht Palace Hotel
staan pitch-pine bedden, Louis Seize
stoeltjes met vergulde prikpootjes
en een Henri IV-canapé; het behang
heeft véél bloemen en de lamp is een
albasten schaal. Een korte omschrijving waaraan een ‘Palace Hotel’ waar
ook ter wereld aan moet voldoen.
Scheveningen kon in het verleden zijn
hotelgasten ook zo’n ‘Palace Hotel’
aanbieden met alle egards en luxe.
Het Palace Hotel kon zich veroorloven slechts drie maanden per jaar
open te zijn zonder de aanwezigheid
van centrale verwarming. In het verlengde van uitbreiding en modernisering van de badplaats Scheveningen
wenst de Exploitatie Maatschappij
Scheveningen (E.M.S.) hieraan toe te
voegen een luxe hotelaccommodatie.
Met als bijkomstigheid dat hierdoor
concurrentie zou ontstaan met het bestaande Kurhaus hotel dat tot dezelfde

Voorbeeld van het stucwerk aan pilaren
Palace Hotel

exploitatiegroep behoorde (Hotel
Rauch, Savoyhotel, Hotel Garni,
Grand Hotel, Oranjehotel, Wandelhoofd, Kurhaus Hotel, Kurhausbar,
Circusgebouw en Oranjegalerij).
De bouw van Het Palace Hotel
vormde het sluitstuk in een reeks van
bouwwerken waarmee Scheveningen
als badplaats rond 1900 furore kon
maken. In 1899 zal begonnen worden
met de aanleg van een wandelpier

Entree Palace Hotel, ca. 1905

en voorzien van een overbrugging,
geleid vanuit het Kurhaus. In het Kurhaus zelf ontstond een hypermodern
restaurant, Men bouwde de Oranjegalerij, er kwam een circusgebouw en
dit alles verlicht en van elektriciteit
voorzien vanuit een nieuwgebouwde
elektriciteitscentrale. Dit alles kwam
tot stand dankzij de initiatieven van
de NV ‘Exploitatie Maatschappij
Scheveningen’ (E.M.S.) en stond
onder leiding van architect W.B. Van
ie and (
. cheveningen
was met deze modernisering gereed
om op voorbeeldige wijze zich aan
te sluiten bij overige kustplaatsen
voor strandplezier vermaak en om
af en toe een gokje wagen, hoewel
Scheveningen lange tijd een casino
moest ontberen, en het moest doen
met wat behendigheidsspelletjes. De
bouw van het Palace Hotel begon op
12 oktober 1903 met de hoofdingang
geprojecteerd aan de Gevers Deynootweg en aan de andere kant vanaf
de boulevard als vast onderdeel van
de Oranjegalerij. Hoofdaannemer was
de bekende Scheveningse aannemer
Jacobus van den Elshout Gzn (18621906). Gezien het hotel open moest
aan begin van het nieuwe badseizoen
zal er gemiddeld met
man wor-

Hoofdingang aan de Gevers

den gewerkt in dag en nachtploegen
en deze bouwvakkers, metselaars
en timmerlieden tijdelijk in loodsen
onder te brengen. Als eis werd aan

de architect gesteld dat elke hotelgast
moest kunnen beschikken over vrij
uitzicht vanuit zijn kamer waardoor
het ontwerp van dit Palace Hotel was
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Eetzaal Palace Hotel in Empire-stijl

Vestibule Palace Hotel

ond 1900 (deel 1)
Eerste opzet als blauwdruk met Jugendstil kenmerken, januari 1903

s Deijnootweg, jaren dertig

onderverdeeld in een hoofdgebouw,
middengedeelte en twee vleugels. De
totale inrichting resulterend na het
ondernemen van enkele studiereizen

door de architect. Zo ook naar Berlijn
om aldaar de laatste inrichtingen te bekijken op hotelgebied. De plattegrond
vertoont een zeer doordachte opzet

Kamer en suite Palace Hotel

met eetzalen ingericht in de klassiek
Franse Lodewijk-stijlen (Louis XVI,
Louis XlV, Louis XIII, en Henri ll),
Empire, en Wiener Sezession. In
de eerste ontwerptekeningen komt
voor een hotelbouw voorzien van
stringente Jugendstil-kenmerken,
maar al spoedig moeten de tekeningen
worden omgewerkt veroorzaakt door
een pakket aan bezuinigingen gezien
dit moderne jasje voor de badplaats voor alle bouwwerken - de 5 miljoen
gulden overschreed. Deze snel opvolgende stijlontwikkeling is symfonisch
voor de snelle neergang van Jugendstil
architectuur in ons land tussen 19011907. De bouwstijl kan het beste
omschreven worden als overgangsarchitectuur met stilistische kenmerken
uit de ‘Wiener Sezession’, een variant
stijlvorm uit de Jugendstil beweging.
Het Palace Hotel opgebouwd als
ijzeren skeletbouw (Monierwerken is
gewapend beton) en verder afgewerkt
met gele, witte, en rode verblendsteen
en daarbij voorzien van twee ‘Belvedères’ functionerend als uitkijktoren,

maar als geheel de indruk achterlatend
niet geheel af te zijn. Na een bouwtijd
van ruim 9 maanden! Met in de laatste
weken een inzet van gemiddeld 600
man kon het Palace Hotel zijn deuren
openen op maandag; 18 juli 1904. Een
fors kloek hotelgebouw voorzien van
alle luxe die nodig is om de verwende
buitenlandse gast welkom te heten.
De dinerprijzen lagen tussen de 3 en
4 gulden. En de kamerprijzen vanaf
3,50 gulden per dag. Volpension tussen 5 en 6 gulden per dag. Begin 1965
zal het Palace Hotel worden gesloten

en verbouwd als tijdelijk hoofdkantoor voor de Groningse Gasunie.
November 1978 beginnen de sloopwerkzaamheden nadat vele protesten
geen gehoor vonden dit hotel op de
monumentenlijst te plaatsen als voorbeeldig hotelgebouw van zijn tijd. In
het voorjaar van 1979 was het zover.
Het fameuze Palace Hotel was daarmee voorgoed verdwenen.
Peter van Dam
vandam.peter@gmail.com

Statistiek Palace Hotel Scheveningen, 1904-1978
rchitect . . van ie and. pdrachtgever E ploitatie Maatschappij che
veningen (E.M.S.). Bebouwde oppervlakte 5.850 vierkante meter. Bouwperiode oktober
tot j li
. emiddeld
man per week met een
arbeidsloon van 135.000 gulden. 300 kubieke meter hardsteen, 130 kubieke
meter zandsteen, miljoen bakstenen (gele en witte verblendsteen met banden
van rode verblendsteen), 8.500 kubieke meter gewapend beton, 100.000 kg
getrokken ijzer, . licht en de rkozijnen. childerwerk . g lden.
kamers voor hotelgasten. 38 kamers voor intern verblijvend personeel.
Peter van Dam: W.B. van Liefland, eigenzinnig Haags architect en stedenbouwkundige, De Nieuwe Haagsche 2016. Beeldmateriaal van het Haags Gemeentearchief.
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Weet u dat
er zoveel
mogelijk is?

Uw
plekje.

Bent u op zoek naar inspiratie voor een afscheid?
Ga naar dela.nl/inspiratie of bel 040 260 10 20
voor een gratis persoonlijk gesprek met een consulent in
de buurt. Ook wanneer u niet of elders verzekerd bent.

Samen.
Verbonden.

Geïnspireerd
door uw
ideeën.

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u onze pagina
al bezocht, geliket
en gedeeld?

Bent u uw trage pc beu?
Uw computer weer in topconditie?
Dat kan met System Mechanic,
uw eigen computer reparateur
24 uur per dag bij u thuis?
System Mechanic optimaliseert en repareert uw computer.
Wij hebben een eigen Nederlands sprekende hulplijn en helpen u als u problemen heeft.
Voor lezers van De Oud-Hagenaar hebben wij een exclusieve aanbieding.
U betaalt geen € 29,95 maar € 19,95 inclusief de BTW.
Om gebruik te maken van dit aanbod gaat u naar : https://www.iolotechnologies.nl/denhaag/

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.

Odd w2
o
Fell o

Haaaagg
Deenn H
in D
ogee in
itaass LLog
maannit
H
Huum

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

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

€ 54,95
€ 65,€ 80,-

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

BEZORGADRES
Naam:
Straat + huisnr.:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
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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Dag kolen, olie, gas
Ik zie ze nog de trap op komen. Grote, sterke mannen. Gehuld in een zwart jasje en zwarte broek.
Daaronder zwarte werkschoenen. Het gezicht en de handen besmeurd met roetvegen. Op het hoofd
een zwarte pet. En op de schouder een enorme zak die met één hand in balans werd gehouden.
Gevoelsmatig stampten ze urenlang
over de granieten portiektrap, de voordeur door, de houten binnentrap op tot
op de gang. Dan rechtsaf via de keuken
naar het balkon achter, of linksaf via
de slaapkamer van mijn ouders het
voorbalkon op.
U raadt het al; het was de kolenboer.
Zoals dat toen nog heette. Hun bezoek
kondigde zich altijd dagen van te
voren al aan. Mijn moeder helemaal in
paniek. Over de traploper moest een
tweede loper gelegd worden zodat het
origineel niet vies zou worden.
Dat betekende dat alle koperen, loodzware, roeden er handmatig uitgehaald
moesten worden. Vervolgens moest de
tweede loper gelegd worden waarna
alle roeden weer terug op hun plaats
moesten worden gebracht. Allemaal
werk voor mijn vader.
Boven, in gang, keuken en slaapkamer,
werd de bodem bedekt met krantenpapier. Stel voor dat er iets vuil werd.
De mannen kwamen meestal vroeg
in de ochtend. Dan stopte hun auto
beneden op straat. Achter de cabine
een plat laadvlak met in het midden,
in de lengterichting een metalen stang

waaraan een schild met de naam van de
onderneming hing, alsmede een paar
doeken die over de vele tientallen zakken kolen konden worden gespannen.
Wij hadden twee soorten kool: cokes
en antraciet. De eerste soort bestond
uit grote, doffe bonken. De tweede
uit kleine glanzende stukjes. De
cokes was, zo leerde ik later, voor het
basiswerk. Ook ‘s nachts. De antraciet
voor een mooi vuurtje overdag. Voor
de goede orde: bij ons lag de cokes in
de kolenkast op het achterbalkon. De
antraciet voor in een paar kolenkisten.
We hadden drie kachels: in de woonkamer, de eetkamer en de keuken (voor
de radiatoren elders in huis). In de
woonkamer stond een rond, grijsmetalen exemplaar op pootjes, zonder
raampjes. Een overblijfsel uit de
Tweede Wereldoorlog. Het exemplaar
in de eetkamer was half rond, blinkend
zwart met koperen versiersels en mica
ruitjes.
Vader en moeder waren voortdurend
bezig met het scheppen en middels
een kit versjouwen van kolen, het vuur
controleren, de luchttoevoer naar de
kachels (hard of zacht branden), het
‘poken’ en het legen van de asladen.

Tijden

As die dan weer met de vuilnisbak afgevoerd moest worden. Van twee hoog
naar beneden.
O wee als een kachel uit ging. Dan
moest de hele inhoud eruit om vervolgens met papier en hout een nieuw
vuurtje te maken waarom ook wat
kooltjes terecht kwamen in de hoop
dat die zouden gaan branden. Zodat
er meer kool bij kon en de warmte
terugkeerde.
Na verloop van tijd kregen we olie. De
kolenkast en -kisten verdwenen. Net
als de kolenkachels in woon- en eetkamers. In de kolenkast op het achterbalkon verscheen een enorme groene,
vierkante tank op pootjes.

mijn ouders, de gang, de keuken naar
het achterbalkon.
De slang werd opgehesen middels een
touw dat een werknemer van het oliebedrijf naar beneden gooide. Daar werd
het touw verbonden aan het pistool van
de olieslang en zo kwam de hele zaak
naar boven.
Moeders legde ondanks het staken van
de kolentransporten toch overal kranten
neer op de ro te die de olieslang a eg
de. Om na vertrek met water en zeep
alle vlekken die het schurende zware
rubber op plinten, deuren en muren had
gemaakt, weg te werken. De olielucht
hing vaak nog dagen in huis.

Vanaf die tank liep er langs de buitenmuur tot een de keukendeur een
koperen leiding. Via de keukendeur
ging die naar binnen om aangesloten
te zijn op de inmiddels omgebouwde
kolenkachel die daar stond. Inclusief
een pompinstallatie.

De derde omschakeling die ik als jongen meemaakte was de overgang naar
gas. De enorme, omgebouwde, zilveren
kachel verdween uit de keuken. In
plaats daarvan kwam een vrij ranke,
witte, rechthoekige doos. Die kon je
aan de voorkant zonder enig gevaar
voor lijf of leden open maken.

Het gedoe met de kolenmannen was
weliswaar ten einde maar nu liep
er, telkens als de tank gevuld moest
worden, een dikke olieslang vanaf het
voorbalkon, via de slaapkamer van

Achter een venstertje brandde één
blauwgeel gekleurd vlammetje. Tenzij
je via een zegenoemde thermostaat
om meer warmte vroeg. Dan sprongen
ineens een leger vlammetjes aan en be-

gon het ding te loeien. Verder werden
er de nodige pijpleidingen aangelegd
door het huis en kregen we een heuse
gasmeter.
Van kolen naar gas ging in mijn geval
binnen een periode van 20 jaar. Nu,
dik 40 jaar later, is ook het gas tot een
relikwie uit het verleden verklaard.
Fossiele brandstoffen zijn ‘uit’ vanwege hun effect op de opwarming van
de aarde.
Dus moeten we nu geloven aan gasloze
woningen. Wind- en zonne-energie
moeten het gaan doen, mogelijk ook
warmte van de industrie of uit de bodem. Gemeenten en energiebedrijven
hebben de mond vol over duurzaamheid en de noodzaak voor burgers
daarin mee te gaan.
Dus krijg je plots het verzoek van de
buurman om mee te doen met de installatie van een aantal zonnepanelen op
het dak, inclusief een installatie om zo
opgewekte stroom te kunnen gebruiken, op te slaan en af te zetten aan het
energiebedrijf. De burger van gebruiker
naar leverancier. Het kan verkeren.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

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
rs en pashoude
rs
van de Volhard
ing krijgen (ond
vermelding va
er
n hun pas en
nummer)
het boek grati
s thuisbezorgd
.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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
fietstochten ontmoet.

Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor
van elbergen zijn re ecties vastlegt op 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.

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

€ 15,95

€ 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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Roken toen en nu
“Kinderen, morgen is de meester jarig, dus pakjes sigaretten zijn
weer welkom. Golden fiction graag.” Meester Neeleman van de
Dr. Gerth van Wijckschool in Den Haag (Withuysstraat) vergat
nooit ons aan zijn verjaardag te herinneren. De volgende dag feliciteerden wij de meester en legden met trots ( 20 sigaretten) of
schaamte (10 sigaretten) de pakjes Golden fiction op zijn lessenaar. Inpakken was niet nodig. Mijn vader gaf mij met merkbare
tegenzin (’vooruit dan maar’) net genoeg geld om een half pakje
te kopen. Hij rookte zelf ook, maar deze schaamteloze collecte
beviel hem niet.
Roken was stoer, mannelijk, alle
mannen rookten. Mijn moeder rookte
alleen als er muggen verjaagd moesten
worden en dan zonder te inhaleren.
Shag, het meest gerookt, was goedkoop en met zo’n handig rollertje kon
je er mooi gevormde sigaretten van
draaien. Wij kinderen verzamelden
peuken, peuterden daar het restje
tabak uit en maakten - dachten we onze vaders blij met deze ‘bukshag’.
De kartonnen doosjes, makkelijk
weggegooid op straat, waren perfect
om er speelkaarten van te maken. De
jaren vijftig...

Sigaren-automaat, Van Hoytemastraat 47.
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Caballero
Geleidelijk bleek dat de Weduwe van
Nelle wel erg veel slachtoffers maakte.
Zelfs de sigarettenindustrie kon niet
meer volhouden dat roken onschadelijk was en mijn vader deed halfslach-

tige pogingen over te gaan op pijp. Ik
was inmiddels aan de Silky, 50 cent
per pakje, ook op mijn hbs - het Grotius, Klaverstraat, Den Haag - werd
nog volop gerookt door leerlingen en
docenten. Tussendoor ging ik schaken
bij mijn opa in de Galvanistraat en
rookten we Caballero. We zijn eind
jaren vijftig, jaren zestig.
Rookmaffia
Het tij begon te keren. Ook ik ben jaren negentig - gestopt. Bekeerlingen
zijn de fanatiekste gelovigen, vandaar
dat ik waar mogelijk rokers dwars zit,
de Stichting Tabaknee sponsor en fan
ben van Dr. Wanda de Kanter, een
longarts die een krachtige lobby voert
tegen de rookma fia en n zel s het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
op de knieën heeft gekregen: het ABP
bouwt de beleggingen in de sigarettenindustrie af.
Steeds minder mensen roken, meester
Neeleman zou op staande voet ontslagen zijn en tot zijn dood toe worden
achtervolgd door ouders en hun
advocaten wegens aan de leerlingen
toegebrachte gezondheidsschade. Het
gaat de goede kant op.
Toekomst
Is er nog toekomst voor het roken?

HAAGSE OUDEREN
VERDIENEN BETER

Gevers Deynootweg, sigaren- en sigarettenwinkel. Foto: Robert Scheers (vervaardiger), Haags

Om daar zicht op te krijgen heb ik een
selecte steekproef gehouden onder
representanten van de generatie 5 tot
15 jarigen. In een uitgelekt rapport van
de sigarettenindustrie worden zij de
remplaçanten genoemd. Zij moeten de
gaten in de markt gaan opvullen. Hoe
kansvol is dat?
“Zijn jullie van plan later te gaan roken?” was mijn eerste vraag aan Yacco
(10) en Jimmy (6).
Natuurlijk niet, dat is dom, je wordt er
hartstikke ziek van, was de reactie.
“Wat zou je doen als de meester in de

klas zou roken?”
Dat mag helemaal niet, dus dat zeggen
we of we gaan naar de directeur.
“En als de meester sigaretten vraagt
voor z’n verjaardag?”
Dan geven we chocoladesigaretten...
haha!
Ik ben trots op mijn kleinzoons. De
toekomst voor de sigarettenindustrie
ziet er somber uit. Gelukkig maar.
Derk Izaks
dizaks@xs4all.nl

HIER GAAT DE SP VOOR KNOKKEN:
De zorg is geen markt. We halen de marktwerking uit de thuiszorg.
Buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen worden verantwoordelijk voor
de ondersteuning en thuiszorg voor ouderen. Thuiszorgmedewerkers
krijgen meer zeggenschap over hun werk, goede arbeidsvoorwaarden en
een fatsoenlijk salaris.
Goede zorg is een recht. De thuiszorg wordt niet langer uitgekleed.

Te vaak ontvangt de SP nog noodkreten van Haagse ouderen die niet
de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dat kan zo
niet langer! Goede thuiszorg is zoveel meer dan alleen schoonmaken.
Iedereen heeft recht op persoonlijke aandacht. Bovendien mag geld
nooit een drempel zijn voor goede zorg. Samen met zorgverleners
strijdt de SP al jaren voor het recht op betaalbare en toegankelijke
zorg. En dat blijven we doen, totdat alle Haagse ouderen de steun
krijgen die zij verdienen!
Hanne Drost
Lijsttrekker SP Den Haag

Mensen die de afgelopen jaren gekort zijn op hun uren thuiszorg
krijgen deze terug. De eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging,
dagbesteding en begeleiding wordt afgeschaft.

Aandacht voor mantelzorgers. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet
ingezet voor professionele zorgtaken. Overbelaste mantelzorgers krijgen
extra steun vanuit de buurtzorgteams.

Wonen blijft betaalbaar. Er komen meer kleinschalige woonvoorzieningen
voor ouderen in de buurt, bijvoorbeeld in de vorm van hofjes en
aanleunwoningen. Het aanvragen van een woningaanpassing gaat
voortaan met minder rompslomp.
We bestrijden armoede. Ouderen die moeilijk rond kunnen komen krijgen
jaarlijks een ﬁnanciële bijdrage.

Beter openbaar vervoer. Iedereen krijgt een bus- of tramhalte op
loopafstand. We maken alle bussen en trams toegankelijk voor mensen
die slecht ter been zijn.

Vragen? Neem contact met ons op via denhaag@sp.nl
of bel (070) 353 37 34

DENHAAG.SP.NL
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In dienst van het vaderland (1959-1960)
Tegenwoordig is de keuze om in het leger te gaan werken geheel vrijwillig. Een goede zaak. In mijn
tijd was er geen keuze. Iedere jongeman van 18 jaar werd toen opgeroepen voor de dienstplichtkeuring. Want de militaire dienst was verplicht voor alle Nederlandse heren der schepping. De broederdienst was net voor mijn aantreden helaas afgeschaft. De derde broer kreeg voordien vrijstelling
van dienstplicht. Ik had namelijk twee broers boven mij, dus had ik pech gehad en moest ook ik het
land gaan dienen.
En zo bracht ik, toen ik de leeftijd van
18 jaar had bereikt, op een dag, gekleed in slechts een onderbroek, uren
met leeftijdgenoten bibberend door op
het keuringsbureau. De lichamelijke
doorlichting was behoorlijk zwaar. Ik
herinner mij de pijnlijke greep in mijn
slipje om te voelen of ik een lies breuk
had. Ik zag bomen van kerels tegen
de vlakte gaan bij het afnemen van
hun bloed. Er waren ook intelligentie
testen, zoals een Morse test, die ik
glansrijk heb doorstaan. Wat dat voor
gevolg had, bleek na mijn recrutentijd,
die ik als filler doorbracht in en om
de Frederik Hendrik kazerne te Vught.
Daar werd ik klaargestoomd tot geoefend soldaat. Hoger dan die rang ben
ik nooit gekomen, want aan afgestudeerde onderwijzers en studenten, die
vanwege hun studie-uitstel ouder waren dan de gemiddelde soldaat, had het
leger de pest. Deze hogere opgeleide
jongemannen durfden te protesteren
tegen de sadistische vernederingen die
we moesten ondergaan. Onze instructeurs hadden in het burgerleven een
lagere opleiding en compenseerden
dat door afblaffen, afstraffen en veel
geschreeuw. Ik heb studenten, die daar
niet tegen konden en in opstand kwamen of door het lint gingen, afgevoerd
zien worden naar de strafgevangenis
Hellevoetsluis.
Dus hield ik mij gedeisd en volgde
de onzinnige bevelen gehoorzaam op.
Dat viel niet mee voor iemand die net
was klaargestoomd om zelf de leiding
van een klas op zich te nemen… Bovendien kon ik niet tegen het dragen
van de legerkistjes, want mijn voeten
hadden veel te lijden. In de verlofweekends moest mijn moeder alle
zeilen bij zetten, om met voetenbaden,
zalfjes en pleisters het lopen op die
rotlaarzen weer enigszins mogelijk
te maken. Bij de schietoefeningen
schoot ik altijd mis en mijn geweer
kon ik niet schoon krijgen. De bajonet

oefeningen vond ik walgelijk, evenals
de vele langdurige inspecties van mijn
uitrusting, mijn kleding en zelfs mijn
brits. Want o wee als dat niet volgens
het Handboek van de soldaat was
opgemaakt of je spullen niet volgens
die regels in orde waren. Dan kon je
iten naar je weekendverlo . ren
lang voor je brits staan wachten op de
inspectie. Of je hele hebben en houden
buiten op het gras moeten uitstallen
voor de buiteninspectie, die altijd op
vrijdagen gehouden werd. Klopte er
iets niet aan je kleding of uitrusting,
dan werd je weekendverlof ingetrokken…
Als een knoop op je kleding los zat,
werd die er met alle andere knopen
van je uniform afgerukt en moest je
die in je vrije tijd weer aannaaien. Dan
was je nachtenlang bezig. Zo waren
er veel meer van die kinderachtige
pesterijen.
En dan die rangen van sterren en
strepen. Die moest je uit het hoofd
leren. Dat lukte mij maar niet en dus
salueerde ik maar voor de zekerheid
voor elk uniform dat mij voorbij
kwam. Mijn maten hadden dan de
grootste lol!
Drie maanden lang moest ik die
vernederingen verduren, voordat
ik werd overgeplaatst naar… de
Infanterieschool te Harderwijk. Dus
niet naar de parate hap, waarheen de
meeste lotgenoten werden gestuurd.
Maar aan mijn geslaagde Morsetest
had ik te danken een vervolgopleiding
te mogen doen voor telegrafist. elaas
was geen rekening gehouden met de
technische aanleg, die voor deze opleiding noodzakelijk was. Die had ik
dus totaal niet en ik begreep niets van
al die technische apparaten, waarmee
ik moest leren omgaan. Ik was en ben
zo technisch als een koe, zeg ik altijd.
Maar het leven buiten die lessen op de

kazerne was hemelsbreed verschillend
van Vught. Het was een opleidingsinstituut met normale lesuren. Hier werd
ik weer als mens gezien en behandeld.
Mijn medestudenten hadden een beter
niveau. We konden het goed met elkaar vinden. En… ik sliep in een echt
bed zonder bovenburen!
Maar na een ongeval met een radioantenne en mijn slechte resultaten in de
technische vakken, werd ik vroegtijdig
als telefonist naar de parate troepen
gestuurd. Het voordeel was, dat ik
nu niet drie maanden langer hoefde
te dienen, omdat ik geen volleerd
specialist was: dus geen radiotelegrafist, maar tele onist. el jammer dat
ik deze kazerne dus vroegtijdig moest
verlaten.
Na zes verlofdagen meldde ik mij met
mijn plunjezak bij de Adolf van Nassau kazerne te Zuidlaren om er de rest
van mijn diensttijd als telefonist vol te
maken. Ik had het gevoel dat het leger
mij expres zo ver mogelijk van mijn

woonadres parkeerde, terwijl ik had
gehoopt op een administratieve baan
in o om en aag. Enfin, het parate
soldatenleven was een terugval, zoals
in de rekrutentijd. Weer die kadaverdiscipline, de pesterige inspecties en
de stromatrassen. Na het weekend
verlof kwamen vele maatjes dronken
terug op de grote slaapzalen en hielden de braveriken danig uit hun slaap
met hun gelal en gepoch over hoeveel
mokkels ze dat weekend wel hadden
versierd… Door de week werden de
kroegen in het dorp goed bezocht. Zelf
ging ik in de avonduren heel braaf
naar het Protestants Militair Tehuis om
er rustig de krant te lezen, t.v. te kijken
en uit te rusten. Ik zag er o.a. nog in
zwart-wit de Olympische Winterspelen met Sjoukje Dijkstra en Joan
Haanappel, de eeuwige tweede .Maar
ook de Matthäus Passion. En speelde
ik er op de piano en zelfs quatre-mains
met een hospik. Heerlijk! Even geen
bevelen, maar een beetje cultuur en

een normale behandeling van het
tehuis.
Als telefonist moest ik tijdens de
oefeningen een loodzwaar zend- en
ontvangtoestel op mijn tengere r g
meesjouwen. Daardoor kon ik het
marstempo niet bijhouden en zat
de leidinggevende luitenant zonder
communicatie, zodat de oefening in

het honderd liep. Vanaf toen mocht
ik met mijn spullen meerijden in zijn
jeep. Wat keken mijn maatjes jaloers!
Als verbindingsman hielp ik in de
store het materiaal onderho den en
liep zodoende nog wel eens tot mijn
genoegen een oefening mis, omdat het
repareren van het materiaal de voorrang had. Natuurlijk wisten mijn maten en ik dat wel eens uit te buiten…
Op bivak moest ik mijn halve tentje
aan dat van mijn maat knopen voor we
kont aan kont gingen maffen, of dat
probeerden…
Op 5 juli 1960 vertrokken we met
de hele compagnie in een lange
colonne naar het oefenterrein in het
hoogland van Auvergne, om daar een
maand lang oorlogje te gaan spelen
in het prachtige landschap. In open
wagens deden we er vier dagen over.
Onderweg sliepen we in onze halve
tentjes op kazerne terreinen, zoals o.a.

in Oorschot. Toen we na een maand
weer naar Holland vertrokken, was dat
landschap niet zo prachtig meer… De
zware tanks hadden hun verwoestende
werk grondig gedaan. De kazerne
in La Courtine was nog armzaliger
dan in Holland: verwaarloosd, vies
en een gat in de vloer als toilet. De
oefeningen vond ik volstrekt zinloos.
De rooien tegen de blauwen. Vaak
stond ik uren lang met mijn radio
werkeloos te wachten in de bush-bush.
Dan knapte ik wel eens een uiltje,
heerlijk op het zachte mos en tussen
de struiken. Gelukkig waren daar de
lekkere zomervruchtjes: frambozen,
bosbessen, pruimen en appeltjes, die
er er op mijn komst hingen te wachten.
Evenals het glaasje wijn in een van de
kroegen buiten de poort in de avonduren. Op zaterdagavond waren er in de
grote tent optredens van ingevlogen
artiesten, die toen populair waren.
Namen weet ik niet meer. Maar wel
de vrijwillige culturele auto tochtjes
op de vrije zondag naar omliggende
Franse steden, als Clermont- Ferrand
en Aubusson. Heel interessant, want
ik wilde graag zien in wat voor omgeving ik bivakkeerde. Wel in uniform
om herkenbaar te zijn.
Na de terugreis ben ik gaan solliciteren naar een baan. Ik wist, dat de
behoefte aan onderwijzers heel groot
was, en dat ik de militaire dienst na de
basistijd van een jaar kon verlaten, als
ik een betrekking kon vinden. Nou,
ik had de keuze uit zes scholen. Ik
nam de baan in Amsterdam. Ik verliet
de kazerne in Zuidlaren op vrijdag 7
oktober 1960 en stond drie dagen later
voor de 4e klas met 34 kinderen in
Amsterdam-Zuid. Eindelijk eigen baas
en op eigen benen. Mijn onderwijsleven begon. Ik had een jaar verloren en
kon lange tijd geen groen meer zien…
Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

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

"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

pagina 16

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

Dinsdag 20 februari 2018

Opel Manta

pagina 17

Koe in de stad

Een late reactie op het stukje over de Opel Manta van
John Vroom. Lees De Oud-Hagenaar altijd wat later, omdat we via-via van tijd tot tijd een stapeltje krijgen.

Wel eens een koe aan de
hand van een boer door de
straten zien lopen? Nou, wij
wel hoor.

Maar als o d pel verkoper moet ik ohn Vroom toch even corrigeren.
In zijn r briek Vroem, Vroom beschrij t hij de pel Manta , als een
ontwerp met de vorm van een zwaardvis. orr , hoor. Maar de ontwerper
hee t d idelijk zijn inspiratie destijds gehaald it de prachtige lijnen van
de Manta rog en hee t geenszins een zwaardvis in gedachten gehad. an
zou de auto eruitzien als een raket.

In 1946 kwamen we in Den Haag
wonen en wel in de chlegelstraat.
e keken recht in de Mig elstraat,
waardoor we regelmatig een boer met
aan een touwtje een of twee koeien
over de middenweg konden zien aan
komen lopen.

ijgaand een paar plaatjes ter vergelijk.
C. van der Spek
robanvdspek@casema.nl

bezorgd.
Ervoor stond de kar waarmee petrole m werd verkocht langs de straat.
at paste er allemaal precies in.
et geheel was van twee waterstokers
uit de buurt. Hielkema en Snel.
Hielkema
ls we het paard hoorden hinniken in
de stal, dan kwam Hielkema er aan.

Vervolgens door de chlegelstraat,
de demanstraat rechtdoor naar het
slachth is. e kwamen, denk ik, van
de toenmalige boerderij in Rijswijk.
Dat kon toen nog, er waren bijna geen
a to s. at scho wspel hebben we
toch nog enige jaren belee d.

ls we niets hoorden, dan was het
Snel die er aan kwam, een norse man.

llen die koeien gedacht hebben aan
een uitje? Dat moet ze dan uiteindelijk
ook zijn tegengevallen, h

Weekend
In het weekend werd er niet gereden,
dan stond het paard daar helemaal alleen en volgens mij nog in donker ook.
Er werd wel voer gebracht. et paard
was d s echt een gebr iksvoorwerp.

Paard in garagebox
og zo n vreemdigheid, naast ons
h is was een garagebo . egenwoordig staat er een motor in.
Echter, de eerste jaren dat we er woonden, vana
d s, stond er achterin
- dwars - een paard.
Erboven een level met klaver, eten
voor het paard. at werd twee keer
in de week door de klaverwagen vers

ls het paard s nachts ging staan o
liggen dan maakte dat veel lawaai,
maar als je het gel id eenmaal kende
sliep je er wel doorheen.

e hele b rt vond het blijkbaar heel
gewoon... et was een eit, meer niet
egenwoordig zo je heel verbolgen
de dierenbescherming heringedeeld
bellen.
Mieke Catto
mieke.catto@gmail.com

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

Erf- en schenkingsrecht
Plaatsvervulling geeft
bij schuld probleem
Onlangs is mijn zoon overleden. Hij
was slechts 26 jaar. Vrijgezel en had
geen kinderen. Tot onze grote schrik
heeft hij een schuld achtergelaten.
De erfgenamen zijn vader, moeder en
broers. Zij overwegen allemaal nu om
de nalatenschap te verwerpen. Zijn er
door verwerping van de erfenis door
de eerste erfgenamen nu nieuwen ontstaan? Bijvoorbeeld door overlijden
van de grootouders van vaderskant of
door de plaatsvervulling de drie zonen
van hen en hun kinderen, de zuster van
de moeder, de kinderen van de zuster?
De vader en moeder van de overleden
zoon zijn al lang gescheiden.
De plaatsvervulling van erfgenamen is alleen bij de vader en de
moeder, de broers en de zussen. Als
zij allemaal nog leven is beneficiair aanvaarden (bekijken of er wat
overblij t van de nalatenschap
gebr ikelijk. aarna als het totaalsaldo een sch ld betekent, hee t de

mogelijkheid om a te wijzen. at
betekent dat de sch ldeisers achterblijven met h n sch ld en nooit een
beroep kunnen doen op erfgenamen.
Overigens staat in de voorwaarden soms geschreven dat als een
persoon overlijdt, de sch lden
worden kwijtgescholden. ehalve
vaak bij persoonlijke leningen of
h potheken. an willen sch ldeisers
nog wel eens plaatsvervangers, die
erfgenaam zijn, terugvinden en een
claim leggen. Claims bij amilieleden, die veraf staan, zijn niet aan de
orde. Er zit overigens nog wel een
aspectje aan de kosten voor begra enis o crematie. ls o de andere
plaatsvervangers die betalen willen
sch ldeisers wel eens claims leggen.
Dus pas op door iets uit de nalatenschapsboedel te betrekken.
Achterneef erft van
verre bloedverwant
Ik behoor tot een grote groep van
achterneven en -nichten die allen
meedelen in een nalatenschap van een
verre tante. Volgens onze inschattingen
laat zij 100.000 euro na. Mijn deel zou

neerkomen op omstreeks 2500 euro.
Hoeveel houden wij na belastingen
hiervan netto over?
ij een dergelijke verre bloedverwant bedraagt de vrijstelling slechts
. e ro in
. ver het meerdere betaalt
procent er belasting. erhalve ho dt volgens onze
berekening van uw erfenis van 2.500
euro ruim 2.380 euro over.

Samenlevingskwesties
Bij scheiding delen in
onderneming van ex
Mijn man heeft een goedlopende
onderneming. We zijn in gemeenschap
van goederen getrouwd, maar we overwegen na een langdurig huwelijk te
gaan scheiden. Kan ik dan aanspraak
maken op de helft van zijn ondernemingsvermogen?
a. at is echter alleen het geval
indien het bedrij o een beroep tot
de h welijksgemeenschap behoort.
et deel van het ondernemingsvermogen dat u toekomt moet uw man

aan u uitbetalen of overdragen op
het tijdstip van de ontbinding van de
h welijksgemeenschap en tegen de
waarde in het economisch verkeer.
Het is verstandig om voor de waardebepaling (waarbij stille reserves,
goodwill en fiscale reserves een rol
spelen een ona hankelijk acco ntant
in te schakelen. et kan ook zijn dat
u deelgenoot blijft in de onderneming. eg die mogelijkheid voor aan
w eigen financi le specialist. Een
gezamenlijke specialist wil nog wel
eens itsl itend het belang van w
e in de gaten ho den.

Fiscale zaken
Nevenverdiensten
boven de 65 jaar
Ik ben AOW ‘er en werk gemiddeld
twee uurtjes per week tegen een
bepaalde vergoeding als beheerder van
een pand. Ik word uitbetaald onder de
noemer beheerskosten. Moet ik deze
inkomsten aan de belasting opgeven en
gelden ter zake nog vrijstellingen?
ls het hierbij gaat om inkomsten

uit arbeid, bijvoorbeeld omdat u de
administratie uitvoert of diensten
verleent, dan zijn deze belast in box
1. U moet ze dan opgeven bij de ‘nevenverdiensten . osten die hierbij
in redelijkheid moet maken, bijvoorbeeld het reizen naar w werkplek,
zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
verigens kan hierbij ook aan de
orde komen dat w opdrachtgever
werkgever - als er sprake is van een
gezagsverho ding al op w honorari m loonhe fing moet inho den
en uitbetalen aan de belastingdienst.
De vrijstellingen voor belastingbetaling, zoals de algemene he fingskorting, zijn waarschijnlijk al verrekend
met uw AOW en ander pensioen.

AOW en pensioen
In de gaten houden van
nieuw pensioenstelsel
Er is veel te doen over mijn aanvullend pensioen. Hoe kan ik mij daarop
voorbereiden?
Door eenvoudig nieuwe wetgeving
daarover in de gaten te ho den.
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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 dagelijkse werkelijkheid
van het ouder worden (3)
met Julius Pasgeld

Deze keer sta ik mijn plek graag af aan twee lezers die wat uitgebreider, maar daarom niet minder treffend, reageerden
op de twee vorige afleveringen vol pijntjes, vergeetachtigheden, irritaties en een al dan niet dwangmatige hang naar het
verleden. Uiteraard met toestemming van de auteurs.
De eerste reactie is van Pieter van der
Togt uit Den Haag.
‘Wat doet het ouder worden met me?
Aan ons salontafeltje zit ik op de bank
te schrijven met zicht op de tv. Die tv
staat op een dressoir met twee eikenhouten deurtjes en vier grote laden
ertussen. Achter het linkerdeurtje zit
onze administratie waar mijn vrouw
regelmatig aan werkt.

Willy Alberti met Come Prima

Geconcludeerd mag worden, dat
het meubilait in de bioscopen van zeer
degelijke kwaliteit geweest moet zijn.
Intussen probeerden enkele medewerkers van de bioscoop, waaronder
de portier, de zaak weer tot kalmte te
brengen, hetgeen volledig mislukte.

Eerder was dat mijn terrein… Maar na
een epileptische aanval was ik de weg
kwijt. Dat leidde tot een twee-jarig
verblijf in De Lozerhof. Daar hebben
schatten van verpleegsters me weer
op het rechte spoor gekregen. Hoewel
me heel anders was voorspeld! Soms
kom ik ze nog wel eens tegen. Ze zijn
vriendelijk en zorgzaam als voorheen.
“Hoi Pieter. Het gaat goed met je, zo
te zien.”

Zo’n portier had vroeger een statig
uniform aan en een bijbehorende pet
op. Die pet was al vrij snel van zijn
hoofd getrokken en zeilde van voor
naar achter en van links naar rechts
door de zaal, tot grote vreugde van de
springende en meezingende massa.

Bill Haley in 1956 in een Haagse bioscoop

Wat zou ik graag hun namen nog
kennen. Maar die weet ik niet meer.
Ik zeg dus maar iets van: “Ja, prima.
Met dank aan jullie.” We zwaaien en
ik vlucht weg.
Het dressoir staart me aan… Wat zit
er nou toch ook al weer achter dat
tweede deurtje en in die laden? Af en
toe kijk ik er in. Maar ik zou het nu
toch echt niet meer weten.
In een gewezen slaapkamertje staat
mijn keyboard. Sinds kort speel ik er
weer op. De linkerhand zoekt naar de
akkoorden maar rechts doet precies
wat mijn ogen lezen. Dus het lesboek
maar weer eens opgezocht voor de
begeleidingsgrepen links. En dan maar
weer eens opnieuw proberen.
‘Blijven trainen met het brein’
Naast het keyboard staat een tweedeurs kast. Half hang- en de rest legplanken plus drie kleine, lege laden. In
die kast staan oude Windows-versies
geleund tegen fotobewerkingsprogramma’s. Een etage hoger staan de
boeken met uitleg over die programma’s. De oude Window-versies mogen
weg. Maar de foto-cd’s werken nog

prima.
Aan de overkant staan drie kratten vol
camera s, statieven, itsers, lenzen
enzovoort. Mogen allemaal weg. Het
is mij te zwaar geworden. Schoondochter en kleinzoon hebben zich al
over een fotocamera met 18-200 mm
lens en een filmcamera vol toeters en
bellen ontfermd.
Zo blijft er toch nog wat in de familie.
Een kleine Nikon P500 mag blijven.
Want die is licht en snel.
Ik moet leren omgaan met de nieuwe
situatie zonder daarbij al te onzeker te
worden. Blijven trainen met het brein,
dus. Songteksten is ook zoiets… O,
mooie Westertoren… Droomland… of
iets Italiaans. Wat Willy Alberti zong,
bijvoorbeeld: ‘Come prima, piu di
prima. Per lavita la mia vita, ti da ro.
Sembra un sogno riverderti accerazzarti. Le te mani stringere ancor’.
Ja. Als het moet, kan je die grijze brei
dus ook bezig houden met muziek.
Wat zit er nou toch ook al weer achter
dat rechter deurtje? De onderste la

bevat enkele plastic hoezen, schiet
me ineens weer te binnen. Nog drie
laatjes te gaan. Dan maar opstaan en
kijken. Ik ontwaar telefoonboeken en
stratengidsen in het bovenste laatje.
Het laatje daaronder bevat wandelmedailles, een schrijfmap en wat
brieven. In laatje nummer drie zitten
diploma’s van de Bakkersvakschool
en administratie van de pedicure en de
sportmassage. Benevens een doosje
met oude brillen, een polshorloge
en een fotoboek. Dat boek laat veel
gezichten zien. Oud en jong. Ik herken
er velen maar hoe ze allemaal heten
weet ik helaas niet meer.
Een beetje triest schuif ik de la weer
dicht. Kom op! De tafel dekken! Uit
de keuken komen heerlijke geuren.
Mijn vrouw kwijt zich uitstekend van
haar taak en waar ik kan, wil ik het
samen met haar doen.
Samen zijn, samen lachen, samen
huilen en leven door dicht bij elkaar
te zijn.
Want samen ouder worden… dat wil
toch iedereen!’
‘Met de benen omhoog’
De tweede reactie is van Jan de Gruijter. Een Hagenaar, die zijn herinneringen aan het Haagse Seinpost uit de
jaren vijftig in 1971 meenam naar zijn
nieuwe woonplaats Alkmaar.
‘Het zal 1955 of 1956 geweest zijn (ik
was
toen de film Rock aro nd the
Clock van Bill Haley and the Comets

in Seinpost in Scheveningen draaide.
Met een buurjongen ben ik daar op
een zaterdagavond naar toe gegaan.
Het betrof Alle Leeftijden (AL) dus
ik mocht er heen van mijn ouders.
De hele zaal zat vol tieners. En toen
het bekende n mmer Rock aro nd
the Clock’gespeeld werd, barstte het
tumult los. Degenen die op de eerste
rij zaten, en dus een ruimte tussen die
rij en het filmdoek hadden, sprongen
op en begonnen te jiven. Of wat daar
voor door ging. En aantal meisjes was
zo enthousiast, dat ze af en toe op de
grond gingen liggen en met de benen
omhoog op het ritme van de muziek
een soort l chtfietserij ten beste
gaven. Dat leverde voor ons natuurlijk
interessante vergezichten op.

Doosje met oude brillen

Het gevolg van die dansacties was, dat
de mensen op de tweede rij weinig of
niets van de film meer zagen en der
halve op de zittingen van de stoelen
gingen staan om toch nog wat van film
op te vangen. Het gevolg daarvan was,
dat de mensen op de derde rij niets
zagen en eveneens op hun stoelen
klommen.
Kortom: binnen no time stond iedereen op z’n stoel te springen.

Voor herhaling vatbaar
Iedereen ging uit z’n dak. Het was een
dolle avond. Zoiets had ik nog nooit
meegemaakt. Het was voor herhaling
vatbaar. Dus besloten we de aankomende zaterdag opnieuw naar Seinpost te gaan. Thuisgekomen onthaalde
ik mijn ouders enthousiast op verhalen
over de film en de geweldige m ziek.
Maar ik repte uiteraard met geen
woord over alle randverschijnselen
om te voorkomen dat er een verbod
op het volgende bezoek uit zou gaan.
Dus toen ik zei dat we weer wilden
gaan, werd mij dat door mijn ouders
wel gegund.
Die volgende zaterdagavond bleek, dat
ze in de bioscoop iets gedaan hadden
om de chaos in bedwang te houden.
De eerste rij was ontdaan van de
stoelzittingen en daar zat dus niemand.
Maar echt helpen deed het niet. Bij het
n mmer Rock aro nd the Clock was
het weer bingo. Hele groepen begonnen weer te springen en te swingen.
En opnieuw heerste er een complete
chaos.
Ook deze avond deed de portier, nu
zonder pet, pogingen om de zaak weer
in het gareel te krijgen. Wederom
zonder succes.
Met veel genoegen denk ik nu terug
aan die twee avonden film.
Reacties altijd welkom bij 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.

Opel Rekord (1960)
Soms zijn hele gewone auto’s toch bijzonder. Althans, voor
mij is dat de Opel Rekord uit 1960. Hij staat duidelijk in mijn
geheugen gegrift.
Soms zijn hele gewone auto’s toch
bijzonder. Althans, voor mij is dat
de Opel Rekord uit 1960. Hij staat
duidelijk in mijn geheugen gegrift.
Ik was een jaar of 11 en woonde op
de Carel Reinierszkade in Den Haag.
Deze kade grensde en nog steeds
aan Huis ten Bosch en in het eerste
gedeelte woonde Herman Krebbers
de violist en Coen Flink de acteur. In
het derde gedeelte bij de molen bleek
ook Bridget Maasland te wonen.
Wij woonden in het middengedeelte
tussen het Eerensplein en de De
Sillestraat. En waarom vertel ik dit?
Omdat in dat gedeelte er drie Opels
Rekord (model 1960) voor de deur
stonden. Wat kan ik mij daar allemaal van herinneren? Een model dat
geïnspireerd was door de mode van
Amerikaanse auto’s, maar minder
dan het vorige model, waarbij de
voorruit doorliep naar de zijkant
en daar in een punt eindigde. Veel
eigenaren zullen daar vaak hun knie
tegen gestoten hebben. De voor- en

achterruit bij dit model hadden nog
wel een lichte kromming richting de
zijkant. Aan chroom ook geen gebrek
op dit model. Fraaie smalle en vooral
brede grille, uiteraard van glanzend
chroom met in het midden het forse
Opel-logo. Fraaie chroomstrip over
de zijkant die eindigde in de letters
Rekord. Een familiegezicht dat ook
de Opel Kapitän had in die jaren.
Maar het interieur zat vol met opvallende bijzonderheden. Allereerst de
tochtraampjes die bediend werden
door een ronddraaiende platte knop
in de deur, in plaats van de toen veelal toegepaste, maar ook zo inbraakgevoelige hendeltjes op het raampje
zelf. Het stuur was fraai gevormd in
de kleur wit, met een mooie aparte
chromen claxonring. Het versnellingshendel rechts onder het stuur,
ook in het wit, was elegant gevormd.
Naar je toe halen en omhoog was
de achteruit. Omlaag was de één en
dan bleven in de H-vorm de 2 en de
3 over. Niet te vergelijken met de

6-bak van tegenwoordig, maar ja,
je wist niet beter. De snelheidsmeter was ook een bijzonder verhaal,
want het was geen klok, maar een
langwerpig horizontaal lint, dat, net
als een thermometer, opliep tot 50 kilometer in het groen. Daarboven tot
100 kilometer geloof ik in het oranje
en daarboven werd het lint rood.
Té leuk toch? En dan de universele
sleutel die vanaf de fabriek in een
crèmekleurig kuststof hoesje zat. De

bovenkant van de sleutel was puntig
afgewerkt, zodat je hem makkelijk
uit het hoesje kon draaien. Ja, daar
was over nagedacht. Iets anders wat
mij altijd is bijgebleven is het feit
dat Opel af fabriek een sticker op
de achterruit plakte met daarop het
bouwjaar van de betreffende Rekord.
Wat daar de lol van was is mij altijd
ontgaan, maar wel apart. Tja. Opel
had in die tijd niet het imago van
een sportief rijdende auto. “Hij rijdt

als een dweil”, was een veelgehoorde opmerking. Het was toen een
echte gezins- en zakenauto. Duitse
degelijkheid die de no-nonsense Nederlander erg aansprak. Hij was ook
leverbaar in een 4-deurs, Car-A-Van
(combi) en Coupé-uitvoering. Eigenlijk een Buma-auto met voor mij
toch wat bijzondere bijzonderheden.
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:
• Fred Verdelman, Wassenaar
• Liz van Rijswijk, te Nieuw-Vossemeer
• Paul van der Geest, te Waddinxveen

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

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,

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

1
8

9
6 7
8
3 7
5

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

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. 4
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

3 5
2

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

3
9

1 4

5

8

7

3

5

6

2
5

7 9
1

2
4
8

4

6
1

5

9
7

8

9
7
4
9
4 6
5
3
5
8
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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

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

BRASSERIE DUDOK

TOKO BATAVIA

SMOKEYS SPARERIBS

2 maal ‘Ontbijt Dudok Compleet’ voor de prijs van 1 a
€ 12,50 (zie foto). Te bestellen van 09.30 tot 17.00.
Hofweg 1a, Den Haag - Centrum

10% korting op bestellingen vanaf € 20,-. Geldig op zaterdag vanaf 15.00 uur.
Willem Royaardsplein 7, Den Haag - Benoordenhout

Gratis huisgemaakte salade naar keuze t.w.v. € 3,50 bij
bestelling van een menu naar keuze.
Prins Hendrikstraat 146, Den Haag - Zeeheldenkwartier

MUSEUMNACHTKIDS

HAAR OPERA

WATT DESIGN

€ 1,- korting op een ticket.
Bankaplein 3, Den Haag - Willemspark/Archipelbuurt

5% korting op alle behandelingen.
Prins Hendrikplein 19, Den Haag - Zeeheldenkwartier

DE HAGENEES

KIM HEIJDENRIJK

Bij de aankoop van een lampvoet krijg je de ledlamp (diverse vormen, o.a. Hart en Cirkel) cadeau! T.w.v.
€ 26,95
Laan van Meerdervoort 94A, Den Haag - Zeeheldenkwartier

10% korting op deelname gelukswandeling.
Petronella Voutestraat 393, Rijswijk

Boek: Op zoek naar George. Geen verzendkosten, in een
mooie cadeauverpakking, gesigneerd door de auteur.
Te bestellen via: www.dehofpas.nl

BATAVIA BOEKEN

Flow-workshop voor € 22,50 i.p.v. € 27,50
Westeinde 10, Den Haag - Centrum

RESTO VANHARTE HAAGLANDEN
Als je met 4 personen komt eten, betaal je maar voor
2!
Guntersteinweg 377, Den Haag - Regentessekwartier

ISA BELLA LINEA

COLLEGE DAMESMODE
10% korting op de hele collectie. Niet geldig i.c.m. andere
aanbiedingen en sale.
Theresiastraat 58, Den Haag - Bezuidenhout

Ontspanningsmassage van 1 uur voor € 55,- i.p.v. € 75,-.
En/of een pakket van 3 Detox behandelingen voor maar
€ 195,- i.p.v. Ð€ 245,Frederikstraat 943, Den Haag - Frederikstraat/Denneweg

DE WATERREUS ONTBIJTBUFFET OP ZONDAG

LOLA VIOLA

20% korting op alle accessoires en telefoonhoesjes.
Theresiastraat 121, Den Haag - Bezuidenhout

COMM

10% korting op het hele assortiment.
Jan Hendrikstraat 72, Den Haag - Centrum

JOHN & JUNE’S

Een gratis warm drankje bij de aankoop van een museumticket.
Zeestraat 82, Den Haag - Willemspark/Archipelbuurt

DE VRIJE KAMELEON
€ 20,- korting op een individuele paardencoach sessie.
Van Ruysdaellaan 1A, Leidschendam

ADO DEN HAAG
5 % korting in de webshop van ADO.
Haags Kwartier 55, Den Haag - Leidschenveen/Forepark

voor € 10,- i.p.v. € 12,50 (excl. drank)
Strandweg 3, Den Haag - Scheveningen

DEMELINNE HOCKEY
Schaatsen slijpen voor maar € 5,- Schaatsen huren ook
maar € 5,- (geen noren).
Zilverstraat 116, Den Haag - Loosduinen

PHONE FIXERS

Koffie of thee met een heerlijk stuk taart naar keuze,
waaronder de beste Carrot Cake in Town voor
€ 5,Tasmanstraat 128, Den Haag - Zeeheldenkwartier

LA BADERINA
ADVOCATENKANTOOR GOPAL
Gratis consult van een half uur voor clienten met gefinancierde rechtsbijstand. Voor andere clienten wordt een
half uur consult in mindering gebracht op de kosten bij
opdracht.
Leyweg 1130, Den Haag - Leyenburg

10% korting op alle badkamer accessoires.
Theresiastraat 226, Den Haag - Bezuidenhout

KITCHEN RANI
Gratis welkomstdrankje bij diner! Keuze uit wijn, bier, fris
of thee. Max 2 pers/pas.
Gevers Deynootplein 223, Den Haag - Scheveningen

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.

10% korting op alle boeken
Zoutmanstraat 14-A,
Den Haag - Zeeheldenkwartier

HET CREATIELOKAAL

