
Vanuit een raam van mijn 

ouderlijk huis aan het begin 

van de IJsclubweg keken 

we uit op een pleintje met 

een drietal kastanjebomen. 

In 1989 werd er een kunst-

werk op geplaatst. De maker 

ervan, Frank Heerema, wilde 

met drie gevouwen cirkels de 

bewegingen van de verkeers-

stromen rondom dit pleintje 

accentueren (uit de Schenk-

kade, Juliana van Stolber-

glaan, van Heutszstraat en de 

IJsclubweg). In mijn kinderja-

ren - de jaren 50 - stelde het 

verkeer rond dit pleintje nog 

niet veel voor en kon je er 

heerlijk spelen, dat is nu wel 

anders. In ons stukje IJsclub-

weg bezat toen nog slechts 

één bewoner een auto.

Aan de andere kant van het pleintje 

waren er twee winkels. Aan de kant 

van de Schenkkade, net om een bocht, 

was de sigarenwinkel van Haven-

aar. Roken was toen nog een volop 

geaccepteerde gewoonte, men haalde 

zelfs extra sigaren en sigaretten in 

huis voor de visite. Er viel een goede 

boterham te verdienen met uitslui-

tend tabakswaren (en misschien 

wat ansichtkaarten); er was in die 

jaren een scherpe scheiding tussen 

wat in elke branche verkocht mocht 

worden. Op gegeven moment werd 

er een sigarettenautomaat aan de 

gevel gehangen, een noviteit waarmee 

de winkelsluitingswet omzeild kon 

worden (daarover straks meer). Af en 

toe mocht ik daar een stenen pijpje 

van een dubbeltje kopen waarmee we 

gingen bellenblazen of soms een bosje 

pijpenragers (ijzerdraad met chenille 

erom) om mee te knutselen. We waren 

gek op lege sigarettenpakjes, waar 

we een kaartspel van maakten; heel 

populair in die jaren. Het moesten wel 

stevige kartonnen verpakkingen zijn 

zoals Golden Fiction of Miss Blanche. 

Verder was het leuk om sigarenband-

jes te verzamelen.

Naast de winkel een portiek (met 

bovenwoningen die uitkeken op het 

pleintje maar de nummering hadden 

van de Schenkkade). Er stond daar 

ook een grote gietijzeren brievenbus 

met twee openingen: bovenin voor 

brieven, onder drukwerk.

Ansichtkaarten met alleen de naams-

vermelding van de afzender (zonder 

verdere tekst dus) kon je verzenden 

als drukwerk met een postzegel van 2 

cent. Die brievenbus werd meerdere 

malen per dag geleegd. De post werd 

in die tijd tweemaal per dag aan huis 

bezorgd, een ochtend én een mid-

dagsbestelling. Kom daar nou nog 

eens om!

Die brievenbus is in de loop der jaren 

natuurlijk enkele malen vervangen 

door modernere exemplaren, maar 

sinds de recente vermindering van 

het aantal brievenbussen door Post.

nl hangt er helemaal geen brievenbus 

meer.

Net als de Schenkkade eindigde de 

Juliana van Stolberglaan ook in een 

bocht met een winkelpand tegenover 

ons huis. Daar was de kruidenierswin-

kel van Haadsma gevestigd, oftewel 

De Friese Boterhandel, zoals in zwie-

rige letters op de winkelruit was ver-

meld. Mevrouw Haadsma verzorgde 

de winkel, mijnheer had tevens een 

melkwijk. Gekleed in een kort kruide-

niersjasje bezorgde hij met een grote 

rieten mand aan zijn arm melkpro-

ducten en bestelde kruidenierswaren 

aan huis. Alles werd opgeschreven in 

het boodschappenboekje aan de hand 

waarvan op gezette tijden de rekening 

werd voldaan.

Ingevolge de winkelsluitingswet 

moesten de winkels stipt om 18.00 uur 

sluiten. Als er 2 minuten later nog een 

klant geholpen werd kon de winkelier 

op een bekeuring rekenen. Ook was 

er de verplichte halve dag sluiting, dat 

was per branche geregeld. De meeste 

winkels waren dicht op woensdag-

middag; slagers geloof ik op een 

andere dag. Ook de maandagochtend 

kwam wel voor. Alles was dus keurig 

geregeld en de huisvrouw wist precies 

waar ze aan toe was.

Uiteraard waren de winkels toen ook 

op zon- en feestdagen gesloten. Een 

uitzondering werd gemaakt voor 

Tweede Pinksterdag. Omdat de huis-

houdens het toen nog zonder koelkast 

moesten doen en melk met warm weer 

snel zuur werd, mocht melkboeren op 

Tweede Pinksterdag een uurtje open 

zijn.

Mocht iemand foto’s hebben van een 

van deze winkels dan houd ik me 

gaarne aanbevolen.

Na de zeer recente langdurige opbre-

kingen van Stolberglaan en IJsclub-

weg, onder meer ter vernieuwing van 

de riolering, hebben de wegen een 

nieuw profiel gekregen. Aan weers-

kanten zijn fietspaden aangelegd. Het 
vertrouwde ronde pleintje blijkt te zijn 

verdwenen en is vervangen door twee 

vluchtheuveltjes. Het kunstwerk heeft 

een plaatsje gevonden op een stukje 

trottoir tussen IJsclubweg en Van 

Heutszstraat.

De wegen er omheen waren in de loop 

van de jaren wel vaker aangepast aan 

het toenemende verkeer, maar het 

ronde pleintje heeft zich vanaf on-

geveer 1930, toen de omgeving daar 

werd aangelegd, steeds in ongewij-

zigde vorm weten te handhaven. Het 

was maar een simpel pleintje, maar 

het heeft wel meer dan 85 jaar het 

straatbeeld bepaald in dat buurtje aan 

de rand van het Bezuidenhout.

Bonnie Spaans-Barkmeijer

bonniespa@telfort.nl
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Kaartspel sigarettenmerken

Ik heb in de jaren 1949-1955 op de 

lagere school gezeten. Wat toen in die 

tijd zeer populair was bij de jeugd, 

voor en na schooltijd, was het spelen 

met het beruchte kaartspel van de 

toen bekende sigarettenmerken, de 

lege kartonnen doosjes die je moest 

halveren (voor- en achterzijde) om 

er een kaartspel van te maken, met je 

schoolvriendjes. De bedoeling was 

te gaan kaarten tot je dezelfde op de 

laatste kaart lag en dan mocht je het 

stapeltje kaarten houden. Vele uren na 

schooltijd mee gespeeld. Maar wie o 

wie heeft voor mij nog een stapeltje 

kaarten, want het betreft voor mij 

nostalgie en wil dit graag aan mijn 

kleinkinderen laten zien. Wat zou ik 

graag een reactie krijgen.

Ton Gonaries

tongonaries@hetnet.nl

Koning Willem III

In nummer 6 van uw blad las ik het 

stukje over de handboogschutterij. 

Hierbij viel het mij op dat er wordt 

vermeld “op 22 augustus 1844 wordt 

de handboogschutterij Eendracht op-

gericht onder het beschermheerschap 

van niemand minder dan zijne majes-

teit Koning Willem III”. Dit kan niet 

kloppen, want in 1844 was Koning 

Willem II aan het bewind, ingehuldigd 

als Koning op 28-11-1840 en overle-

den op 17-03-1849. Koning Willem III 

werd op 12-05-1849 ingehuldigd.

T.W. Feenstra

feenstrabtw@casema.nl

Op zoek naar halfbroer

Sinds kort weet ik dat mijn vader 

Arend van Wolferen al eerder ge-

trouwd is geweest. Namelijk met C.J. 

Le Griep op 10 september 1930. Zijn 

vrouw is op 18 december 1934 over-

leden op 24-jarige leeftijd. Uit dit hu-

welijk zijn twee zoons geboren. Dirk 

van Wolferen geboren op 15 maart 

1932 en Jan van Wolferen geboren 

op 16 oktober 1933. Beiden in Den 

Haag. Dirk en Jan zijn waarschijnlijk 

in weeshuizen of door pleegouders 

groot gebracht. Ik weet dat Dirk in de 

jaren 50-60 is overleden waarschijn-

lijk door een duikongeval. Mijn vader 

is in 1938 met mijn moeder getrouwd, 

ikzelf ben van 1946. In dit huwelijk is 

nooit over mijn halfbroers gesproken. 

Ook mijn vader heeft waarschijnlijk 

geen contact met hun gehad. Ook de 

familie zweeg in alle talen. Op het 

ziekbed van mijn zuster kwam dit 

verhaal naar boven. Ik ben opzoek 

naar mijn halfbroer Jan en eventueel 

familie van mijn andere halfbroer 

Dirk. Zelf ben ik bij mijn zoektocht 

vastgelopen. Vanwege de wet mag de 

gemeente Den Haag geen gegevens 

verstrekken. Alle inlichtingen zijn 

welkom.

Aad van Wolferen

a.wolferen@casema.nl

Kindermeisje Annie Engelen

Mijn moeder, Annie Engelen, heeft 

een tijdje als kindermeisje gewerkt in 

Den Haag. Komend uit Ulft, een klein 

dorp in de Achterhoek, was dit een 

grote belevenis voor haar. Het moet in 

de jaren net na de Tweede Wereldoor-

log geweest zijn (1946-1947) bij een 

huisarts op de Laan van Meerdervoort. 

Zijn naam herinner ik me jammer 

genoeg niet meer en kan het ook niet 

meer navragen, omdat moeder in 

2016 is overleden. Maar aangezien 

ik bezig ben om een album te maken 

van haar leven, zou ik bij deze graag 

willen weten of er iemand is die zich 

dit kan herinneren (kinderen van deze 

familie?) en eventueel nog foto’s van 

haar hebben. Mocht u info hebben 

hierover, dan kunt u mij mailen. Bij 

voorbaat dank!

Anne Nijland

arubanne@yahoo.com

Dopmeijer

Op 13 april gaat de familie Dop-

meijer aan de Rijswijkseweg met zeer 

verdiend pensioen! Hiermee is een 

eind gekomen aan al die heerlijke 

broodjeszaken waar je ‘s nachts nog 

even iets ging eten na het stappen. 

Broodje bal natuurlijk, maar ook uier-

boord, bloedworst met appel, speklap 

en niet te vergeten... karbonaad met 

een gebakken ei erop! Dit uiteraard 

vergezeld van het standaard glaasje 

melk! Zoveel beter dan al die vette 

zooi van nu, shoarma waar je nog drie 

dagen van uit je bek stinkt!

Voor de echte diehard stappers die het 

volhielden tot de ochtend waren er de 

ko fie uizen. at je s orgens roeg 
tussen de arbeiders met je getoupeerde 

haar en plateauzolen, een uitsmijtertje 

te schransen. Maar nu eerst de oude 

broodjescultuur in het zonnetje zetten, 

hoor!

Margot Alvarez

luctoretemargot@yahoo.com

Johann Belacek

Nooit gedacht nog eens bericht te krij-

gen dat het graf van Johann Belacek 

is geruimd. In Wenen wel te verstaan. 

Hij is er op 7 december 1919 geboren 

en er helaas in april 1985 overleden. 

Een ‘Kriegsverwundete’ die in 1943 

die Scheveningen aandeed en en daar 

een romance had. Mijn zoektocht 

naar hem heeft, behalve deze basale 

gegevens, nog niet veel opgeleverd. 

Als deze naam bij u een belletje doet 

ringelen of u kent iemand die hem 

heeft gekend, zou ik het erg op prijs 

stellen als u met mij contact opneemt.

Paul Quadflieg

quadflieg@me.com

Wie kan mij helpen?

Reeds geruime tijd ben ik bezig met 

mijn jeugdherinneringen aan het 

papier toe te vertrouwen. Om een goed 

verhaal neer te kunnen zetten over de 

tijd die ik in diverse scholen heb door-

gebracht, ontbreekt het mij helaas aan 

voldoende informatie, zoals klassen-

foto’s, het onderwijs tijdens de oorlog 

en de hongerwinter, evenementen, etc. 

Het gaat met name over de katholieke 

bewaarschool aan de Bevelandsestraat 

(Duindorp) van 1936 tot 1938, de 

Theresiaschool, nu De Parkiet aan de 

Parkietlaan (Vogelwijk) van 1938 tot 

1944 en de R.K. MULO aan de Hor-

tensiastraat 22 van 1944 tot 1948.

Extra aangespoord door het recente ar-

tikel over het klooster in de Vogelwijk, 

dat mij liet zien dat er toch nog wel 

gegevens uit de oude doos beschikbaar 

zijn, doe ik hierbij een vriendelijk 

verzoek om hulp. Bij voorbaat dank.

Frans Fraters

ffraters@gmail.com
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Oud-leerlingen Burgemeester De Monchyschool

Bedankt voor het plaatsen van de schoolfoto’s van de Burgemeester De Monchyschool in De Oud-Hagenaar van 9 januari. 

Ik heb al vele reacties gekregen van oud-leerlingen die nog meer namen wisten. En heb nu al contact met vijf leerlingen en 

oop op eer  dan kunnen we iss ien et elkaar een akkie ko fie drinken en wat ijkletsen. a er genoeg is al een 
leerling overleden. Ik heb de foto nu met namen voorzien en hoop dat u de foto nogmaals kunt plaatsen. Dat zou top zijn.

Nico van Duivenboden

nduivenboden@ziggo.nl

Wie herkent zich op deze foto?

Het is de Irene Kleuterschool in Den Haag uit februari 1955. De namen van 

de onderwijzeressen zijn wel bij mij bekend.

Gerda Riet

johandeumer@msn.com

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!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

estland  el t  idden el and  eids enda
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant 

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

F.J.A.M van der Helm

John Vroom

Postadres

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Daphne Brückel en 

Jolanda Kraanen

Brückel Reclame BV

Telefoon: 070-360 76 76 

deoudhagenaar@bruckel.nl

www.bruckel.nl

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

www.baasimmedia.nl



Daar stonden de straalzenderschotels 

van de dienst Radio en Kabel Verbin-

dingen van de PTT en je had op 100 

meter hoogte een fantastisch uitzicht 

over de stad. Het zou leuk zijn om 

deze foto’s opnieuw een keer te kun-

nen maken om de enorme verandering 

te zien die de stad heeft ondergaan na 

1973.

Nieuwe Hagenaars kunnen zich niet 

voorstellen dat de stad toen nog zo 

leeg was rondom het Centraal Station. 

Toen nog Staatsspoor!

Henk Snijder

henk.snijder@gmail.com

Foto’s vanaf zendertoren Bezuidenhout
Ik was werkzaam in 1973 

tijden de bouw de DC2-tele-

fooncentrale van de PTT op 

de Beatrixlaan in de Bezui-

denhout. De Nederlandse 

Standard Electric Maat-

schappij, onderdeel van ITT, 

bouwde deze centrales voor 

de PTT.

Wij hadden als bedrijf een kantoor-

ruimte in dit gebouw. Wij kregen toen 

de gelegenheid om een keer bovenin 

de toren te komen kijken.
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Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

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).

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

‘ Nooit gedacht dat 

een afscheid zo veel 

persoonlijker kon zijn’

Toen we het programma voor de uitvaart van 

mijn moeder moesten bedenken, kwamen 

we zelf  niet verder dan wat korte toespraken 

en koffie met cake. De mensen van Yarden in 

de regio Den Haag hebben ons echter enorm 

geholpen om er een afscheid van te maken dat 

veel beter bij haar paste. Dat verdiende ze ook.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.

yarden.nl

T 070 325 7955
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

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

U steunde ons op 21 maart, en 
  wij zíjn er nu voor u in de raad 

NAAST

DE SHELL

Naar: Binckhorstlaan 130 Den Haag  070 - 380 90 94

KIJK VOOR MEER INFO EN TARIEVEN: WWW.KOHLER.NL

FILIAAL DEN HAAG IS VERHUISD
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Verontwaardigd vroegen bewoners 

van Scheveningen en ook elders 

zich af of de gevangenen als zieken 

moesten worden beschouwd, die een 

badplaats nodig hadden om te helen 

van hun criminele zonden?

In 1880 had het ministerie van 

Justitie het plan opgevat om een cel-

gevangenis te bouwen in de duinen 

nabij Scheveningen. Daartoe moesten 

de duinen deels worden afgegraven 

en de grond worden geëgaliseerd. 

Tijdens deze tijdrovende bezig-

heid, hield een zestal marechaussees 

de wacht op het bouwterrein, dat 

eigenlijk behoorde tot het uitgestrekte 

grondgebied van de gemeente Was-

senaar.

In 1883 was de bouw volop aan de 

gang. Van heinde en ver kwamen er 

arbeiders werken aan het immense 

gebouw. Tijdens de bouw was er 

een dreiging tot staking door de 

Haagse afdeling van de Sociaal-

Demokratische Vereeniging. Gevolg 

was een loonsverhoging voor de vele 

poldergasten die hier werkzaam wa-

ren. Het ging er allemaal rommelig 

aan toe. Zo bleek dat de bouw enige 

vertraging ondervond doordat er te 

weinig stenen waren geleverd. Van 

het benodigde aantal van 5 miljoen, 

was pas 1 miljoen geleverd. Na het 

stenentekort volgde het watertekort 

in de zomer van 1883. Pas toen de 

bouwput was aangesloten op het 

waternet, konden er extra krachten 

worden aangenomen om de bouw te 

bespoedigen.

In april 1885 werd het Huis van 

Bewaring in gebruik genomen. Het 

was een degelijk gebouw, dat een 

zekere stoerheid uitstraalde zoals 

dat verwacht mocht worden van een 

gevangenis. Sommige mensen zagen 

in de toegangspoort met arduinste-

nen kantelen een gelijkenis met de 

robuuste vestingpoort van Antwer-

pen. Achter de hoge scheidingsmuur 

bevond zich een wereld op zich met 

een gevangenisregime dat erop was 

gericht de ‘gasten’ koest te houden 

en vooral ook te zorgen dat ze niet 

zouden ontsnappen. In totaal waren 

er aanvankelijk 220 cellen, zowel een 

dames- als herenafdeling. Duidelijk 

was dat de nieuwe strafinri -

ting meeging met de hygiënische 

eisen van die tijd, zodat ziekte en 

besmetting zoveel mogelijk werden 

voorkomen.

De schepping van bouwmeester Jo-

han Frederik Metzelaar (1818-1897) 

was indrukwekkend. De architect 

heeft meerdere gevangenissen 

ontworpen, die een zekere gelijkenis 

met elkaar vertonen. Het uit dezelfde 

tijd daterende Huis van Bewaring van 

Breda heeft bijvoorbeeld eenzelfde 

soort toegangspoort als de Scheve-

ningse gevangenis.

Gesproken wordt van eenvoudige, 

doch goed verlichte cellen met 

een groot raam. In de cel was een 

nachtleger of bed te vinden, dat 

overdag opgeklapt diende te worden. 

Voorts stond er een klein tafeltje en 

een bankje. Enkele vrouwencellen 

waren wat groter, vermoedelijk om 

verplichte was- en strijkwerkzaam-

heden te verrichten. Smalle ijzeren 

trappen verbonden de verschillende 

verdiepingen en afdelingen met 

elkaar. Vernieuwend was het gebruik 

van stoom in de gevangenis voor 

diverse doeleinden. Zo werden de 

liften daarmee bediend, de cellen 

ermee verwarmd en het eten erop 

klaargemaakt.

Bewoners op de tweede verdieping 

hadden het privilege om over de 

grote muur heen te kijken. Ze hadden 

een schitterend uitzicht op de duinen. 

Of dat rustgevend is geweest of juist 

de hang naar de vrijheid deed bevor-

deren is niet onderzocht.

Frans van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

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

Tumult rond de bouw van de Scheveningse gevangenis
Het idee tot het bouwen van ‘een gevangenis aan zee’ werd 

niet door iedereen met gejuich ontvangen. De badplaats in 

wording zou misdadigers een luxe gevangenis schenken en te 

weinig doen voor de toeristen. Alom kritiek vanuit de samenle-

ving. Ook de aanleg van de spoorbaan met een halte nabij de 

gevangenis leverde veel spot.

Scheveningse gevangenis anno 1910

Dat kleine bonnetje was één van de 

twee onvervangbare bonnetjes die we 

op dat moment voor mijn moeder en 

mij hadden.

Ons gezin bestond toen uit mijn moe-

der en ikzelf. Mijn vader was onderge-

doken. Zijn stamkaart konden we niet 

gebruiken. Mijn broer was vanwege 

de honger naar elders vervoerd. Hij 

had zijn distributie bescheiden meege-

kregen. Mijn moeder en ik hadden dus 

ieder een weekrantsoen aan brood. Dat 

was 400 gram (een half broodje) per 

persoon. Daarbij hadden we ieder per 

dag een kwart liter watersoep van de 

gaarkeuken. Dat kleine stukje papier 

vertegenwoordigde dus de helft van 

ons gezamenlijke weekrantsoen aan 

brood. De bakker was maar beperkt 

bevoorraad en om zo veel mogelijk 

klanten te kunnen helpen, kon er maar 

één bon per keer worden opgenomen.

Er waren op zo’n bon twee soorten 

brood te krijgen. Het smakeloze 

regeringsbrood en het wat minder 

smakeloze moutbrood. Het rege-

ringsbrood was iets hoger en iets 

voedzamer. Daar sneed je iets grotere 

sneetjes van. Het moutbrood was lager 

maar langer. Daar sneed je wat méér 

kleinere sneetjes van. Moutbrood had 

bij ons de voorkeur, omdat je daarmee 

een groter aantal sneetjes over een iets 

langere tijd kon verdelen.

Beperkt bevoorraad

Rijen wachtende mensen behoorden 

in die tijd tot het normale straatbeeld. 

Winkels en/of andere plaatsen van 

uitgifte van goederen of etenswaren 

werden maar beperkt bevoorraad. Zij 

waren daarom vaak maar kort ge-

opend. Om niet achter het net te vissen 

wilde iedereen er snel bij zijn en zo 

ontstonden er queuën.

Wij kinderen moesten vaak al vroeg 

voor onze ouders een gunstige plaats 

in de rij innemen. Als dan de verkoop 

van een artikel begon werden we door 

onze ouders afgelost.

In de periode vóór de hongerwinter 

was er bijvoorbeeld om de twee à drie 

weken aanvoer van vis.

Vis was niet op de bon maar slechts 

zo nu en dan vrij verkrijgbaar. Vanuit 

Scheveningen werd meestal wijting 

o  akreel per akfiets o  andkar 
aangevoerd en dat arriveerde als 

regel omstreeks het middaguur op de 

verkoopplaats.

Ik herinner me dat ik dan al ‘s mor-

gens om omstreeks half negen bij de 

plaats van afgifte moest gaan staan om 

bij de vorming van de queue een zo 

gunstige mogelijke plaats te hebben. 

Ik was dan niet alleen. Er waren al 

meer kinderen met hetzelfde doel.

Tegen de tijd dat de verkoop van de 

vis begon, verschenen onze ouders en 

namen onze plaats in de rij over. Dat 

was een gebruikelijke gang van zaken.

Brood

Die rij voor de bakkerswinkel is niet 

erg lang. Ik sta ergens middenin. De 

verkoop van brood is begonnen en 

langzaam schuifelen we voorwaarts de 

winkel in. Achter mij bukt er iemand 

om iets op te rapen. Ik besteed daar 

geen aandacht aan.

Eindelijk ben ik aan de beurt. Ik wil 

mijn distributiebonnetje op de toon-

bank leggen. Ik kom tot de onthutsen-

de ontdekking dat ik dat bonnetje niet 

meer in die ijskoude hand heb. Het is 

uit mijn hand gevallen zonder dat ik 

daar door de kou iets van gemerkt heb. 

Ik herinner me die vrouw achter mij, 

die bukte en iets opraapte. Ik draai mij 

om en kijk haar vragend aan. Zij kijkt 

star voor zich uit. Vertwijfeld kijk ik 

naar de vrouw achter de toonbank. 

“Helaas géén bon geen brood” zegt ze

Wanhopig druip ik af en ik loop 

schoorvoetend naar huis. Mijn moeder 

is radeloos maar het terechte verwijt, 

dat ik verwacht, blijft uit.

We hebben nu per persoon voor die 

periode nog maar 200 gram brood.

Die week hebben we extra honger, 

allebei.

Gé C. Witmaar

gcwitmaar@gmail.com

Het verloren distributiebonnetje
In mijn herinnering sta ik in de rij bij de bakker. Ik ben 14 jaar oud. Het loopt naar het eind van de 

oorlog. Ik ril van de kou want de vrieskou dringt gemakkelijk door mijn “gekeerde” jas. (Als jas-

sen aan de buitenkant versleten waren werden ze gekeerd zodat de slijtplekken aan de binnenkant 

vielen). Koude voeten heb ik niet in mijn klompen. Ik probeer mijzelf warm te houden door op mijn 

plaats te stampvoeten en mijn armen te bewegen. Uit de rij gaan is geen optie. Je bent je plaats 

kwijt en je kan daarna weer achteraan aansluiten met de kans dat het brood is uitverkocht. In één 

van mijn koude handen heb ik het broodbonnetje vast. In mijn zak heb ik het geld.
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BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!

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

   

           20% KORTING
 

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

    Bel en bestel 070-2210580

Normaal  € 119,95

240,-
Met de Hofpas 

Normaal  € 299,00

MULTIFUNCTIONELE 
DOUCHESTOEL

LICHTGEWICHT ROLLATOR SERVER
Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen. 

Verkrijgbaar in meerdere hippe kleuren. 

BOODSCHAPPENTROLLEY 
PLAYMARKET GO UP

TRENDY RETRO PERSONEN-
WEEGSCHAAL

31,15
Normaal € 38,95

Met de Hofpas

Meetbereik 160Kg 

en geen batterijen 

nodig.

Normaal  € 32,9526,50

VOETENZAK FWS Medisana

3 temperatuur instellingen.

Automatische uit-

schakeling na 90 

minuten

    WWW.COMFORTLAND.NL

Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig 

profi el en een vast gelast frame. Het is met een eigen 
gewicht van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste 

rollators op de markt in de categorie gebruikers tot een 

maximaal gewicht van 150 kg.

Opvouwbaar
De Server is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten 

door het eenvoudige vergrendelingssysteem welke tevens 

dient als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rolla-

tor opgepakt kan worden.

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 

150 kg. Lichte en betrouwbare remmen. TPE-gelaagde 

onbreekbare wielen met rubber loopvlak. Onderhoudsvrij. 

Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde 
handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebrui-

ker 

(licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel)

Hoogte verstelbaar
De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen 

vanaf 63 cm bij de lage tot 102 cm voor de hoge versie.

95,
Met de Hofpas

95

119,20
Met de Hofpas

Normaal € 149,-

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.

Een sterk aluminium 

frame met af-

neembare arm-

leuningen en

antislip doppen.

Met de Hofpas

Nog geen Hofpas?  



De Kaapstraat loopt vanaf de Kemp-

straat via het Kaapseplein tot aan de 

Hoefkade. In het midden van de straat 

waren er diverse plantsoenen voorzien 

van struiken en bomen. De straat 

had/heeft diverse zijstraten, vanaf de 

Kempstraat gerekend de Boerenstraat: 

rechtsom naar de Schalkburgerstraat 

en linksom naar de Herman Cos-

terstraat (de Haagse Markt), dan de 

Springfonteinstraat naar de Schalk-

burgerstraat, evenals de Viljoenstraat 

en de Majubastraat. Aan de andere 

kant van de straat, de Langnekstraat 

naar de Herman Costerstraat (zoals 

eerder vermeld de Haagse Markt). 

Dan nog de Spionkopstraat, met het in 

de Transvaalwijk welbekende badhuis, 

ook richting Schalk Burgerstraat, 

waar in die tijd tramlijn 13 doorheen 

reed naar het Veluweplein, waar het 

eindpunt was. De Kaapstraat was in 

die tijd voorzien van veel winkels.

Weer vanaf de Kempstraat gezien, 

was daar de fourniturenwinkel Van de 

Zon, door de bewoners steevast ‘het 

zonnetje’ genoemd. In het gedeelte tot 

aan de Boerenstraat bevond zich in die 

tijd een café en een banketbakkerij, ik 

dacht van Van der Geest. Op de hoek 

van de Boerenstraat naar de Herman 

Costerstraat was slagerij Matze en aan 

de andere kant ijssalon Van Bouwman, 

aan de andere kant van de Boeren-

straat richting Schalk Burgerstraat een 

sigarenzaak, die werd gerund door een 

uit het Zeeuwse Sluiskil afkomstige 

dame waarvan ik de naam niet meer 

weet, maar de sigarenzaak werd 

‘Sluisje’ genoemd. Verderop, richting 

Springfonteinstraat was de rijwiel-

handel van de familie Selier en op de 

hoeken van de Springfonteinstraat de 

drogisterij van de familie De Koning 

(Paul de Koning) en de bloemenzaak 

van Korpel.

De drogist Paul de Koning was zo’n 

beetje de hulpdokter van de buurt. 

Voor kleine verwondingen kon je 

altijd bij hem terecht. Ook het verwij-

deren van hechtingen was aan hem 

toevertrouwd.

Springfonteinstraat

Recht tegenover de Springfonteinstraat 

was er een aardappelen- en groente-

handel waarvan ik de naam kwijt ben 

(Smit?) en een eindje verderop aan 

dezelfde kant een kruidenierswinkel 

van de Spar (’kopen bij de Spar is 

sparen bij de koop’, was de slogan) de 

winkel werd gedreven door - vol-

gens mij - de familie Badoux. In het 

gedeelte van de Springfonteinstraat tot 

aan de Viljoenstraat bevond zich een 

sigarenzaak van de familie Willemsen, 

later overgenomen door de familie 

Kamstra, en een herenkapsalon van de 

familie Kraak met een hondje, Bobby 

genaamd. Na de familie Kraak is de 

kapsalon overgegaan naar de familie 

Van Schaik, weer later is de herenkap-

salon overgegaan naar een dameskap-

salon waarvan ik de naam kwijt ben. 

Op de hoeken van de Viljoenstraat 

waren aardappelen- en groentehandel 

Van Daleman en bakkerij De Jager 

actief. Later, toen de familie De Jager 

naar het Zeeuwse Waarde verhuisde, is 

de bakkerij inclusief winkel over-

gegaan naar de familie Boekestein. 

Recht tegenover de Viljoenstraat was 

daar de melkhandel, ik herinner mij 

de familie Remmerswaal (Guus). Bij 

de Majubastraat op de ene hoek een 

rijwielzaak en op de andere hoek een 

klein kruidenierszaakje (van beide 

ben ik de namen kwijt), daarnaast de 

snackbar het ‘Haantje’ van de familie 

Van Bommel. Aan de andere kant, 

op de hoek van de Langnekstraat een 

leder- en schoenenzaak van La Haye.

In het gedeelte tussen Majubastraat en 

Spionkopstraat herinner ik mij nog een 

boekenzaak waar wij als kind mooi 

vliegerpapier konden kopen. En op de 

hoek van de Hoefkade en Kaapstraat 

een café, volgens mij van Breebaard, 

dan was er nog op het Kaapseplein 

wasserij Cras en op de hoek van het 

Kaapseplein en de Hoefkade een 

sigarenwinkeltje met aan de gevel een 

brievenbus. Zoals u ziet: aan winkels 

geen gebrek in de Kaapstraat en voor 

elk wat wils, al realiseer ik mij dat 

ik verre van compleet ben geweest. 

Eveneens geen gebrek aan speelkame-

raadjes, want de Kaapstraat was in die 

tijd een kinderrijke buurt en waar je je 

in die tijd mee bezig hield, was buiten-

spelen en nog eens buitenspelen - als 

je niet naar school moest natuurlijk.

Na schooltijd waren dan ook bijna 

alle kinderen buiten aan het spelen. 

Mijn lagere school bevond zich in de 

Kritzingerstraat, met juffrouw Leen 

voor de eerste klas, mijnheer de Waard 

voor de tweede klas, meester Schmid 

deed de derde klas, de vierde klas 

was in handen van meester Lucas, 

die ook actief was als jeugdleider bij 

de voetbalclub R.A.V.A., de vijfde 

klas was van meester Bijlsma en het 

hoofd van de school meester Bertels 

(oneerbiedig door de leerlingen ‘punt’ 

genoemd) had de zesde klas onder 

zijn hoede. De kleuterschool aan de 

Beijersstraat (ook wel bewaarschool 

genoemd) geleid door nonnen, heb ik 

maar kort bezocht in verband met de 

oorlog. Met vriendjes buitenspelen 

was zeker na de oorlog een grandioos 

gebeuren. Meestal ‘s avonds na het 

eten voetballen - als we tenminste een 

bal hadden - of een soort honkbal, 

waarbij de stoepputten de honken wa-

ren en de grote put op de hoek van de 

Viljoenstraat was de brandplaats. Uit 

mijn herinneringen komen best nog 

wat namen naar boven van vriend-

jes en vriendinnetjes waar wij mee 

speelden. Onder andere de broertjes 

Bart en Robby v.d. Barselaar, Adrie de 

Jager van de bakkerij, Nolly en Wiesje 

Dijkman, Martien van Pinksteren, 

Basje v.d. Elst, Zusje Smit, Hans, 

Eddy en Anneke v.d. Geest, Jopy v.d. 

Lubbe en van de familie Daleman acht 

kinderen, te weten Kees, Truus, Thea, 

Jan, de tweeling Peter en Joop, Sjaak 

en Nelly. Oh ja, ook nog Annie Hoog-

endoorn. Die was in het bezit van een 

tennisracket. Kon je prima gebruiken 

bij het runnen. Dan waren daar nog 

Jelle, Geeke, Sjoukje Kamstra, Hennie 

Kruisen en haar broertje (waar ik de 

naam niet meer van weet). De wat ou-

dere jongens uit de straat speelden niet 

meer zo vaak buiten, zoals Piet Boes, 

de tweeling Jan en Jos Goedbloed 

(vader was agent van politie) en Rudie 

de Jonge.

Op een gegeven moment kwam de 

familie Altena net om de hoek in de 

Viljoenstraat wonen met vier kinde-

ren: Aage, Wiebe, Fokke en Netty. 

Fokke wilde maar één ding en dat 

was voetballen. Dat gebeurde dan ook 

regelmatig, ook tegen andere straten, 

zoals de Majubastraat. Daar was ook 

prima de gelegenheid voor, tussen de 

twee blinde schoolmuren waarbij de 

deuren als doel fungeerden. Bij de 

Majubastraat waren de broers Advo-

caat en de broertjes Jan en Harry Vos, 

naast nog vele anderen, actief. Mijn 

eerste voetbalclub waarvan ik lid werd 

was A.T.V.V. (Allen Tot Vrienden 

Verenigd) met een veld aan de Schim-

melweg in Spoorwijk, maar daar heb-

ben we alleen maar vriendschappelijk 

gespeeld, vaak tegen Semper Altius, 

als ik mij goed herinner was onze 

leider daar ome Freek Janse.

Zuiderpark

Zwemmen deden we ook regelmatig 

- in de zomermaanden natuurlijk - bij 

Ot en Sien in het Zuiderpark. Later 

mochten we van onze ouders af en toe 

naar het Zuiderparkzwembad, maar ja, 

dat koste geld, terwijl zwemmen bij Ot 

en Sien gratis was. In het Zuiderpark-

zwembad was het omkleden in kamer 

1 tot en met 66, of op de bovengalerij 

of anders in de algemene badkamer, 

ook wel jatkamer genoemd. Jongens 

en meisjes uiteraard apart. De meisjes 

hadden een glijbaan in het diepe bad 

en de jongens een vlot.

Voetballen in het Zuiderpark op de 

speelweide of op het hoge veldje 

tegenover de velden van R.A.V.A. en 

V.V.P. Beide clubs zijn in een fusie 

met andere clubs opgegaan, evenals 

mijn eerste club A.T.V.V. Als wij als 

kind ‘s zondags naar A.D.O. gingen 

kijken, voor 25 cent een kaartje voor 

de z.g. ‘kippenren’ achter het doel aan 

de Moerwijk-zijde, gingen we direct 

na a oop naar de o erkant an de 
rondweg van het Zuiderpark, kropen 

daar onder het prikkeldraad door om 

op het complex van R.A.V.A. en V.V.P. 

te komen. A.D.O. begon namelijk al 

om 14.00 uur en de katholieke clubs 

om 14.30 uur, zodat we ook nog een 

klein half uurtje de ene keer V.V.P. en 

de andere keer R.A.V.A. konden zien 

spelen. Op de vrije woensdagmiddag 

was een bezoek aan (toen) het bos van 

Overvoorde (nu heet het Buitenplaats, 

geloof ik). Ook een hele belevenis. Je 

kon daar zo heerlijk spelen in en op 

de Duitse bunkers of wat daar nog van 

over was. Het was echter wel een heel 

eind lopen vanaf de Kaapstraat langs 

de Beek aan de Moerweg via de z.g. 

driehoek, een moerassig gebied waar 

nu de Erasmusweg is, naar de ingang 

van het bos van Overvoorde aan de 

Van Vredenburchweg en dan tegen 

de avond dat hele eind weer terug. 

Op de doordeweekse avonden naar 

promotie-degradatiewedstrijden kijken 

op de velden aan de Fruitweg tussen 

clubs als de Jagers, TEDO, SOA, o.a. 

of met een perronkaartje van 10 cent 

een wedstrijd op het V.U.C.-terrein be-

kijken, het oude V.U.C.-terrein aan de 

Schenkkade. Opvallend in die tijd was 

ook dat er verschillende spelperiodes 

waren; ineens was iedereen aan het 

knikkeren om na een tijdje plotseling 

te gaan hinkelen en dan ineens, zonder 

afspraak, was iedereen aan het tollen. 

Meisjes met een zweeptol en jongens 

met een priktol. Ook hoepelen met een 

oud fietswiel zonder spaken was zo n 
rage, apart van het ‘normale’ tikkertje 

of verstoppertje. Ach ja, dat zijn lang 

vervlogen tijden, waar ik met vele 

mooie herinneringen aan terugdenk.

Rest mij nog te vermelden dat dit hele 

verhaal, terugblik zo u wilt, uitsluitend 

uit mijn herinnering komt en niet is 

ontleent aan welk archief dan ook.

Rob Eijsackers

robsoneijs@casema.nl

Herinneringen aan de Kaapstraat
Zelf ben ik geboren in een zijstraat van de Kaapstraat, nl. de Viljoenstraat, maar als baby met mijn 

ouders al snel verhuisd naar een eerste etagewoning in de Kaapstraat op nr. 127. Op hetzelfde 

portiek maar dan op nr. 123 woonden mijn opa en oma. In de oorlogsjaren kon ik daar nog weleens 

terecht voor een boterham of iets anders eetbaars. Toen mijn opa en oma (van vaders kant) op 

latere leeftijd problemen kregen met de trap in huis, hebben mijn ouders en zij van woning geruild, 

wij naar de tweede etage en opa en oma naar de eerste etage - met goedvinden van huisbaas Hen-

zing overigens. Ik herinner mij nog goed dat ik tijdens de voedseldroppings van o.a. het befaamde 

Zweedse wittebrood met mijn tante op het dak van de woning mocht gaan staan om naar de laag 

overvliegende vliegtuigen te zwaaien.
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Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Fahrenheitstraat 343

• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)

• Kerketuinenweg 21

• Leyweg 922J

• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)

• Piet Heinstraat 25 & 69

• Weimarstraat 364

• Westduinweg 196

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00 -17.00 uur

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

 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.

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

GRATIS  lid worden van 
DE VOLHARDING 

heeft veel voordelen

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

MEER WETEN? 
BEL 070 221 05 81

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

www.oddfellows-denhaag.nl

Behoe�e aan inspiratie?
Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van onze groep  

mannen is er ruimte voor levensbeschouwing, 

bezinning en muziek in een bijzondere omgeving, 

met vriendschap als basis. Voel je welkom en 

neem vrijblijvend contact met ons op.

VRIENDSCHAP  LIEFDE  WAARHEID 

Odd
 Fello�
Humanitas L

oge in D
en Haag

 

Odd
 Fello�
Humanitas L

oge in D
en Haag
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Literaire brunch in schouwburg rondom schrijver Theo Thijssen

Op zondagochtend 8 april vindt in de Paul Steenbergenfoyer van de Koninklijke Schouwburg de 
voorjaarseditie plaats van de ‘Literaire Brunch’. Deze keer draait het om de schrijver Theo Thijs-
sen, vooral bekend als auteur van ‘Kees de Jongen’. De Amsterdamse historicus Peter-Paul de 
Baar houdt een lezing over het Amsterdam van Kees de Jongen. Bernard Kruithof spreekt over 
de collectie van het Theo Thijssen Museum, waarvan hij de voorzitter is. Fragmenten uit Thijs-
sens werk worden gelezen door acteur Piet van der Pas. Christien Kok presenteert.

‘Als je ‘s goed opschieten wou, moest je voorover gaan lopen, net of je telkens víel, en dan 
maar met je armen zwaaien, heen en weer. Op deze manier van lopen lei Kees zich speciaal toe’. 
Dit gaat over de beroemde ‘zwembadpas’ die Kees de Jongen en zijn klasgenoten gebruiken om 
snel bij het zwembad te komen. ‘Kees de Jongen’, is het verhaal van de Amsterdams volksjon-
gen, die zich via een trits dramatische gebeurtenissen van een ongebreidelde fantast ontwikkelt 
tot een doener.

Als schoenmakerszoon kende Thijssen het Amsterdamse middenstandsmilieu maar al te goed. 
Het ongemak van tweedehands of uit oude lappen genaaide kleding, de geheimen van volwas-
senen waar kinderen toch achter komen, kinderfantasieën en het leven op een volksschool, het 
zijn thema’s die in al zijn werk terug komen. Zelf lukte het hem een beurs voor de kweekschool 
te krijgen. Hij werd een gedreven onderwijzer die zich goed kon verplaatsten in kinderen, en 
aandacht voor het individu hoog in het vaandel had. In ‘De gelukkige klas’ (1926) overpeinst 
onderwijzer Staal: ‘M’n heerlijke, lieve, lastige stel, ik weet eigenlijk maar éen ding: de jaar of 
wat dat ik jullie heb en dat jullie mij hebben, behoren wij enkel maar een gelukkige klas te zijn’. 
In ‘Het grijze kind’ (1927) beschrijft Thijssen een kleinburgerlijk gezin gezien door de ogen van 
een kind.

Thijssen was bestuurslid van de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Voor de SDAP zat hij in 
de Tweede Kamer en later in de Amsterdamse Gemeenteraad. In 1941 werd hij na de Februaris-
taking als ex-vakbondsleider door de Duitsers gearresteerd en enige tijd vastgehouden.

Historicus Bernard Kruithof spreekt op 8 april over Theo Thijssen aan de hand van de collectie 
van het Theo Thijssen Museum, waar hij voorzitter van is. Kruithof is emeritus-hoogleraar aan 
de UvA. Journalist en historicus Peter-Paul de Baar spreekt over ‘Amsterdam, de stad waarin de 
schrijver is geboren en getogen’. De Baar is oud-redacteur van ‘Ons Amsterdam’ en medeau-
teur van ‘Het Amsterdam van Theo Thijssen’.

Dit is de laatste aflevering van De Literaire Brunch. Het programma is in de Paul Steenber-
genfoyer. In de pauze is er een brunch. Het is een productie van Annelies van der Bie, Ellen 
Fernhout en Christien Kok en de Koninklijke Schouwburg. Eerdere afleveringen gingen over 
Gerrit Krol, F. Bordewijk en Johanna Roepman, Vasalis, Menno ter Braak en Lucebert.

Zondag 8 april, 11.00 u
De Literaire Brunch, onderwerp de schrijver Theo Thijssen
Paul Steenbergenfoyer Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag
Entree: € 17,50 incl. brunch
Sprekers: Peter-Paul de Baar en Bernard Kruithof Voordracht: Piet van der Pas Presentatie 
Christien Kok
Reserveren is noodzakelijk vanwege de brunch. Dit kan via de kassa van de Koninklijke 
Schouwburg tel. 0900-3456789 of hnt.nl.

Tramritten met de ex-Leidse Blauwe & Gele Tram

Op zaterdag 7 april rijden de ex-Leidse kleine Blauwe Tram en de Gele HTM 77 of 58 weer 
tramritten door Den Haag ten bate van de restauratie van de HTM 402. De 402 wordt het oudste 
inzetbare Nederlandse tramrijtuig ( een open ex-paardentramwagen uit 1896) en wordt geres-
taureerd als aanhangwagen voor de elektrische tram (zo gereden van 1905-1947).

Rit ± 1,5 uur inclusief fotostops, vertrek om 11, 13 en 15 uur. Start op Statenlaan naast het 
eind/beginpunt lijn 16. Via Grote Kerk en Schedeldoekshaven naar CS; langs de Koekamp, over 
Vijverberg, Buitenhof en Kalvermarkt door de ,tunnel’ naar CS en vervolgens via de Koningska-
de naar Scheveningen Noorderstrand (indien mogelijk fotostop). Dan naar eindpunt Strandweg 
van lijn 11 (fotostop) en terug naar het beginpunt naast lijn 16. Ritprijs € 10/persoon.

Om ±16.30uur de remiserit van deze twee trams : van Statenkwartier via het centrum naar 
Scheveningen Kurhaus. Ritduur ± 30 min & ritprijs € 5/persoon.

De Blauwe Tram heeft 15 zitplaatsen en 2 zitplaatsen op een kurk bij de bestuurder. De Gele 
Tram heeft max. 30 zitplaatsen en 2 zitplaatsen op een klapbankjes achter de bestuurder. 
Ritprijs € 10/ persoon. U kunt intekenen via rit-ts-schev15@hotmail.com voor uw plaatsreser-
vering. Daarna ontvangt u bericht voor de betaling, na betaling bent u zeker van uw deelname.

Meer informatie over onze historische tramritten, zie tramwegstichting.nl onder ,,Nieuws’’.

Lentefeest Senioren Collectief Haaglanden

Het bestuur van het Senioren Collectief Haaglanden wil graag samen met u het begin van de lente 
vieren. De theatergroep Mooi Weer zal voor ons een nostalgische voorstelling op de planken zet-
ten onder de titel “Op het terras”. Het beloofd dus een leuke middag te worden. Breng gerust uw 
vrienden mee en laat ze kennis maken met de gezellige vereniging Senioren Collectief Haaglanden. 
Haags Ontmoeten is opgezet op initiatief van de gemeente Den Haag als onderdeel van Den Haag 
Seniorevriendelijke stad en het actieprogramma Informele zorg. Het is een nieuwe voorziening die 
tot doel heeft het leefplezier en de vitaliteit van ouderen te versterken en die is ondergebracht bij 
bestaande centra en instellingen voor ouderen.

Datum is: donderdag 19 april 2018. Inloop vanaf: 13:30 uur. Voorstelling begint om 14:00 uur

Locatie:Steenhouwersgaarde 1 (Toneelzaal van Florence Gulden Huis). Bereikbaar met tramlijn 9, 
halte Wolweversgaarde. Aanmelden bij Senioren Collectief Haaglanden, telefonisch: 070-2211660 
of per e-mail: info@seniorencollectiefhaaglanden.nl.

De toegangsprijs: € 12,50. Leden v/h Senioren Collectief Haaglanden: € 10,00. Ooievaarspashou-
ders: € 5,00, U moet dan wel uw ooievaarspas meenemen.Let wel: aan houders van een Ooievaars-
pas willen wij verzoeken om eerder te komen, omdat wij uw Ooievaarspas vooraf moeten scannen.

Betaling: gaarne op rekeningnummer: NL71 RABO 0321 5651 26 t.n.v. Senioren Collectief Haaglan-
den o.v.v. Lentefeest 2018. Na betaling ontvangt u een bevestiging van ons.

De toegangskaarten ontvangt u van het Senioren Collectief Haaglanden en dus niet van Florence 
Gulden Huis. Het Senioren Collectief Haaglanden huurt de locatie, gelieve niet Florence Gulden Huis 
te bellen!

Open Ateliers Duinoord e.o.

Zaterdag 26 en zondag 27 mei openen 42 kunstenaars uit Duinoord en omringende wijken hun 
deuren voor het publiek. In de ateliers is werk te zien en te koop van onder meer beeldhouwers, 
keramisten, schilders, tekenaars, sieradenmakers en een glasbewerker. Een geweldige gelegenheid 
om een eigen kunstcollectie te starten of uit te breiden.

De ateliers zijn beide dagen open van 12:00 tot 17:00 en te herkennen aan een raambord. Medio 
april verschijnt er een brochure die in de buurt verspreid wordt en op diverse (culturele) locaties 
te vinden is. Bovendien is hij na verschijning, te downloaden via de website www.openateliers-
duinoord.nl Daar is overigens nu al informatie te vinden over de deelnemers van Open Ateliers 
Duinoord e.o.

Overzichtstentoonstelling
Om een idee te krijgen van wat er valt te verwachten tijdens de Open Ateliers Duinoord e.o is er 
vanaf vrijdag 18 mei bij Art Gallery/Makelaardij Koenders een overzichtstentoonstelling. Hier is van 
iedere deelnemende kunstenaar een werk te zien. De gallery bevindt zich op de 2e Schuytstraat 
164, hoek Reinkenstraat. De overzichtstentoonstelling is t/m 2 juni te bezichtigen.

Feestelijke afsluiting
Voor wie zelf zijn creativiteit wil ontdekken is er dit jaar de gelegenheid om op zaterdag 2 juni bij 
verschillende kunstenaars, workshops en demonstraties bij te wonen. Aanmelden hiervoor kan via 
de website: www.openateliersduinoord.nl.

Het resultaat van de workshops is vanaf 17:00 uur te zien op het Sweelinckplein waar tegelijkertijd 
een feestelijke afsluiting van alle activiteiten plaats vindt. Met muzikale begeleiding van een live 
band en een DJ kan daar, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig nagepraat worden 
met de kunstenaars. Rond 20:00 is het feest afgelopen.

Laat deze gelegenheid om achter gesloten atelierdeuren te kijken en kennis te maken met de kun-
stenaars uit de buurt, niet aan u voorbij gaan.

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

EROP UIT SPECIAL

1 mei 2018

De Oud-Hagenaar komt op 1 mei 2018 met een speciale editie gericht 
op mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Het wordt een speciaal katern met 
informatie voor 50-plussers die er lekker op uit gaan en volop van het 
leven genieten. Met informatie over o.a. lifestyle, vitaliteit, buitenleven, 
restaurants, uitjes naar theater en musea en nog veel meer.

WILT U ADVERTEREN MET 

GRATIS REDACTIE ERBIJ?

Neem contact op met
Daphne of Jolanda:
070 - 360 76 76 of mail naar 
deoudhagenaar@bruckel.nl

De sluitingsdatum voor het reserveren van 
advertentieruimte en redactie in deze 
special is uiterlijk 25 april 2018.



Deze omschrijving slaat op de bijzon-

dere inrichting van enkele restaurant-

zalen aanwezig binnen hotel ‘Kurhaus’ 

op Scheveningen. In kader van de 

verdere modernisering van Schevenin-

gen als badplaats en uitgaanscentrum 

schrijft Bernard Goldbeck (directeur 

Kurhaus) op 12 oktober 1901 aan 

het Haags gemeentebestuur dat het 

restaurant; dringend moest worden 

vernieuwd en vervangen door een 

constructie die beantwoord aan de 

eisen die tegenwoordig aan dergelijke 

inrichtingen worden gesteld.

e ar ite t . . an ie and 
zag zich hiermee gesteld voor een 

bijna onmogelijke opgave, waarbij de 

hoogte in de grote restaurantzaal niet 

meer mocht bedragen dan 6 meter. 

De breedte 10,5 meter en in lengte 

21 meter. Verder zal voorzien worden 

in een zaaltje voor ‘diner à la carte’ 

(6,70 x 13,70 meter) en salongedeelte 

speciaal ingericht voor reserveringen 

(4,85 x 4,85 meter). Het moest vrij 

uitzicht bieden zonder de aanwezig-

heid van hinderlijke steunpilaren. Van 

ie and oorziet in twee ge ogen 
spanten vervaardigd uit kanaalijzer in 

oefijzer or  en rustend op granieten 
voetstukken en wordt mede versterkt 

door zware stripplaten zonder aan te 

brengen de noodzakelijke trekstangen. 

Het draagvermogen hieruit berekend 

slaat op het vijfvoudige (60.000 kg) 

dat nog eens met 30.000 kg (regen-

water en sneeuw) wordt vermeerderd 

wat in totaal 90.000 kg (!) oplevert aan 

draagvermogen. De plafondbedekking 

bestaat uit het aanbrengen van zware 

spiegelruiten met daaronder in gebo-

gen vorm aangebracht, een glas in lood 

versierd plafond met caisson verdeling. 

De totale glasbedekking bedraagt 

ruim 200 m2. Een moeilijke opgave 

was het geheel te verdelen in de juiste 

proporties zodat de vereiste hoogte van 

6 meter nog eens 70 cm inlevert. Aan 

dit plafond komen koperen ornamen-

ten omgeven door gouden franjes en 

kwasten met een rij gloeilampjes. 

De zijwanden worden eveneens met 

spiegels uitgerust, en gedecoreerd 

met een ‘Jugendstil’ beschildering. 

Verder voorziet dit deel restaurant in 

opschuifbare ramen ingezet met blank 

spiegelglas. De stoelen zijn gestoffeerd 

in het rood, evenals het tapijt. Op de 

tafeltjes komen geelkoperen elektri-

sche lampjes met kapjes in afwijkende 

vorm en kleur, en maakt deze restau-

rant inrichting geheel compleet zoals 

dat poëtisch kan voorkomen in Jules 

Verne’s 20.00 mijlen onder zee. Hoe-

lang heeft deze inrichting bestaan? Al 

in de twintiger jaren komt de grote res-

taurantzaal als tentoonstellingsruimte 

in gebruik. In 1938 opnieuw verbouwd 

en verdwijnt het glas in lood plafond 

onder een betimmering, om vervolgens 

in 1976 tijdens ontmanteling weer 

tevoorschijn te komen. Enkele glas 

in lood raamdelen zijn thans in bezit 

bij het Haags Historisch museum. Pas 

vanaf het seizoen 1946-1947 draagt dit 

restaurant de naam ‘La Corvette’ en 

destijds gevestigd aan Strandweg 19 

op Scheveningen.

Peter van Dam

vandam.peter@gmail.com

Een bijzonder restaurant op Scheveningen (deel 2)
Het Soerabaijasch Handelsblad van 9 september 1905 kwam destijds met een ‘ironisch’ bedoeld 

bericht.

Een groot Scheveningsch genot- door de duurte slechts voor weinigen weggelegd- is verder het dineren in het restaurant van het Kur-

haus dat uitzicht geeft op het terras. Door de grote glazen ramen van ‘t restaurant is de gehele eet-ceremonie van de binnenzittenden 

door de wandelaars op het terras te zien. En de quintessens van het genot ligt ‘m in dat.… dat iedereen buiten ‘t zien kan, als je daar-

binnen, liefst vlak voor ‘t raam zit te pimpelen. Maar ‘t is dan ook zo ontzaglijk superieur, en getuigt immers van zo’n fijne cultivatie en 

gevoelige smaak, om een smoking aan te hebben met een portefeuille in de zijzak, en dan een ‘vol-au-vent’ of een ‘fricassé de pigeons’ 

te verorberen, zo dat de wandelaars op het terras je ieder hapje in de mond zien steken! Het innigste genot is daarbij natuurlijk het 

idee, dat kan ik doen, en jij lekker niet, jij mag er alleen maar naar kijken!
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estaurant op Scheveningen (deel 2)
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Aanbesteding: 27 oktober 1901 voor f 27.820.

Hoofdaannemer: Jacobus van den Elshout. Uitvoering: R.F. de Swart Jr, Voorburg.

Ar ite t  il el us ernardus an ie and .
Hoo dopzi ter  artinus . an der ilden .

ntwerp glas in lood ra en  duard . . erling .
eu ilair  fir a A. . esker.

IJzerwerk: fa. Vincent & Co uit Schiedam.

e oratie  s ilderwerk  de fir a ean an Hoe k rassine  uit russel.

Opening   juni .
Ar ie do u entatie  olle tie auteur. oto s  Haags e eentear ie .
Zie: Peter van Dam, W.B. van Liefland, eigenzinnig Haags architect.  

. itge erij e ieuwe Haags e.
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Blijf er niet  
mee lopen! 
 

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 persoon-

lijk advies.

Last van  
uw voeten?

Maak eenvoudig een afspraak  

voor een GRATIS voetcheck via  

Tel: 070 305 25 50. 

 

Vrederustlaan 180

2543 SW Den Haag

www.pendersvoetzorg.nl 

Maak  

eenvoudig een  

afspraak voor een  

gratis  

voetcheck!

De succesvolle Holland Dance Festival 
productie met 55-plussers keert terug! 

Good [old] Times, Into my arms 
nog éénmaal te zien in Theater Dakota.

De festivalhit Good [old] Times, Into my 
arms keert terug! Voor de zestiende editie 

van het Holland Dance Festival, dat van 

25 januari t/m 11 februari plaatsvond, 

maakte Monique Masselink (artistiek 

leider van PRA Muziektheater) samen met 

dansers/choreografen Andrea Beugger 

en Dries van der Post een dansvoorstel-

ling met ouderen. Hun creatie Good [old] 
Times, Into my arms ging tijdens het  

Holland Dance Festival in première en was 

maar liefst drie maal in een nagenoeg 

uitverkocht Theater aan het Spui te zien. 

In Good [old] Times, Into my arms 
komen oude dansers, professionals 

en amateurs samen: een ontmoeting 

tussen verschillende   leefwerelden. 

Via herinneringen proberen we 

onszelf te construeren, zetten we de 

gebeurtenissen in bezield verband. 

De 22 dansers zingen en dansen en 

maken het publiek deelgenoot van hun 

intiemste herinneringen, bekentenissen, 

dromen en verlangens. 

Op 25 maart ging de festivalhit al in 
reprise in Theater De Nieuwe Regentes. 
Op 15 april is de voorstelling voor de 
laatste keer te zien in Theater Dakota.

Tickets en info: 
holland-dance.com

Theater Dakota, Den Haag
zo 15 april – 16:00 uur

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

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

nu
450,-
korting

13
km/u

40
km

PANTER 3
� Compact en wendbaar

� Veel beenruimte

� Inclusief 1 jaar 

 pechhulp ism ANWB

Van € 2.195,- 

voor €  1.745,-

nu
300,-
korting

SHOWROOMMODELLEN COLLECTIE 2017

Van € 2.695,- 

voor €  2.395,-

LUGGIE SUPER
� Lichte vouwscootmobiel en geschikt voor 

grote en/of zwaardere personen

� Voorzien van extra brede stoel

� Ideaal voor op reis: mag 

 mee in het vliegtuig

7
km/u

18
km

BEGIN HET VOORJAAR GOED BIJ MANGO
WARME LENTEDEALS MET HOGE KORTINGEN

Acties geldig t/m 30 april 2018 en zolang de voorraad strekt.

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

TIGER 4
� IJzersterk en comfortabel

� Grote actieradius

� Inclusief 1 jaar 

 pechhulp ism ANWB

nu
1.500,-

korting

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

LUGGIE ELITE
� Zeer lichte vouwscootmobiel

� Voorzien van verstelbare handvatten 

en anti-lekbanden

� Ideaal voor op reis: mag 

 mee in het vliegtuig

6
km/u

18
km

nu
750,-
korting

Van € 2.495,- 

voor €  1.745,-

MEESTVERKOCHTE SCOOTMOBIEL 17
km/u

50
km

MAX MOBIEL
� Geen rijbewijs nodig

� Overal parkeren - zelfs op de stoep

� Oplaadbaar aan ieder

 stopcontact

voor
15.995,-

OF LEASE

VANAF 349,-

45
km/u

40
kmNU GRATIS RIJKLAARMAKEN T.W.V. €495,-
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Op 3 maart 1945 was het de bedoe-

ling het Haagse Bos te vernietigen. 

Vanuit het bos werden V2-raketten 

afgevuurd om de haven van Antwer-

pen en Londen aan te vallen. Het 

zuiden van Nederland was bevrijd. 

De Duitsers hadden kort daarvoor 

een raket ontwikkeld die Londen kon 

aanvallen, maar moesten dat vanaf een 

grote afstand doen. Het Haagse Bos 

was een geschikt punt, omdat men de 

raketten ook nog wat aan het zicht kon 

onttrekken. Bovendien was de aanvoer 

gemakkelijk mogelijk en verwachtten 

ze dat de geallieerden geen burgerdoe-

len zouden aanvallen. In de middag 

van 3 maart gingen de geallieerden 

verder met het aanvallen van de brug 

over de Rijn bij Wesel (denk aan de 

verloren strijd bij de brug in Arnhem). 

Behalve de brug, werd de hele stad 

Wesel vernietigd. Men keek blijkbaar 

niet op een bom en over de nodige 

precisie beschikte men nog niet.

In de ochtend van de derde maart 

werd de aanval gedaan. Het was 

bewolkt. Men wilde geen laagvlie-

gende jachtvliegtuigen inzetten, omdat 

die gemakkelijk door het afweerge-

schut naar beneden zouden kunnen 

worden gehaald. Men koos voor hoog 

vliegende grote bommenwerpers. 

Omdat het wat bewolkt was, koos men 

voor navigatie via het kort daarvoor 

ontwikkelde systeem van radioplaats-

bepaling. Hierbij is te bedenken dat 

radio pas enkele jaren bestond en dat 

de Duitsers het navigatiesysteem van 

de Engelsen stoorden. Er waren testen 

in Engeland uitgevoerd om na te gaan 

hoe precies de navigatie was. Daarbij 

gevonden dat men niet op het juiste 

punt uit kwam.

In plaats van het Haagse Bos te 

bombarderen, werd een groot deel 

van het Bezuidenhout vernietigd. Veel 

doden en gewonden plus grote ravage. 

Kort na de aanval zijn natuurlijk 

beschuldigingen geuit waarom niet 

het juiste doel werd bereikt. Er zijn 

daar twee motieven voor genoemd. De 

eerste was de sterkte van de wind. Uit 

gegevens van het KNMI, die nu nog 

zijn op te vragen, blijkt dat er geen 

bijzonder sterke wind was. Een heel 

normale windsterkte uit het noordwes-

ten. Mochten de bommen daardoor 

wat uit hun koers zijn geraakt, dan had 

men hier gemakkelijk rekening mee 

kunnen houden. Wellicht is de hardere 

wind die in verhalen wordt genoemd 

wel de bovengenoemde vuurstorm.

Als tweede motief wordt genoemd 

dat er een fout is gemaakt met een 

luchtfoto door verwisseling van de 

maten van links naar rechts met die 

van boven naar beneden. Als geodeet, 

landmeter, moet ik een dergelijk 

motief verwijzen naar het rijk der fa-

belen. Volkomen onzin! Wanneer een 

luchtfoto wordt genomen, is de juiste 

plek van opname onbekend. Wellicht 

is het in de huidige tijd met GPS wel 

mogelijk de juiste locatie te bepalen. 

Toen, en nog decennia later, moest een 

andere methode worden gebruikt voor 

het inpassen van een foto op een kaart. 

In de stad worden tegels wit geverfd 

en door landmeters op de grond in 

coördinaten opgemeten. In het lande-

lijk gebied worden witte hardboard 

schijven uitgelegd en opgemeten. De 

bewoners van het gebied de Haagse 

Beemden bij Breda kunnen zich de el-

lende nog wellicht herinneren wanneer 

het lang duurt voor de hemel een dag 

zo helder is dat er luchtfoto’s kunnen 

worden gemaakt. De witte tegels en 

hardboard schijven zijn op de foto 

zichtbaar en daarop wordt de foto 

ingepast. Een dergelijke werkwijze is 

in de oorlog zeker niet gebruikt. Het 

Haagse Bos was gewoon zichtbaar op 

een landkaart die men in Londen zeker 

ter beschikking had.

In een oud programma van OVT van 

de VPRO wordt terecht een cartograaf 

in de hoek gedreven door de vragen-

stelster. Een cartograaf is nu eenmaal 

geen landmeter.

Ik ga er nu vanuit dat men toch heeft 

getracht met radionavigatie zo precies 

mogelijk het doel te bepalen. We 

weten al lang dat de aarde een bol is. 

Wanneer je die op een plat vlak wilt 

afbeelden (een kaart) maak je natuur-

lijk fouten. Een bekende projectie is 

die van Mercator. Daarbij wordt een 

stuk papier rond de evenaar gehou-

den. Die projectie is juist. Naarmate 

je meer naar de polen komt wordt de 

projectie slechter. In deze projectie is 

Groenland even groot afgebeeld als 

Afrika, terwijl dat land in werkelijk-

heid 5 keer zo klein is. De eerste vraag 

is hoe nauwkeurig de plaats van de 

zendstations in coördinaten is vastge-

legd. De hier gebruikte coördinaten 

zullen geografis e lengte en reedte 
zijn. Het nulpunt voor de breedte is de 

evenaar, 90 graden is de noordpool. 

oor et nulpunt an de geografis e 
lengte is de meridiaan die loopt van 

noord naar zuid over de sterrenwacht 

in Greenwich bij Londen. Na 360 

graden ben je weer in het nulpunt. Op 

een site is een zender bij Roermond 

te zien. Die staat midden in het land. 

Voor plaatsbepaling daarvan zouden 

kerktorens moeten worden gebruikt, 

maar die waren in de oorlog ernstig 

beschadigd. Heeft deze zender een 

rol gespeeld, dan is het waarschijn-

lijk dat de coördinaten daarvan zeer 

onbetrouwbaar waren. Zijn zenders in 

Engeland gebruikt, dan moet je er aan 

denken dat je eigenlijk een driehoek 

maakt met een scherpe hoek bij het 

doel. De andere hoekpunten zijn dan 

de zenders. Mocht daar in de locatie 

een kleine fout zijn gemaakt, dan 

wordt die fout versterkt bij het doel.

Het ziet ernaar uit dat de radiosignalen 

zich in een plat vlak voortbewogen en 

dat men dit platte vlak heeft gelegd op 

de platte afbeelding van de werkelijk-

heid, namelijk een vertekende kaart. 

Hoe groot de gemaakte fout is, zou 

aan de hand van meer gegevens moe-

ten worden uitgezocht. De schrijver 

staat open voor hulp daarbij. Van het 

bombardement is een heel uitgebreide 

beschrijving te vinden.

De informatie die ‘Andere Tijden’ 

geeft, lijkt niet in overeenstemming 

met bovenstaande. In het bovenge-

noemde radioprogramma spreekt een 

navigator over het navigatiesysteem. 

Geeft ook aan dat dit betrouwbaar 

kan zijn, maar geeft niet aan waar dit 

bepaald is.

Wat wellicht ook een rol heeft 

gespeeld, is dat een vliegtuig zich nu 

eenmaal voortbeweegt. Wanneer een 

navigator doorgeeft dat er een bom 

moet worden afgevuurd, verloopt er 

enige tijd. Gaan we uit van een vlieg-

snelheid van 360 km per uur, dan heeft 

het vliegtuig in 1 seconde al 100 meter 

afgelegd. De breedte van het Haagse 

Bos is 600 meter. Binnen enkele 

seconden wordt een bom eerder op het 

Bezuidenhout neergegooid dan op het 

Haagse Bos. Duidelijk is in ieder ge-

val dat het een foute beslissing was het 

bombardement uit te voeren met grote 

hoogvliegende bommenwerpers.

Aat Visser

aatvisser@gmail.com

Bombardement op het Bezuidenhout
In de nacht van 13 op 14 februari 1945 bombardeerden de geal-

lieerden Dresden. De binnenstad vatte vlam. Dat betekende het 

ontstaan van warme lucht die naar boven gaat. Beneden ont-

staat een lagere luchtdruk die wordt aangevuld door lucht van 

de zijkant. Hierdoor ontwikkelt zich een storm die een vuurstorm 

wordt doordat gebouwen in brand staan. In totaal kwamen bijna 

25.000 mensen om. Het militair doel van het bombardement was 

wellicht alleen de bevolking murw te maken en het einde van de 

oorlog te bespoedigen.
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Louise de Colignyplein, Wilhelminakerk na het bombardement op het Bezuidenhout. Foto: Haags Gemeentearchief
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  JFK: idealist zonder illusies - Actuele ideeën van John F. 

Kennedy over politiek, democratie en leiderschap 

 Alex Krijger 

Den Haag, het Plein. Augustus 1937. Een twintigjarige Amerikaanse student 

zit op de bumper van zijn uit New York meegenomen Ford Convertible. 

Samen met een studievriend maakt hij twee reizen door Europa, in 1937 en 

1939. De student heet John F. Kennedy. 

  Den Haag zoals het nu is - The Hague as it is now 

 Piet Gispen 

Den Haag zoals het nu is presenteert het mooie en historische Den Haag 

zoals dat vandaag de dag te zien en te bezoeken is, in ieder seizoen. Piet 

Gispen heeft niet gestreefd naar een volledig overzicht, maar wel wil 

hij de stad laten zien zoals hij deze dagelijks tijdens wandelingen of 

fi etsto ten ont oet. 

  De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woning-

bouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg 

 Marcel Teunissen, met bijdrage van Hans Janssen en Gerard van Otterloo 

De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende 

Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende tuin-

stadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese tussen 

de esthetiek van De Stijl en de kubische baksteenarchitectuur van de 

Nieuwe Haagse School. 

  Haagse Momenten 

 Cor van Welbergen 

Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor 

an el ergen zijn re  e ties astlegt op arkante o enten in en rond de 
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbal-

club ADO, het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.  

 € 14,95    € 34,95   

 € 29,95    € 15,95   

Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. 

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

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

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

De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

bewoners legden wat in de pot van de 

vereniging, zodat ze eens per jaar een 

dagje uit konden en dit keer was het 

Drievliet. Het pretpark alwaar vele 

Hagenaars en mensen van ver daar 

buiten geweest zijn en bekendheid 

geniet.

     Schuit 

Aan mijn vader, Aad Lelieveld, werd 

gevraagd, het dagje met zijn Leza voor 

de buurtvereniging naar Drievliet te 

varen. Normaal was het ruim gevuld 

met diverse veen of mestsoorten van 

de boerderij die gebruikt werden voor 

de tuinbouw.

  De schuit werd schoongemaakt en het 

laadruim kreeg een extra beurt. De 

schuit werd versierd, er werden tafels 

in gezet en iedereen nam zijn eigen 

stoel mee, dus ook gewoon huiskamer-

stoelen. Iedereen had ook zijn eigen 

brood en drinken meegenomen.

    Zo vertrok mijn vader met het gezel-

schap, dat opgewonden was voor de 

feestdag per schuit naar Drievliet. 

Via de nieuwe vaart werd er gevaren 

naar Den Haag. Door de Laakhaven, 

alwaar veel woonboten lagen, die geen 

van de buurtbewoners vanaf het water 

ooit hadden gezien. Dus ook een hele 

andere kijk gaf, op het wonen op het 

water, en hun ogen uit keken.

     Pretpark 

Aangekomen bij Drievliet ging het 

hele gezelschap van de schuit het 

pretpark in. Mijn vader wachtte op de 

schuit, tot de mensen het zat waren, en 

weer uit het pretpark terug kwamen.

  Moe en bezweet en voldaan kwam 

men weer uit het park. Of de buren in 

de schommels en op de wip gezeten 

hebben weet ik niet, ik verwacht het 

wel.

    Maar aan het einde van de middag 

werd de boottocht terug naar Poeldijk 

weer gevaren. Toen de buurtbewoners 

weer bij de Bloemenstraat, langs 

de Nieuwe Vaart van de mestschuit 

a stapten  ad iedereen een fi jne dag 
gehad, en was moe en voldaan.

     Hans Lelieveld

hans.lenie.lelieveld@hotmail.nl  

 Op de schuit van Poeldijk naar Drievliet   
  Als ik naar de radio luister 

en tv kijk, zie ik reclame van 

het pretpark Drievliet. Bij het 

horen en zien van die naam, 

komt bij mij deze herinnering 

van mijn vader weer boven. 

Mijn vader had ook wel eens 

een ander vrachtje in zijn 

schuit, dan veengrond en 

mest voor de tuinbouw. 

  Zo had de Bloemenstraat langs de 

Nieuwe Vaart in Poeldijk, in begin 

jaren zestig een buurtvereniging. De 

 Jan Thijssenweg 16, speeltuin van café-restaurant en ontspanningspark Drievliet. Foto: JosPé, Arnhem   



met een bloemetje, ik weet zijn naam 

niet eens meer te herinneren. Ik gaf 

hem toen een pot mosterd. Om aan te 

geven, dat zijn komst mosterd na de 

maaltijd was.”

Maar John en Alie (zijn vrouw, die 

ook al vanaf haar 25e jaar in de zaak 

staat) nemen op 13 april niet teleur-

gesteld afscheid van dit beroemde 

bedrijf. “Ach”, zegt John, “mijn 

moeder vroeg op mijn zestigste wat 

ik voor mijn verjaardag wilde hebben 

en toen zei ik dat ik de zaak wel wilde 

hebben. Die heb ik nu dus zeven jaar, 

maar ik ben er zo ongeveer geboren. 

Toen ik drie maanden oud was, zat ik 

al in de kinderstoel in de zaak en zei 

ik al tegen het personeel hoe ze het 

moesten doen. Dat laatste is natuurlijk 

onzin”, voegt hij er meteen aan toe, 

“maar ik wil alleen maar zeggen, dat 

ik in deze zaak ben opgegroeid.”

Wat is nu eigenlijk het geheim van 

deze broodjeszaak waar iedereen de 

mond vol van heeft? De oorspron-

kelijke oprichter (in 1909 dus) was 

overgrootvader Johan Joseph, die de 

eerste zaak begon op de hoek van de 

Van Ostadestraat en de Paulus Potter-

straat, midden in een echte volksbuurt. 

Grootmoeder nam de zaak over, 

maar die heette na haar huwelijk 

van Schoten-Dopmeijer. Besloten 

is toen al om de naam Dopmeijer te 

handhaven. Commercieel en slim 

waren ze toen al bij de Dopmeijertjes! 

“Het grote geheim”, zo bouwt John 

de spanning op, “is, dat we alles zelf 

maken. Om eerlijk te zijn, maken we 

alleen de bloedworst niet zelf, die 

wordt ons aangeleverd. Maar verder 

maken we alles zelf. Met onze unieke 

kruiden, die we aanvankelijk ook 

van een fabriek kregen, maar die zijn 

we zelf gaan maken toen die fabriek 

ermee stopte. En die kruiden zijn 

uniek. Pekelvlees, we maken het zelf, 

goulash we maken het zelf, nogmaals: 

we maken alles behalve de bloedworst 

zelf”, zegt John vol trots. Aan het 

einde van ons gesprek geeft hij mij 

een klein doosje met Dopmeijer-krui-

den mee. “Proef het rustig, maar doe 

er niet teveel tegelijk in, hè”, voegt hij 

er nog aan toe.

John en Alie gaan de mensen missen, 

die vaste bezoekers van Dopmeijer 

aan de Rijswijkseweg zijn. “Er zijn 

zelfs vaste klanten, die al sinds een 

paar weken hun bestellingen voor de 

nabije toekomst hebben geplaatst en 

die de spullen na a e ering in de diep-

vries plaatsen om er later van te kun-

nen genieten”, stelt John vol trots vast. 

“Ach, we gaan de contacten natuurlijk 

wel missen. En de verhalen. Zoals het 

verhaal van een vaste klant, die drie 

balletjes gehakt kwam halen voor een 

goede vriend, die een hersenbloeding 

had gehad en wiens been geamputeerd 

was en zo graag een paar Dopmeijer-

ballen wilde hebben. De gezelligheid, 

we gaan het wel missen. Vergeet niet, 

dat we hier de dagen door brachten 

van half zeven ‘s morgens tot zeven 

uur ‘s avonds. En we waren altijd 

alle dagen op de zaak. De drie weken 

vakantie waren wel altijd heilig, dan 

ging de zaak op slot. Vanaf 13 april 

beginnen John en Alie een ander leven 

en verdwijnt de naam Dopmeijer van 

de gevel aan de Rijswijkseweg. De 

naam in neon krijgt wellicht een mooi 

plaatsje in een museum. Althans, daar 

hoopt John op. Dopmeijer, een begrip 

gedurende 108 jaar, verdwijnt uit het 

Haagse straatbeeld. Het einde van een 

tijdperk.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnmail.nl

Dopmeyer niet kennen is een gebrek aan je opvoeding
“Het is eigenlijk een gebrek 

aan je opvoeding als je de 

naam Dopmeijer niet kent”, 

stelt eigenaar John vast als 

ik net aan mijn interview over 

dit fenomeen begonnen ben 

en in alle openheid vaststel, 

dat ik tot voor kort de naam 

Dopmeijer niet kende. “Ik 

kom ook niet uit deze buurt”, 

antwoord ik ter verontschuldi-

ging. Want de laatste van de 

vijf Dopmeijer broodjeszaken 

(de beroemdste broodjesza-

ken van Den Haag, die ooit 

zaten aan het Slijkeinde, in 

de Van der Vennestraat, aan 

de Stationsweg, op de hoek 

van de Van Ostadestraat en 

de Paulus Potterstaat en de 

laatste dus aan de Rijswijkse-

weg) gaat op 13 april sluiten. 

Na 108 jaar!

Op 28 oktober 2009 bestond dit 

beroemde bedrijf dus 100 jaar, 

maar op die dag was er geen 

burgemeester, geen koningin, 

geen erkenning als o e e-

rancier. John (die eigenlijk 

geen Dopmeijer heet, want 

hij nam de zaak van zijn 

vader over, zijn moeder 

heette nog Dopmeijer) is 

er nog een beetje teleurge-

steld over. “Een week na het 

jubileum kwam er weliswaar 

een wethouder langs, dat was alles, 
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John en Alie

Twee stamgasten

Dopmeijer en de 
unieke neonreclame

Stationsweg 55-51. Op nr. 53 de broodjeszaak Dopmeijer. 
Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling (Haags Gemeen-

tearchief)



Cornelis Andrea, Kees, zoals hij 

genoemd werd, is op 3 februari 1914 

geboren. Zijn ouders woonden op dat 

moment in de Cartesiusstraat. Zijn 

grootvader was steendrukker van zijn 

vak en zijn vader lithograaf. Hij heeft 

prenten van bekende kunstenaars 

gedrukt, waaronder die van Maurits 

Escher. Na de lagere school ging Kees 

naar de mulo in de Aucubastraat en 

vervolgens naar de Koninklijke Aca-

demie van Beeldende Kunsten. Hier 

behaalde hij de MO acte tekenen. Op 

de Academie leerde hij zijn vrouw, de 

illustratrice en tekenares Metty Nae-

zer, kennen en ze zijn op 10 september 

1941 getrouwd. Ze kregen twee zoons, 

Gustaaf Hein, die onder de naam Pat 

Andrea minstens zo beroemd zou wor-

den als zijn vader, en Hein, die onder 

meer geschiedenisleraar werd en daar-

naast een uiterst avontuurlijk leven 

leidt. Kees en zijn vrouw woonden in 

de Ligusterstraat op nummer 23. Op 

dit moment woont zijn kleindochter 

Luna op ditzelfde adres.

In 1938 kreeg Kees samen met 

de kunstenaars Paul Kromjong en 

Livinus van der Bundt een reisbeurs. 

Ze gingen naar Hongarije en besloten 

vanuit Boedapest de Donau te gaan 

volgen en zo kwamen ze in diverse 

plattelandsdorpen terecht. Hoewel 

Kees daarna diverse andere landen 

heeft bezocht, zoals Spanje, Italië en 

landen in Midden-Amerika, is vooral 

de invloed van die reis door een deel 

van Hongarije in zijn werk merkbaar. 

De manier waarop de mensen daar 

leefden en de rijke volkskunst, die hij 

daar aantrof, maakten diepe indruk. In 

1947 werd hij leraar 

aan de in dat jaar op-

gerichte Vrije Aca-

demie. Ook heeft 

hij als therapeut met 

patiënten van het 

Haags Sanatorium 

aan de Doornik-

sestraat gewerkt. 

Hij was zowel lid 

van Pulchri Studio 

als van de Haagse 

Kunstkring en heeft 

diverse prijzen ge-

wonnen, waaronder 

in 1953 de Jacob 

Maris-prijs.

Hij beperkte zich 

zeker niet tot het 

schilderen alleen. 

Zo maakte hij 

etsen, tekeningen 

en daarnaast maakte 

hij gebruik van 

textiel. Hij heeft tot op hoge leeftijd in 

zijn atelier in De Voorde aan de Van 

Vredenburchweg in Rijswijk gewerkt. 

Op 7 juli 2006 is hij in onze stad 

overleden.

De Nieuwe Haagse School

In een aantal artikelen over Haagse 

kunstenaars in deze krant is het begrip 

De Nieuwe Haagse School genoemd. 

Ook Kees Andrea wordt tot deze 

‘groep’ gerekend en daarom lijkt het 

me verstandig hier iets meer over te 

vertellen. Dat Nieuwe suggereert dat 

er ook een Haagse School bestond en 

dat is juist. Deze benaming is voor 

het eerst in 1875 gebruikt en hiermee 

werd een groep van gelijkgestemde 

kunstenaars omschreven die of in 

Den Haag woonden of iets met onze 

stad hadden. In hun werk kreeg de 

weergave van het licht en de atmosfeer 

vooral grote aandacht. In 1951 ver-

scheen er een manifest waarin “enkele 

gelijkgerichte Haagse schilders en 

beeldhouwers” duidelijk probeerden te 

maken waarom er vanaf dat moment 

sprake was van samenwerking binnen 

een groep, Verve genaamd, en binnen 

deze kring is de benaming Nieuwe 

Haagse School ontstaan. Overigens 

niet te verwarren met dezelfde naam 

die al vanaf 1920 door bouwkundigen 

werd gebruikt.

Verve

In voornoemd Manifest staat onder an-

dere: “De taak van de vrije kunstenaar 

is in de eerste plaats een stimulerende 

en bezielende. Bezieling en verfraai-

ing van alle mogelijke levensvormen. 

Meer fantasie en verbeelding, meer 

verve. Het nieuwe beeld zal ontleend 

zijn aan de uitdrukkingskracht van het 

materiaal. Het streven en de stijl van 

deze groep zijn sociaal en progres-

sief.” Behalve Kees Andrea onder-

schreven kunstenaars als Hermanus 

Berserik, Jan van Heel en Co Westerik 

dit manifest. Enkele jaren later werd 

de doelstelling van deze groep 

omschreven als: “Hoofdzaak was het 

streven naar kwaliteit. Daarbij moet u 

Verve zien als een Haags antwoord op 

Cobra.” In 1957 is de groep uiteenge-

vallen.

Cobra

Ook hier gaat het om een groep van 

min of meer gelijkgestemde kunste-

naars die enthousiast samenwerkten en 

onder meer een eigen tijdschrift uitga-

ven. Kenmerkend was de spontaniteit, 

het gebruik maken van een onbelem-

merde fantasie en als uitgangspunt 

werden vaak kindertekeningen en 

voortbrengselen uit de volkskunst 

gebruikt. Bovendien verzette men zich 

zo vlak na de Tweede Wereldoorlog - 

in 1948 liet men al van zich spreken 

- tegen de op dat moment binnen de 

kunstwereld gehanteerde regels. Het 

gaat hier om een internationale groep. 

De naam Cobra ontstond door de 

beginletters van de drie hoofdsteden: 

Copenhagen, Bruxelles en Amsterdam 

samen te voegen. Karel Appel en 

Corneille zijn bekende voorbeelden uit 

ons land.

In een krantenartikel kwam ik de vol-

gende opmerking van de oudste zoon 

van Kees tegen: “In het leven kun je 

van alles kiezen, behalve je ouders en 

ik heb ontzettend veel geluk gehad.” 

Hopelijk denken mijn twee zonen er 

net zo over.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Een Haagse kunstenaar bij uitstek
Over de kunstenaar waar dit artikel over gaat, kwam ik uiteenlopende beschrijvingen tegen. Laat ik 

er enkele op een rijtje zetten. Hij is een van de belangrijkste Nederlandse schilders van dit ogen-

blik. (1948). Het gaat hier om de schilder der bedeesdheid, van de stilte, van de sfeer die om een-

voudige dingen en menschen hangt. Hij wil het raadselachtige van het bestaan realiseren door de 

schilderkunst en het gaat dan om het verband tussen mens en dier. Het gaat hier om een Haagse 

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

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

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

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

Neem een abonnement op De Oud-Hagenaar
BEZORGADRES

Naam:

Straat + huisnr.:

Postcode + Woonplaats:

Telefoon: 

E-mail:

Betaling:                                  overmaking         

Hee�  u een Hofpas?              ja                             nee

Hofpas nr.

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

Erf- en schenkingsrecht

Oudtante is overleden;

neven en nichten erven

In 2009 is een oudtante overleden. Zij 

liet een kleine nalatenschap achter. 

De notaris heeft ons hierover bericht, 

maar moest nog een aantal familiele-

den opsporen. Inmiddels heeft hij die 

gevonden. Er zijn directe erfgenamen 

en ook erfgenamen die ver in de 

familie zitten. Deze verre familieleden 

erven maar een heel klein deel. Soms 

net 3 euro. De notaris stelt dat alle 

familieleden moeten reageren en hun 

toestemming geven alvorens hij tot 

uitbetaling kan overgaan. Tot op heden 

heeft een aantal familieleden niet 

gereageerd en mijn verwachting is dat 

zullen de mensen die nagenoeg niets 

erven waarschijnlijk ook niet meer 

doen. Wij wachten nu ruim 8 jaar op 

een oplossing die wellicht niet komt. 

Kan een rechter hier uitspraak over 

doen, zodat de notaris tot uitbetaling 

kan overgaan?

Het gaat om de échte erfgenamen 

want we nemen aan dat deze tante 

geen testament heeft gemaakt. Zij 

heeft kennelijk geen kinderen want 

zij zijn de eerste erfgenamen.

Dus voor zover wij het begrijpen 

zijn alleen de neven en nichten erf-

genaam omdat zij afstammelingen 

(plaatsvervulling van bloedverwan-

ten) zijn. Die moeten gelijk worden 

behandeld als er géén testament is 

dat anders bepaalt. Ook hun kinde-

ren erven van hun achter-tante maar 

alleen voor het deel dat hun vader of 

moeder had gekregen. Tot en met de 

zesde graad.

We kunnen ons voorstellen dat 

het een heel uitzoekkarwei is voor 

de notaris, die overigens ook zijn 

kosten in rekening brengt (gaat af 

van de nalatenschap van tante plus 

de lage spaarrente die de notaris 

rekent). Vaak wordt een vrijwil-

liger in de familie ingeschakeld om 

de notaris te helpen. Bij sommige 

erfenissen duurt het al ruim een jaar. 

Acht jaar is wél erg lang.

Een testament kan daaraan véél doen 

omdat de erfgenamen dan nogal 

gericht zijn. De neven en nichten of 

hun kinderen zijn samen verant-

woordelijk voor de afwikkeling van 

de nalatenschap en voor de verde-

ling van de erfenis. Dat betekent 

dat de erfgenamen het overal over 

eens moeten zijn. Dat kost vaak veel 

tijd en de teller van de notaris loopt 

maar door.

U rept over een eventuele rechts-

zaak. Daarvoor moet u óók de 

betreffende notaris raadplegen. Op 

www.notaris.nl is een klachtenfor-

mulier over de afhandeling van de 

nalatenschap terug te vinden. Mis-

schien kunt u ook uw klacht voor-

leggen aan een Geschillencommissie 

Notariaat. Pas in het laatste stadium 

kunt u naar de rechtbank gaan als u 

denkt schade te hebben geleden.

Wij beseffen dat u hiermee nau-

welijks geholpen bent. Het gaat 

kennelijk (soms?) om zeer kleine 

bedragen. Doe wat in uw vermogen 

zit. Maar u kunt ook geen ijzer met 

handen breken.

AOW en pensioen

Het opsporen van

vergeten pensioen

Ik heb, denk ik, nog een pensioen dat 

vergeten is. Hoe kan ik het opsporen? 

En hoe zit met spaarbankboekjes en 

uitvaartverzekeringen die ik vergeten 

ben?

Dat moet u kijken op mijn www.

pensioenoverzicht.nl. Als u daarop 

wil inloggen dan heeft u wél DigiD 

nodig, een overheidssite waar u alle 

gegevens over u terug kunt vinden. 

Voor DigiD heeft u uw gebruikers-

naam en wachtwoord nodig. Komt 

u er helemaal niet uit dan kunt u de 

servicedesk bellen op 020 7512870. 

Dat moet op werkdagen tussen 08.00 

en 18.00 uur. Al u pensioengegevens 

kunt u op deze site terugvinden. 

Alle pensioen pensioenuitvoerders 

moeten zich daaraan houden. Al-

leen ‘illegale’ pensioenen kunt u 

daar niet terugvinden. Indien u een 

vergeten spaarbankboekje hebt (of 

als erfgenaam) dan moet u bij de 

Nederlandse Vereniging van Banken 

informeren (020 5502888) of - nog 

beter - op hun site kijken. Vrijwel 

alle banken hebben overigens u of 

de rekeninghouders al benaderd of 

zelfs een rekeningnummer gegeven. 

Op de site ‘slapende tegoeden’ komt 

u heel ver. Bij De Nederlandsche 

Bank op www.dnb.nl (of op het 

gratis telefoonnummer 0800 020 

1068, ook weer op werkdagen) is 

te achterhalen welke verzekeraars 

inmiddels zijn overgenomen door 

anderen. Maar ook hierbij geldt weer 

dat vrijwel de meeste verzekeraars 

contact hebben opgenomen met de 

polishouders als zij nog een uitke-

ring te goed hebben.

AOW pas aan orde

volgend jaar

Ik zit men de vraag of en wanneer 

ik AOW krijg. Ik ben recent 65 jaar 

geworden.

Voor u zit AOW er pas in als u 

volgend jaar 66 jaar wordt. Wanneer, 

hangt van uw geboortedatum af. Op 

de site van de SVB kunt het precies 

uitrekenen.

hoek, in het stukje tussen de 

Vlierboomstraat en de Peren-

straat bij Garage Prenen. Voor 

korte tijd, want al snel kwam 

mijn vader erachter dat niet 

alleen hij de Simca bestuurde, 

maar ook de aimabele heer 

Prenen, wanneer hij ‘s avonds 

naar b.v. Amsterdam wilde. 

Controle op tankinhoud lukte 

niet, want deze garage had 

ook een pomp... Dan maar 

heer Prenen gepakt op de ki-

lometerstand. O, o, Den Haag!

an et ko fie uis an o  iet  
om de hoek op het stukje naar de 

Mient. Daar rustten de koetsiers van 

de ZHB (bier dus) en van Oud en 

Nieuw Eik en Duinen (iets anders 

dus), allen met een hoog gekleurde 

neus. Tja, de kou... Daar binnen was 

het smoorheet, zwaar bewolkt van de 

shagwalm en rook het in hoofdzaak 

naar bier en jenever, maar toch ook 

een leugje ko fie  want et was i -

ers een ko fie uis. e kregen an 
oom Piet - met jagershoed - altijd een 

stuk “buigzame” sprits. Ach, en dan de 

paarden langs de stoep niet vergetend: 

je keek als kleine naar die enorme 

knollen waar ineens “iets” onderuit 

zakte, waarvan ik eerst dacht dat het 

een puttenzuiger was. Nee, gewoon 

een paardenpik waaruit kolkende liters 

bier met water schuimend op straat 

belandde. Ik keek als jochie toen wel 

eens bij mijzelf naar beneden: ik zou 

toch ook niet zo’n... Ach, hou maar op.

Ik kan eigenlijk wel blijven doorgaan 

over ons stukje Perenstraat, maar dat 

gaat misschien vervelen. Nog even 

de binnen handbereik aanwezige 

winkelstand: ja, de supermarkt van de 

familie Dost. Hardwerkende vriende-

lijke mensen, waar de suiker en weet 

ik wat nog in papieren puntzakken 

gedaan werd en waar nog nooit van 

een houdbaarheidsdatum gehoord was. 

Altijd ers dus  ok zo fijn oor ons  
de snoephoek waar je zelf, het zakje 

mocht vullen, lag buiten het zicht van 

de heer Dost. Dus één dropsleutel in 

het papieren zakje en betalen en één 

in het jaszakje, enz. Dat waren tijden. 

Jammer dat de familie niet langer kon 

opboksen tegen de nieuw gevestigde 

supermarkt op de hoek Vlierboom-

straat en Frambozenstraat. Even nog 

de sympathieke heer en mevrouw Van 

Biezen met hun sigarenzaak annex 

woonhuis tegenover Dost. Elke dag 

één à twee pakjes Golden Fiction 

zonder filter en gruwel eelden op de 
verpakking voor mijn vader; hij is 

zonder ziek te zijn geweest over de 

tachtig geworden, maar dit terzijde. 

Zoals gezegd ik kan nog wel even, 

maar misschien later.

Als slot, ik blijf het altijd zeggen: O, 

o, Den Haag! Wees trots op die stad.

Mark van Aartrijk

m.aartrijk@upcmail.nl

De Perenstraat
Ik ben begin vijftiger jaren 

geboren in de Perenstraat op 

nr. 43 in de hoek. Ja, naast de 

familie Borstlap. De gezin-

nen met kinderen rondom 

beloofden een leuke jeugd 

en dat werd het. Als 5-jarige 

stond ik ‘s ochtends met mijn 

moeder voor de vensterbank 

te wachten op de Simca van 

mijn vader, die seinend met 

de gele koplampen naar zijn 

werk ging. De Simca werd 

voor korte tijd gestald om de 

Perenstraat, gezien van de Frambozenstraat (l.) naar de nrs. 41-65. Foto: Haags Gemeentearchief
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Het begon allemaal op 19 oktober 

1785. Toen werd door een vijftal 

‘waarheid- en deugdlievende’ predi-

kanten het ‘Haagsche Genootschap 

ter verdediging van den Christelyken 

Godsdienst in zonderheid tegen des-

zelver bestryders’ opgericht.

    De eerste honderd jaar hield men zich 

voornamelijk bezig met het bestrijden 

der lichtzinnigheid door het uitschrij-

ven van prijsvragen en het publiceren 

van onbuigzame opvattingen en 

verstarde meningen.

    Pas na honderd jaar, rond 1890, sloeg 

de stemming om. En niet zo’n beetje 

ook. Van streng dogmatisch werden de 

eerste stappen naar de vrijzinnigheid 

gezet, om daarna vooral tolerantie en 

respect voor andermans opvattingen 

uit te dragen.

    Dat resulteerde in 1910 onder meer tot 

de oprichting van een Kweekschool 

aan de Haagse Anthonie Duyckstraat 

en de bezetting van een drietal bijzon-

dere leerstoelen aan de universiteit van 

Utrecht en later ook een aan die van 

Leiden.

    In 1935 bracht de toenmalige profes-

sor Van den Bergh van Eysinga die 

totale omslag in het denken onder 

woorden met: ‘Wij zijn de moderne 

vaderen dankbaar dat zij onze ogen 

hebben geopend voor de onhoudbaar-

heid van het overgeleverde’.

     Leerschool, ULO en MULO 

En daarna? We beperken ons tot de 

scholen. Behalve de Kweekschool 

beheerde het HG vanaf 1933 ook de 

‘leerschool’ aan de Van Beverninck-

straat: acht leerjaren ULO-onderwijs 

van waaruit men via de 7de klas naar 

de HBS of het Gymnasium kon.

  En vanuit de 8ste klas naar de Kweek-

school. Vooral Jan Ligthart en Theo 

Thijssen waren toen grote aanjagers.

    In 1924 kreeg het HG er wegens de 

lager onderwijswet van 1923 een MU-

LO-afdeling bij en werd de ULO een 

lagere school met zes leerjaren. Dat 

ging jarenlang goed. Mede vanwege 

de sfeer van tolerante en vrijzinnig-

heid groeiden de HG-scholen als kool.

    De ellende begon in 1968 met de 

invoering van de Mammoetwet. De 

Kweekschool heette voortaan Peda-

gogische Akademie (PA). De oude 

eerste leerkring van de Kweekschool 

werd HAVO-4 (HAVO-top). De 

oude tweede leerkring werd eerste 

leerkring. En de derde leerkring 

(hoofdakte) werd tweede. Voortaan 

konden gediplomeerde HBS’ers en 

Gymnasiasten direct instromen in de 

tweede leerkring en duurde de Kweek-

schoolopleiding voor hen, inclusief 

hoofdakte, drie jaar.

    Gediplomeerde MULO-leerlingen 

begonnen op die nieuwe PA in klas 

één en deden er derhalve vijf jaar 

over. Wie het nu nog begrijpt, mag het 

zeggen.

    De leerschool aan de Van Bevernick-

straat werd omgebouwd tot een kleu-

ter- en een lagere school. De MULO 

werd MAVO.

    Weer ging het een tijdje goed. Zo 

goed, dat de PA van het Haags 

Genootschap, mede dankzij de 

bemoeienissen van oud-docent en 

later PvdA-wethouder Hein Wilzen, 

in 1969 kon verhuizen naar een mooi, 

nieuw gebouw aan de Zandvoortsel-

aan. Op nog geen minuut lopen van 

het strand. Dat maakte op die school 

de invoering van de zogenoemde 25 

procent-regeling voor de studenten 

noodzakelijk. Voortaan mochten stu-

denten zonder melding van reden 25 

procent van de lessen afwezig zijn. Of 

ze nou ziek waren of op het strand la-

gen. Bij meer dan 25 procent moesten 

ze, ongeacht hun schoolresultaten, het 

schooljaar onherroepelijk overdoen. 

Een regel die, bij mijn weten nergens 

in Nederland z’n weerga vond.

    In 1976 kende de PA haar groot-

ste omvang: 291 leerlingen in de 

HAVO-top, 326 leerlingen op de PA 

(’studenten’ zei men toen geloof ik al) 

en 25 docenten.

     Gedwongen fusie 

Dat duurde niet lang: de wet op het 

basisonderwijs zette in 1985 de hele 

zaak weer op z’n kop. De kleuter-

school en de lagere school gaan dan 

samen op in de ‘basisschool’. En 

als gevolg daarvan moeten de PA’s 

fuseren met Kleuterleidster-opleiding-

scholen (KLOS) en gaan samen PABO 

heten. (Pedagogische Academie voor 

het Basis Onderwijs).

  Na veel vijven en zessen, en nu druk 

ik me nogal voorzichtig uit, leidt dat 

uiteindelijk tot een, door het ministerie 

van onderwijs min of meer gedwon-

gen fusie tussen de HG-PABO en de 

Haanstra-KLOS in Leiden.

    Zodat op 1 augustus 1984 een nieuwe 

PABO-opleiding aan het Galgewater 

in Leiden van start gaat. In het gebouw 

aan de Zandvoortselaan komt dan het 

Haags centrum voor Onderwijsadvies 

(HCO).

    De bijeengeveegde personelen van 

PABO en KLOS alsook de beide 

directeuren kunnen het op het Galge-

water slecht met elkaar vinden. Die 

directeuren hebben daar zelfs ieder 

een eigen kamertje en spreken zelden 

met elkaar.

    Dat duurt vier jaar. Op 1 augustus 

1988 maakt het HG-bestuur bekend, 

dat er geen nieuwe eerstejaarsstuden-

ten meer worden aangenomen.

    Einde Kweekschool, PA, PABO of hoe 

je het, na al dat overheidsingrijpen, 

maar noemen wil.

     In rustiger vaarwater 

Inmiddels gaat het met de Havo-top 

van het HG ook al niet goed. Er wordt 

mee geleurd in stad en land. Even is er 

sprake van een fusie met de Huygens-

scholengemeenschap.

  Na een juridisch steekspel wordt de 

HAVO-top uiteindelijk ondergebracht 

bij de Haagse Scholencombinatie 

(HSC). Dat is een nieuw instituut 

voor Middelbaar Dienstverlenend en 

Gezondheidszorgonderwijs (MDGO).

    En de Mavo van het HG? Die mag 

eerst nog een indrukwekkende reis 

door het Haagse onderwijsland maken 

alvorens ze in rustiger vaarwater 

terecht komt.

    Allereerst fuseert deze school met 

zowel het Haags Montessorilyceum 

als de Johanna Westermanschool voor 

meisjes en de Haagse school voor 

mode en kleding.

    Samen gaan ze de HSVO, oftewel de 

Haagse Scholengemeenschap voor 

Voortgezet Onderwijs heten. Maar dat 

blijkt (alweer) geen succes. In 2004 

maken de HG-Mavo en het HML 

zich weer van elkaar los. De in 1928 

opgerichte Geurt-Volkersmulo aan de 

Mient, later Westhageschool genoemd, 

biedt uitkomst. Met deze school gaat 

de HG-Mavo verder aan de Hout-

rustweg waar ze nog steeds zitten en 

hopelijk nog een lang en gelukkig 

leven zullen leiden.

     Fusiegeweld 

En dan is er natuurlijk nog de basis-

school van het HG, ooit aan de Van 

Bevernickstraat gelegen. Hoe verging 

het daarmee? In alle fusiegeweld 

waren we deze school bijna uit het 

oog verloren. Welnu. Geheel strijdig 

aan de dogmatische doelstellingen van 

zowel de oprichters van het Haagsche 

Genootschap als aan de verlichte gees-

ten van hun opvolgers een eeuw later, 

fuseerde deze school in 1996 met de 

Rooms Katholieke Sint Jozefschool 

uit de Van der Eyndestraat.

  En hoe noem je de school na zo’n 

fusie tussen Vrijzinnig en Katholiek? 

Ach. Die noemen we dan natuurlijk 

‘interconfessionele basisschool Sta-

tenkwartier’. Wat een namen. Wat een 

afkortingen.

    Maar vanaf 1986 dus geen scholen 

van het Haagsche Genootschap meer. 

Hoe dan ook, het waren fantastische 

scholen. Waar het goed toeven was. 

Waar met vuur en verve lesgegeven 

werd. En ik kan het weten. Want ik zat 

er begin 1960 op de Kweekschool. En 

van 1975 tot 1986 was ik er docent in 

de kreatieve vakken op de PA/PABO 

en de Havo-top. En van 1988 tot 2011 

maakte ik als penningmeester (quaes-

tor) deel uit van het HG-bestuur.

    Het HG bestaat nog steeds maar 

vervult thans, naast het instandhou-

den van een bijzondere leerstoel in 

Utrecht, nauwelijk een rol van beteke-

nis meer.

    In het bestek van de Kleine Nostalgie 

op deze veertiendaagse pagina was 

het allemaal wellicht wat kort door 

de bocht. U weet vast meer. Mail het 

naar:  julius.pasgeld@deoud-hagenaar.

email . 

 Opkomst en ondergang van de scholen 
van het Haagsche Genootschap   

  Ruim een eeuw hebben de scholen van het Haagsche Genootschap bestaan. Maar nu is er niet één 

meer over. Allemaal gefuseerd, weggesaneerd of opgeheven. Een overzicht van de teloorgang. 

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.

 Het bestuur dat in 1910 de kweek- en leerschool stichtte. V.l.n.r.: pr. dr A.Bruining, dr. H.C. Duker, 
pr. dr. H.U. Meyboom, pr. dr. H. Oort en pr. dr. T. Cannegieter.   

 De stichtingsakte uit 30 juni 1787   

 Het schoolgebouw van de Kweekschool aan de Anthony Duijckstraat.   
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  Feit is natuurlijk altijd geweest en nu 

nog steeds, dat Fiat een fenomeen is 

in het produceren van kleine com-

pacte auto’s zoals de 500, 600, 850 

en 1100. Daarboven werd de verkoop 

al moeilijker, zoals bij de 1300, 

1500, 1800 en 2100. Toen en nu nog 

steeds, want bij de Panda houdt het 

nu ook zo’n beetje op. Neemt niet 

weg dat het voor het imago van Fiat 

ook belangrijk was grotere modellen 

te produceren, zoals bijvoorbeeld de 

2100 in 1968. Typerend voor die tijd 

waren de scherpe carrosserielijnen. 

raai s erp naar eneden a  opend 
front met een beetje trapezium-achtig 

gevormde koplamp-units. Opvallend 

veel chroom en aan de achterkant 

scherp gevormde vinnen met smalle 

verticaal gevormde achterlichten. 

Het interieur was royaal van opzet. 

Voorin twee stoelen in plaats van een 

toen gebruikelijke bank en achterin 

een royale bank met in het midden 

een armsteun.

    En dan dat dashboard. Ik vind het 

genot om naar te kijken. Zoals ge-

bruikelijk voor die tijd uitgevoerd in 

staal in dezelfde kleur als het exteri-

eur met een duidelijke stootrand aan 

de onderkant. Het eerste wat ik zie, 

is het elegant gestileerde stuur met in 

het midden een chromen claxonring. 

Daaronder rechts het hendel van 

de stuurversnelling. Links op het 

dashboard het contactslot. Achter 

het stuur de ergonomisch fraai 

ontworpen unit met alle meters en 

analoge klok onder de lintsnelheids-

meter. Onder het stuur de choke en 

het handgas en links daarvan een 

drietal tuimelschakelaars voor de 

verlichting en de ruitenwissers. In 

het midden de Auvox-radio met 

zenderzoekknop voor de mid-

den- en langegolf, met daaronder 

de brede chroom-uitgevoerde asbak 

met daarnaast het ruime afsluitbare 

handschoenenkastje. Mooi vond ik 

altijd de ruitenwissers die vanuit het 

midden omhoog kwamen naar links 

en rechts. Natuurlijk reed deze 2100 

op banden met witte zijvlakken en 

had spatlappen. De bagageruimte 

was mooi vierkant gevormd, met aan 

de rechterkant een verticaal geplaatst 

reservewiel. Prachtig vond ik ook het 

ook het oog voor kleine details, zoals 

niet zo maar een sleutelgat voor de 

achterklep maar een geïntegreerd ge-

heel met elegant gevormde chroom-

strips. Zóóó mooi! Ook zo door-

dacht: het feit dat de motorkap aan 

de grillezijde scharnierde, zodat als 

hij zich spontaan zou openen tijdens 

het rijden, hij door de winddruk plat 

gehouden zou worden. Je zag het wel 

bij meer modellen en was echt veilig, 

want andersom, zoals tegenwoordig, 

ben je bij een openslaande motor-

kap onmiddellijk het uitzicht kwijt. 

Gek dat met al dat veiligheidsgedoe 

tegenwoordig dit niet meer toegepast 

wordt, maar dat terzijde. Een pracht-

auto, die Fiat 2100!

     John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl  

 Fiat 2100   
  Sommige beelden blijven je je hele leven bij. Het was een zon-

nige dag en zat met mijn ouders achterin de witte (met een 

zwart dak) Fiat 2100 met aan het stuur oom George met naast 

hem tante Tineke na een bezoek aan de trouwreceptie in de 

Catsheuvel van een medewerker van mijn vader Jan Bosman. 

Bij het wegrijden ontstond er enige onenigheid en een fikse 

woordenwisseling tussen oom George en een onbekende 

receptieganger via het portierraam. Interessant? Nee, maar ik 

moet er steeds aan denken als ik aan de Fiat 2100 denk. 

    

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

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

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

   Prijswinnaars 

In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier 

Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde 

de vorige keer:  9-3-8-6 . Drie winnaars ont-

vangen een waardebon van 15 euro (prijs 1), 

10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden 

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar 

de volgende inzenders:

1. J.I.M. de Bruijn, te Sassenheim

2. H. van Voorthuizen, te Rijswijk

3. Lucy Rietkerken, te Delft

   Inzenden 

Voor de puzzel van deze week worden we-

derom drie prijzen verloot verloot.

    Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op  vrijdag 13 april .

    Stuur per mail naar:

 puzzel@deoud-hagenaar.email 

    Zet in de onderwerpregel:

 Oplossing Sudoku nr. 7 

    Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!     

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl
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WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

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

10% korting op de gehele collectie!
Prinsegracht 31,  Den Haag - Centrum

HAAGSE KOOKSCHOOL

Op maandag, dinsdag of donderdag van 10.00 tot ongeveer 
13.00 uur de ‘Samen gezellig Koken Les’ 35,- p.p. (i.p.v. 
€ 55,-) inclusief lunch.
Reinkenstraat 30, Den Haag - Duinoord

TENNISVERENIGING THOR DE BATAAF 

Geen inschrijvingskosten t.w.v. € 35,- of gratis een blik 
ballen bij een 10-rittenkaart van € 75,-.
Ver Huëllweg 2, Den Haag - Scheveningse Bosjes

DE GOUDSHOP JUWELIERS

15% korting op de gehele collectie gouden sieraden met 
diamant.
Korte Poten 4, Den Haag - Centrum

CHERRY BITEZ BOUTIQUE

Neem iemand mee (collega, vriendin, familie) en ontvang 
allebei korting! 1 persoon krijgt 15% korting en de ander 
10%. Wie geef jij het extra cadeautje? Niet van toepassing 
op reeds in prijs verlaagde items.
Molenstraat 25, Den Haag - Centrum

CS HAIRSTYLING

10% korting op wassen en knippen (behalve op zaterdag, 
niet in combinatie met andere kortingsacties).
Vleerstraat 2A, Den Haag - Centrum

INSTATOUR ZEEHELDENKWARTIER

10% korting, kaartverkoop gaat via Eventbrite met kor-
tingscode: instahofpas.
Start op Prins Hendrikplein 21 april - Zeeheldenkwartier

NETWERKGROEP JOBRUNNERS

De 1e maand krijg je 50% korting op het lidmaatschap.
J.C. van Markenlaan 3, Rijswijk

SCHILDERSWIJK BEWONER TOURS

Haagse vrijheidstour: € 16,- i.p.v. € 17,50 Teaser Tour, incl. 
chocolade proeverij: € 8,50 i.p.v. € 10,-. Graag reserveren 
via de mail o.v.v. De Hofpas en dan het bedrag overmaken. 
www.schilderswijkbewonerstours.nl - Schilderswijk

OMNIVERSUM

Vanaf 9 april 20% korting  op de reguliere Omniversum 
voorstellingen. 
President Kennedylaan 5, Den Haag - Duinoord

OPPAS MADELIEF

Eenmalig 50% korting op een (last-minute) oppas en eer-
ste maand gratis Oppas Madelief service.
www.oppasmadelief.nl - Centrum

NEW FEEL

10% korting op het hele assortiment (behalve sale artike-
len).
Leyweg 940F, Den Haag - Escamp

ONLY ONE FASHION

10% korting op de hele collectie m.u.v. sale.
Leyweg 707G, Den Haag - Escamp

STOMERIJ GIGANT

20% korting op wassen / stomen van dekbedden.
Middelwaard 36,  Zoetermeer

NIEUW ENGELHARD LUNCHROOM

10% korting op jouw deel van de rekening.
Theresiastraat 142,  Den Haag - Bezuidenhout

BISTRO PANYVINO

10% korting op de rekening.
Spui 450, Den Haag - Centrum

LA BONITA ZOETERMEER

Bij besteding van € 25,- of meer een gratis horloge (zolang 
de voorraad strekt, maximaal 1 horloge per klant).
Middelwaard 74, Zoetermeer

ACKU

10% korting op toegangsprijs door Acku georganiseerde 
feesten.
Johanna Westerdijkplein 67, Den Haag - Laak

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

Hofpasredacteur Bert Vink liet zijn haar knippen 

bij ‘Mister Sam Haircuts’ (voorheen Colours hair-

cut) aan de Laan van Meerdervoort. Onverwacht 

neemt Sam ook zijn baard onder handen en dan 

gebeurt ‘t! 

Om te beginnen knipt eerst kapster Charlotte m’n 

haar vakkundig in model. Krullen zijn lastig, veel 

kanten kun je er niet mee op, althans niet met 

de mijne, maar Charlotte weet er toch binnen de 

kortste keren een mooie coupe in te krijgen. 

Nadat m’n haar klaar is, nodigt eigenaar Sam me 

uit in de barbierstoel. En na vandaag raad ik iedere 

man aan om daar op z’n minst één keer in plaats 

te nemen. Het is een ware belevenis.

Sam hanteert het echte scheermes. Hij neemt 

nauwkeurig de vorm van je gezicht in zich op 

en zet vervolgens als een echte kunstenaar een 

contour in de baard. Precies, scherp, met gevoel 

en uniek voor jouw gezicht. Z’n ogen spuwen vuur 

van passie voor z’n ambacht. Het lijkt wel of ie één 

wordt met je baard. Er is geen haartje, geen detail 

dat aan z’n aandacht ontsnapt. Meerdere behan-

delingen volgen en Sam epileert tenslotte alle 

overbodige haartjes in mijn gezicht met behulp 

van een touwtje. Pijnloos. Sensationeel. Wat een 

vakmanschap!

Sam loopt weg en komt even later terug met een 

hete handdoek die hij over m’n gezicht legt. Je 

moet je echt overgeven aan de hitte, maar dan 

komt er een weldadig gevoel over je en je huid 

krijgt een geweldige oppepper. 

Sam is in totaal 20 minuten bezig om m’n baard in 

perfecte shape te krijgen. Maar wat daarna ge-

beurt, is ongelooflijk. Ik heb de rest van de dag een 

glimlach op m’n gezicht die gewoon niet weggaat. 

Een bezoek aan Sam is zo veel meer dan een 

juiste lijn in je baard en alle haartjes op de juiste 

lengte. Het is een cadeau aan jezelf dat je je af en 

toe moet gunnen!

Partnerreview door Bert Vink

KNIPPEN EN SCHEREN BIJ MISTER SAM HAIRCUTS

HOFPASKORTING: 15% OP ALLE BEHANDELINGEN


