
Ik was gebleven bij de siga-

renwinkel van Van Biezen. 

Verderop rechts, de huizen 

sprongen daar in, zat de 

schoenmaker ‘AKA zal het 

bewijzen, vakwerk tegen bil-

lijke prijzen’. En billijk was hij 

ook vergeleken bij de schoen-

maker op de Vlierboomstraat. 

Daar kreeg je wel je schoenen 

in een papieren zak terug, 

maar dat betaalde je ook. 

Nooit geweten dat papier zo 

duur was.

Aka was een vriendelijke ouderwetse 

vakman: hij had een bril - type zieken-

fonds - met glazen die zo vergrootten 

dat je tegen twee embryo’s in glazen 

bollen leek aan te kijken. Het was een 

beetje stoffige man zodat de stofjas die 
hij droeg hem prima stond.

Bakker Hus

Ernaast, uitspringend, zat bakker Hus, 

die eigenlijk niet liep. Ik kocht er wel 

eens een Parijse bol: twee stukken be-

schuit met daartussen een gele chemi-

sche substantie en bovenop eveneens 

een roze chemische substantie met een 

kluitje gedraaid vet. Mijn maagzuur 

had er een flinke dobber aan. Wat 
deze bakkerscreatie met Parijs had te 

maken weet ik niet, maar ik durf het 

daar nog steeds niet te vragen.

Wij hadden in de hoek ook bakker 
Hus, maar deze bakker was gemoto-

riseerd. Met ware doodsverachting 

gaf hij op de put volgas om met zijn 

bakfiets met hulpmotor (min 1 pk) de 
schuine stoep op te ketsen. De schuine 

kleppen stonden daarna open, het 

brood lag alle kanten op en het groen-

gele kunstgebit van de bakker zat op 

z’n voorhoofd. Aan de deur bij ons al-

tijd een half knip wit en bruin, waarop 

de bakker, nu met een geel-groene 

duim met zwarte nagel, ‘het brood 

brak’. In de bijbel staat ook zoiets, al 

kan ik daar zo’n duim niet bij denken. 

Het was een aardige man die altijd 

tegen mijn moeder zei: “Gaat u maar, 

ik zal wel sluiten.” Toen ik even later 

hoorde dat de bakker was overleden, 

vroeg ik mijn moeder of de bakker bij 

het sluiten van de kist ook zei: “Gaat 

u maar, ik zal wel sluiten.” Dit leverde 

mij een aardige tik van mijn moeder 

op: ja, er werd nog opgevoed toen in 

‘t Haagje!

Nog een herinnering: het OMO-trein-

tje. Wie kent het treintje nog dat op 
Koninginnedag op de Vlierboomstraat 

bij de Appelstraat stond? Vijftiger 

jaren, hallo! Voor een paar cent nam 

je plaats op de houten banken van 

de twee of drie aanhangwagens. 

Zonder gordels en een kettinkje aan 

de zijkant. Men deed nog niet zo veel 

aan veiligheid. Je kon in een bocht 

er hooguit uit vallen op straat; er was 

nog weinig verkeer zodat je weinig 

kans maakte om ook nog overreden 

te worden. Niet zo zeuren dus. Inzit-

tenden werden ook niet geteld om 

gezeur later van ouders (Peterje zat 
er toch ook in?) te voorkomen. Het 
treintje vertrok in een blauwe gifwolk 

(code oranje!) en reed kreunend 
over Vlierboomstraat, Laan van Eik 

en Duinen, Mient en zo weer terug. 

Daarna een gummi-balletje, overtrok-

ken met zilverpapier, oranje en blauw, 

en een netje aan een elastiek, waarmee 

je leuk op anderen kon mikken: 

liefst met bril. Het elastiekje kwam 

vermoedelijk uit het oostblok, want na 

drie keer gooien brak het en verdween 

het in een put. Ja, dat waren tijden om 

nooit te vergeten. O, O, Den Haag, zo 

is er geen tweede!

Mark van Aartrijk

m.aartrijk@upcmail.nl
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Perenstraat 211-141, gezien naar de Frambozenstraat. Foto: Haags Gemeentearchief
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Abrikozenstraat, groenperken tussen de Perenstraat (voorgrond) en de Pippelingstraat (achtergrond). In het midden de Mient. Foto: Dienst voor de 
Stadsontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief
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Op zoek

Ik word dit jaar zeventig jaar en ik 

ben op zoek naar oude vrienden, o.a. 

Loes Lezer en Anja Wijnmalen van 

de politie, mijn oud-buurmeisje Ellie 

Starreveld, mijn korfbalgenoten van 

het eerste team van Hou Stand, Theo 

Stuiver uit Beverwijk, hij was reislei-

der in Spanje.

Kees Pronk

cornelispronk@hotmail.nl

0152033099

Kampeervakantie Oisterwijk

a een paar fijne vakanties samen met 
mijn broertje Jaap en onze ouders, was 

het ook genieten van mijn kampeer-

vakantie in het Brabantse Oisterwijk, 

eind juli en begin augustus 1962. 

We werden er met bussen naartoe 

gebracht. nze fietsen aren met de 
trein verstuurd. Voor mij was het de 

eerste vakantie zonder m’n ouders. 

Ik vond het een belevenis om een 

hele week met leeftijdgenoten op te 

trekken. Natuurlijk onder begeleiding 

van vol assenen. We fietsten die eek 
o.a. naar de Efteling en bezochten een 

veemarkt en een schaapskooi.

Deze vakantieweek werd georgani-

seerd door een (christelijke) jeugdclub 

uit het Scheveningse Duindorp. Welke 

club dat was, weet ik niet. Zelf was ik 

namelijk geen lid, maar ik mocht wel 

mee met mijn nichtjes Jannie en Riet 

de Mos en hun vriendinnetje Marieke 

Plugge. Waarschijnlijk betrof het 

de toenmalige C.J.M.V., later C.J.V. 

(Christelijke Jongeren Vereniging). 

Of, héél misschien, een jeugdclub 

van gereformeerde of hervormde 

kerk. Van de leiding herinner ik me 

de namen van juffrouw Jannie en de 

zogenaamde ‘ooms’ Thijs (met ring-

baard) en Chiel. Ik hoop dat er lezers 

zijn die hun herinneringen aan deze 

onvergetelijke vakantie met me willen 

delen. Bijvoorbeeld, welke jeugdclub 

organiseerde de kampeervakantie? 

Bij voorbaat mijn dank voor jullie 

reacties.

Alie Groen

Wassenaarsestraat 89

2586 AM Scheveningen

070-3523263

Reünie O.L.V. Fatimaschool

Reünie O.L.V. van Fatimaschool, 

Amerongenstraat, Den Haag. Zondag 

27 mei 2018 is er van 14.00 tot 17.00 

uur een reünie voor de zesdeklassers 

van de jaren 1961 t/m 1967. Wij heb-

ben nog niet alle klasgenoten uit die 

jaren kunnen traceren, vandaar deze 

extra oproep. Voor nadere informatie 

en/of aanmelden s.v.p. mailen naar: 

reuniefatimadenhaag@gmail.com. De 

FatimaReünieGroep: Ben Boxelaar, 

Mart Borsboom, Emmy Braam, Carla 

Corver, Ruby van der Geugten en 

Jenny Polman.

Fatima Reünie Groep

reuniefatimadenhaag@gmail.com

Jongste bediende Borsumij

Daan Schenk, geweldig om een stukje 

over óók mijn verleden te lezen. Zo 

precies als jij herinner ik het mij mijn 

werk als jongste bediende bij de Bor-

sumij niet meer. Ik kwam er terecht 

omdat ik niet meer naar school wilde. 

Ik had dus niet zo netjes mijn diploma 

gehaald als jij. Dat was de reden dat ik 

op 16-jarige leeftijd ging solliciteren 

- via het Arbeidsbureau - bij de Borsu-

mij. Ik was zeer geïmponeerd door de 

marmeren entree en de gehele verdere 

architectuur van het gebouw. Wellicht 

omdat ik (nog) geen diploma’s had 

verdiende ik een tientje minder dan jij 

bij de aanstelling! Vijftig gulden per 

maand dus, die ik netjes thuis afgaf. 

Ik zat bij mijnheer Chandon, die in de 

Van Hoytemastraat bleek te wonen. 

Wat een vriendelijke man. Als Sche-

veninger mijn eerste kennismaking 

met de Indische cultuur. Bij afd. Peper 

van hem beheerde ik onder andere de 

stalen peper in linnen zakjes, en leerde 

ik het verschil tussen de verschillende 

kwaliteiten kaneel: cassia vera C was 

de meest grove  en de fijnste as 
AAA, meen ik.

Ik werd ook ingezet voor de meer 

particuliere boodschappen van de 

afdeling. Niemand die het gek vond 

als ik met een briefje naar de snackbar 

ging voor de nodige kroketten en wat 

dies meer zij. Ook de Chinees in de 

Javastraat had een goede klant aan 

mij. De loempia’s waren er erg lekker. 

Nog een paar namen die nu opdoemen 

zijn Trumpy, een aardige roodharige 

man die zijn kleren bij House of 

England kocht. Ineke, een vlotte meid 

met een petticoat waar ik graag mee 

ging wandelen in de pauze (zij werkte 

geloof ik bij mijnheer Becker?) en 

Meyer, die mij heeft gestimuleerd 

het toch nog eens te proberen op de 

avondschool. Die stimulans is heel be-

langrijk geweest voor de rest van mijn 

leven. Daarvoor nog bedankt Meyer!

Ik had het er erg naar mijn zin, maar 

vond het na een jaar qua beloning toch 

maar zuinigjes. Bij de NV Rijmenam 

aan de Maanweg kon ik 100 gulden 

per maand verdienen. Het gesprek met 

de personeelschef toen ik weg ging, 

was vrij kort. Ik deelde mijn motivatie 

mee waarop hij reageerde dat zo’n 

hoog bedrag er bij deze firma niet op 
korte termijn inzat. Waarop ik mijn 

ontslag nam en na de opzegtermijn 

van een maand naar de veel minder 

leuke werksfeer van NV Rijmenam 

vertrok. Een kantoor vol aardige 

mensen achterlatend waar ik nog met 

plezier aan kan denken, zoals je kunt 

lezen.

Paul Quadflieg

buddha@planet.nl

Druivenstraat 65

Volgend jaar wordt mijn huis ( Drui-

venstraat 65) 90 jaar oud! Dit bracht 

mij op het idee om gegevens te verza-

melen over de vorige bewoners maar 

ook oude foto’s en verhalen uit de 

straat. Heeft u anekdotes die u met mij 

wilt delen, of kent u zelfs misschien 

nog verhalen over de bewoners die in 

mijn huis hebben gewoond? Ik zou er 

heel erg blij mee zijn!

W. Veldhuyzen-van der Valk

wendy.veldhuyzen@outlook.com
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Enige tijd geleden las ik 

in het AD dat het stukje 

op de schop gaat, waar 

vroeger de bontzaak van 

Peperzak heeft gezeten. 

En mijn gedachte dwaalde 

terug naar de bontzaak, 

daar had mijn vader voor 

mams een lange nerts 

gekocht. De jas kostte een 

vermogen. Op een zekere 

dag zei mijn vader: “Kin-

deren, zondag gaan wij uit 

eten.” Wij begonnen allen 

te juichen. “Mag ik een 

vriendinnetje meene-

men?”, vroeg ik. Ja, dat mocht.

De zondag was aangebroken en wij allen op zijn paasbest. Mijn moeder dacht: 

dat is een mooie gelegenheid om mijn bontjas aan te doen (dit speelt zich 55 

jaar geleden af en er was nog geen Partij voor de Dieren). Ze was best ijdel, 

onze mams. En daar gingen wij op pad, gewoon met de benenwagen. Best een 

aardige tippel, zo van Morgenstond af. “Zijn wij er al?”, werd er menig keer 

gevraagd... “Ja, nog heel even”, zei pa. En ja, hoor. Wij stonden op de Rijs-

wijkseweg, toen mijn vader stil bleef staan voor een gebouw met de letters op 

de gevel: H.T.O. “Wat betekent dat?”, vroeg ik. “Tehuis voor Onbehuisden”, 

antwoordde mijn vader. “Oh, wat zielig”, hoorde ik mijn broer zeggen. “Ja, 

zei mijn vader, “en hier gaan wij dineren!” Mijn moeder werd een paar tinten 

bleker en stamelde: “Ab, dat meen je toch niet!” Maar hij meende het wel. En 

zo liepen wij allen het H.T.O. binnen, moeders voorop die zich weer van de 

schok had hersteld. Ze stapte kaarsrecht als een koningin met haar nerts de zaal 

binnen, met hier en daar nog een knik naar de bewoners. Zelfs de kok en de 

baas van de H.T.O. kwamen ons verwelkomen, zulke uitgedoste mensen waren 

volgens mij nog nooit binnen geweest. Wat ik gegeten heb, weet ik niet meer, 

maar dat mijn vader overal maling had, was een ding wat zeker was. Zo zie je 

maar: muren worden gesloopt, maar het geeft herinneringen terug...

Marijke Mulder-van Dort

vandortmarijke@gmail.com

Reactie Kurhaus-elftal 

Het toernooi om de Piet Moeskopbeker werd gespeeld op de velden van v.v. 

de Ooievaar in het zuiderpark. Niet op de woensdag, maar op de maandag-

middag. De volgende teams namen er aan deel: de Haagse Taxi-chauffeurs, 

de Oefenmeesters met o.a. Rinus Loof, Theo Timmermans, Cor van het 

Hart, de gebroeders Tap en soms Ernst Happel. Hotel Kurhaus, Hotel Wit-

tebrug, Parkhotel samen met restaurant Table du Roi in den kleine lekkerbek, 

Brandweer Den Haag en Avio Diepen Ypenburg. Als bijsluiter een foto van 

het team van Hotel Wittebrug, waarin ik zelf speelde, derde van links. In het 

midden, in kostuum; de heer Reichard (directeur) en geheel rechts de heer 

Van Mook (oberkelner).

Aad van der Toorn

aadvandertoorn@gmail.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, 

Westland  elft  idden elfland  eidschendam
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 
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Willem Karel Damman van der Meu-

len is op 15 oktober 1923 in Gorredijk, 

Friesland, geboren. Zijn vader had een 

assurantiebedrijf. Na het gymnasium 

in Leeuwarden is hij bij zijn vader 

gaan werken. Teneinde zijn kennis van 

dit vak te vergroten, solliciteerde hij 

in Den Haag bij de brandwaarborg-

maatschappij Neerlandia en hij werd 

aangenomen. eze firma is opge-

richt door de vader van de bekende 

politicus Pieter Jelles Troelstra. Na 

het overlijden van zijn vader in 1902 

werd Pieter Jelles zelf directeur. Op 

dat moment as de firma gehuisvest 
op het adres Haringkade 163. Hoewel 

hij hier een tijdje gewerkt heeft, werd 

al snel duidelijk dat Willem iets totaal 

anders wilde gaan doen. Aan het eind 

van de Tweede Wereldoorlog heeft 

Willem zijn voornaam veranderd. Hij 

vond de naam Bill kennelijk beter bij 

hem passen.

Vanaf 1948 is hij inderdaad iets anders 

gaan doen. Hij is dan werkzaam voor 

het Rotterdamse reclamebureau Linse. 

Hier leerde hij onder andere Drs. P. 

en Willem Duys kennen. Het verschil 

tussen het schrijven van een pakkende 

reclametekst of een roman of gedicht 

is te verwaarlozen. Het is dan ook niet 

zo vreemd dat schrijvers van naam als 

Annie M.G. Schmidt, Willem Elsschot 

en Martin Bril reclameteksten geschre-

ven hebben. Van 1953 tot 1967 was 

Bill directeur bij één van de grootste 

reclamebureaus van ons land, Nijgh & 

Van Ditmar. Ook hier treffen we be-

kende namen aan op de loonlijst, Kees 

van Kooten en Eli Asser bijvoorbeeld. 

Kees van Kooten schreef hierover in 

zijn dagboek: “Het sollicitatiegesprek 

met Bill was het leukste van mijn 

leven.”

In 1969 werd Bill directeur bij de 

uitgeverij A. W. Sijthoff in Leiden. 

Hij was inmiddels in Wassenaar gaan 

wonen. Via deze uitgeverij leerde hij 

mensen als Godfried Bomans, Michel 

van der Plas en Herman Pieter de Boer 

kennen. Een indrukwekkende rij van 

wat we bekende Nederlanders zijn 

gaan noemen. Tijdens het programma 

Muziekmozaïek dat gepresenteerd 

werd door Willem Duys werd er met 

regelmaat een plaatje gedraaid voor 

“Bill met de grote jatten” en het zal 

u duidelijk zijn wie hiermee bedoeld 

werd.

In 1980 besloot Bill een eigen recla-

mebureau te beginnen en na enig zoe-

ken vond hij een bruikbaar pand waar 

een sigarenwinkel in gezeten had in de 

Stevinstraat en vijf jaar later verhuisde 

hij naar het adres Lange Voorhout 86. 

In 1988 werd hij 65 jaar en vanaf dat 

jaar werkte hij in een studio in zijn 

huis in Wassenaar. Tot 1995 woonde 

hij samen met zijn vrouw Mieke en 

hun dochter Annemiek in de villa 

Oud-Pluymestein. Deze villa staat in 

het Kerkehout, een buurtschap aan 

de linkerkant van de Rijksstraatweg 

gelegen, gezien vanaf het centrum van 

Wassenaar. Hierna kwam hij bij mij in 

de buurt wonen en zo heb ik hem leren 

kennen. Op 20 oktober 2006 is Bill 

overleden. Voorafgaand aan de begra-

fenis nam Willem Duys onverwacht 

het woord en hij haalde op humoris-

tische wijze enkele herinneringen op 

aan hun vriendschap. Aanvankelijk 

werd er wat besmuikt gelachen, maar 

dit ging al snel over in harder lachen. 

En dat tijdens een begrafenis. Geheel 

in de stijl van Bill zelf overigens. 

Los van het feit dat hij een groot 

taalkunstenaar was en goed piano kon 

spelen, hield hij ervan om grappen uit 

te halen, zoals ikzelf aan den lijve heb 

kunnen ondervinden.

Bill 

Wat was er dan wel zo bijzonder 

aan Bill? Het feit dat hij een aantal 

van de hiervoor genoemde bekende 

Nederlanders tot zijn vrienden mocht 

rekenen? Hij kon hier prachtige 

verhalen over vertellen en schudde 

de ene na de andere anekdote uit zijn 

mouw, dat wel, maar hij was de eerste 

om dit te relativeren. En voor de 

duidelijkheid, er waren ook mensen 

die hem niet mochten, maar dat komt 

wel vaker voor bij mensen die boven 

het maaiveld uitsteken, want dat deed 

hij. Los van de boeiende verhalen 

die hij kon vertellen kon hij ook 

prachtige gedichten schrijven. Laat ik 

een voorbeeld geven van een gedicht 

dat hij geschreven heeft en dat terecht 

een plaatsje kreeg op een muur in de 

Berkheistraat als onderdeel van de 

Poëzieroute Wassenaar. Tijdens één 

van de vele gesprekken die ik met 

hem gevoerd heb, vertelde ik dat velen 

van mijn generatie nauwelijks de kans 

kregen om een uitvoerig gesprek met 

je ouders te voeren. Vlak voordat mijn 

vader overleden is, heb ik het geluk 

gehad dit wel te kunnen doen. Ik ver-

telde dit aan Bill en de volgende dag 

lag er een gedicht op de mat.

Vier uur met je vader praten,

bij het scheiden van de markt.

Nooit gezegde tederheden,

net op tijd bijeengeharkt.

Vóór ze worden weggeblazen,

als wat herfstblad door de wind.

Het herkennen van de vader,

die een arm slaat om zijn kind.

Bill 

Laat ik ook een voorbeeld geven 

van een van de vele grappen die Bill 

uitgehaald heeft. Samen met enkele 

anderen hadden Bill en Willem Duys 

een club die enkele malen per jaar 

bij elkaar kwam. Bill had een hotel 

in Friesland geregeld en hier bracht 

die club enkele dagen door. Omdat 

Willem besloten had met zijn televi-

siewerk te gaan stoppen, wilden de 

andere leden van de club hier aandacht 

aan besteden. Ik ga er overigens vanuit 

dat de meesten van u weten wie Wil-

lem Duys was. Hij was ondermeer be-

kend van het televisieprogramma Voor 

de vuist weg en het radioprogramma 

Muziekmozaïek. Bill had in Makkum 

een uniek aardewerk bord laten maken 

dat Willem namens het dankbare Ne-

derlandse volk werd aangeboden. De 

eigenares van het hotel zou dit in Frie-

se klederdracht aan Willem overhandi-

gen. oen de leden van de club koffie 
zaten te drinken, kwam zij aanlopen 

met het bord, ze struikelde en liet het 

bord op de grond vallen. U kunt zich 

voorstellen dat iedereen enorm schrok, 

de Friezin en Willem niet in het minst. 

De scherven werden opgeruimd en 

wat nu? Bill haalde een vergelijkbaar 

bord tevoorschijn en overhandigde dit 

aan Willem. Hij had deze twee borden 

zelf gemaakt. Als reclameman kon hij 

ook goed tekenen en dit alles was door 

hem in scene gezet.

Toen Bill bij de uitgeverij Sijthoff 

werkte, kreeg hij van Joseph Luns, 

minister van Buitenlandse Zaken en 

secretaris-generaal van de NAVO, het 

verzoek om een boek over zijn leven 

uit te geven. Bill zag hier wel wat in 

en hij benaderde Godfried Bomans 

met de vraag of hij dit wilde gaan 

schrijven. Bomans ging hiermee ak-

koord, maar toen hij enkele maanden 

later nog vrijwel niets op papier had 

staan, gaf Bill de opdracht aan Michel 

van der Plas. Die ging voortvarend 

te werk, maar hij kwam al snel tot de 

conclusie dat Luns gemaakte afspra-

ken niet nakwam en dat hij wel heel 

erg tevreden was over zichzelf. Dit 

boek is in 1971 verschenen onder de 

titel Luns: ik herinner mij. Michel liet 

het niet bij dit ene boek zoals uit het 

volgende blijkt: “Als vanzelf ontstond 

in de marge ervan een ander boek, een 

parodie. Ik schreef die parodie, Luns: 

ik herinner me nóg iets om mijn uitge-

ver Bill van der Meulen een pleziertje 

te bereiden, hetgeen hij meer dan ver-

diend had. Dit boekje is in een oplage 

van één exemplaar verschenen.”

Gedicht

Zoals u begrepen zult hebben, heeft 

Bill een verre van saai leven geleid. 

Hij woonde de laatste jaren van zijn 

leven pal achter mij, waardoor we 

elkaar nogal eens tegenkwamen. We 

hebben dan ook wat afgepraat, zelden 

over koetjes en kalfjes. Ook gingen er 

zo af en toe gedichten heen en weer en 

ik eindig dit verhaal met een gedicht 

aan hem gericht.

Bill

Als ik je zo zie zitten, geborgen in je 

stoel.

Dan durf ik niet te storen, dan heb ik ‘t 

gevoel

iets moois te onderbreken, een mijme-

ring, een zucht,

van dingen die voorbij gaan, de zon, de 

blauwe lucht.

Ook ik ken die momenten, dan ben ik 

graag alleen.

Dan denk ik diepe dingen of staar wat 

voor me heen.

Dat wou ik even zeggen, we zien mekaar 

niet vaak,

maar als ‘t weer zover is, dan is ‘t altijd 

raak!

Carl

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Net op tijd bijeen geharkt
Iedereen ontmoet tijdens zijn of haar leven andere mensen, daar vertel ik niets nieuws mee. De 

meesten zijn voorbijgangers. Een enkele leer je wat beter kennen en bij hoge uitzondering zit daar 

een echte vriend of vriendin tussen. Vraag me niet wat ik hieronder moet verstaan, want daar ver-

schillen de meningen nogal over. Hoewel ik tot nu toe diverse interessante mensen heb ontmoet, 

is er één die er uitspringt. Ik ga een poging wagen om in onderstaand verhaal duidelijk te maken 

waarom dit, naar mijn bescheiden mening, zo is. 
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De bijgevoegde tekening van Bill is door zijn 
dochter Annemiek gemaakt
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BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 

  

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

Luxe Donau cruises nu KORTINGEN tot € 450,Luxe Donau cruises nu KORTINGEN tot € 450,--  p.p. p.p. 

 

10 dg. Klassieke Donau cruise 10 dg. Klassieke Donau cruise   
met MS Select Belvedere ****met MS Select Belvedere ****met MS Select Belvedere ****   

diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018   

vanaf  € 1.298, vanaf  € 1.298, --  nu voor € 948,nu voor € 948,--  p.p. p.p.   
  nu kortingen tot wel € 450,nu kortingen tot wel € 450,--  p.p.p.p.   

   

busvervoer Nederland busvervoer Nederland busvervoer Nederland ---   Passau v.v.Passau v.v.Passau v.v.   
mooi vaarprogramma over de Donaumooi vaarprogramma over de Donaumooi vaarprogramma over de Donau   

Luxe cruiseschip met volledige verzorgingLuxe cruiseschip met volledige verzorgingLuxe cruiseschip met volledige verzorging   

Bus excursievakanties Bus excursievakanties   
All Inclusive All Inclusive    All Inclusive HotelsAll Inclusive Hotels  

Autoreizen aanbiedingenAutoreizen aanbiedingen  

 
555   dg.dg.dg.   All Inclusve HotelAll Inclusve HotelAll Inclusve Hotel   Jagershof ***Jagershof ***Jagershof ***   

Nunspeet / VeluweNunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe   al voor al voor al voor € 339,€ 339,--  p.p.p.p.p.p.   
  
  

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****   

Assen / Drenthe     Assen / Drenthe     Assen / Drenthe     al vooral vooral voor   € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   
   
  

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   

Soest / Sauerland  Soest / Sauerland  Soest / Sauerland     al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   
  

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***   

Stadtkyll / Eifel       Stadtkyll / Eifel       Stadtkyll / Eifel       al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***   
Altastenberg / SauerlandAltastenberg / SauerlandAltastenberg / Sauerland   

30% KORTING 30% KORTING 4 dg. al va. 4 dg. al va. 4 dg. al va. € 180,€ 180,--  p.p.p.p.p.p.   

More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***   
Aardenburg / ZeelandAardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland   

50% KORTING 50% KORTING 3 dg. al va. 3 dg. al va. 3 dg. al va. € 129,€ 129,--  p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***   
Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland   

NIEUW NIEUW    3 dg. al va. 3 dg. al va. 3 dg. al va. € 143,€ 143,--  p.p.p.p.p.p.   

MS Select Bevedere bij BudapestMS Select Bevedere bij Budapest  

Soest / DuitslandSoest / Duitsland  All Inclusive Hotel Mutter bahrAll Inclusive Hotel Mutter bahr  

All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***   
Valkenburg / ZuidValkenburg / ZuidValkenburg / Zuid---LimburgLimburgLimburg   

AANBIEDING AANBIEDING 5 dg. € 265,5 dg. € 265,5 dg. € 265,---   nu nu nu € 229,€ 229,--    

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:   

������ Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar   

������ Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden   

������ Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   
   Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

  

  Reserveren Reserveren --  aanbiedingen    aanbiedingen      

              gratis reisbrochuregratis reisbrochure  

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

‘ Wij zijn er voor u.’

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het 

organiseren van een persoonlijk afscheid van uw 

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Wilt u een overlijden melden?  

Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag, 

ook als u niet of  elders verzekerd bent.  

Op yarden.nl vindt u meer informatie over  

onze dienstverlening.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o

Kamperfoeliestraat 2a

2563 KJ  Den Haag

T 070 325 7955

A
D

.1
9
2
.M

R
T
1
8

Tanja Schouten, René Heijnen en  

Mieke van Bergenhenegouwen 

Uitvaartverzorgers

Carola Pim Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 

uitvaartwensen

• U kunt bij ons ook terecht met 

iedere natura uitvaartpolis

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

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

bezocht, geliked 

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

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

dat ons leven er door veranderd is. De 

Oud-Hagenaar is ook heel actief op social 

media, een mooi platform om uw herinne-

ringen van vroeger te delen.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag
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Het chique Den Haag liep voorop in 

de laatste decennia van de 19e eeuw 

om een overdekte badgelegenheid 

te krijgen, waar zowel zomers als 

‘s winters genoten kon worden van 

het water. In navolging van Parijs, 

Londen en Wenen moest de Haagse 

elite ook de beschikking hebben over 

een bad- en zweminrichting wilde de 

stad zichzelf nog serieus nemen bij 

toeristen. In 1880 werden de eerste 

plannen gemaakt door een startco-

mité, dat nog geen jaar later de aanzet 

gaf tot de komst van de N.V. Maat-

schappij tot aanleg en exploitatie van 

de ‘s-Gravenhaagsche Zwem- en 

Badinrichting. Het particuliere initia-

tief kreeg een schitterend stuk grond 

aangeboden nabij het reeds bestaande 

Panoramagebouw aan de deftige 

Zeestraat. De bouw kon beginnen!

Super-de-luxe

Eind 1882 werd J. Nijland benoemd 

tot directeur en algemeen leiding-

gevende van het super-de-luxe 

zwembad. Hij had eerder de nodige 

ervaring opgedaan in een Utrechtse 

zwembad waar hij vandaan werd 

gekocht. In april 1883 opende het 

zwempaleis zijn deuren waaraan een 

prijskaartje hing van 160.000 gulden. 

Eenmaal over de gietijzeren brug, 

trad je het eldorado binnen.

Wim Kan

Het was een heus ontspanningsoord 

voor welgestelden compleet met 

stoombaden en een zevental bedden, 

waar de kuurders rust konden vinden 

na hun vermoeiend baden.

Het zwembassin was met een balus-

trade omgeven en was 10 meter breed 

en 24 meter lang. De bodem van het 

bad liep van 0,70 meter naar 2,90 

meter. In totaal werd het gevuld met 

400 m3 ‘hygiënisch’ water, dat con-

stant werd ververst door een tiental 

Nortonpompen.

Voor de gevorderde zwemmers waren 

er diverse springplanken waar vanaf 

ze gelijk in het diepe konden komen. 

Kinderen konden onder begeleiding 

van hun ouders de houten trappen 

afdalen om zo in het ondiepe begin 

van het bassin te komen.

Het geheel straalde een en al weelde 

uit. Zeker door de planten, beelden, 

en chique tegels en plafonds. En... 

elektrische verlichting waardoor 

het bad ook ‘s avonds geopend kon 

blijven. Aannemer Klomp had een 

verbluffend staaltje werk geleverd. 

De entreekaartjes bedroegen 4 gulden 

voor 20 baden. Minister Jan Kan 

(1873-1947), de vader van... was een 

trouw bezoeker!

n toch liep het financieel niet gelijk 

goed met de luxe zweminrichting. In 

1884 werden door de heren 44.282 

baden genomen en de dames bleven 

steken bij 9.383. Een verlies van ƒ 

4.500,- tot gevolg. In de komende 

jaren nam het aantal baden toe, maar 

het duurde nog lang eer er dividend 

kon worden uitgekeerd.

n 1  erd het financi le jaar af-
gesloten met een winst van ƒ 10.300. 

In 1897 werd het hele complex 

uitgebreid met een eigen damesbad 

en speciale geneeskrachtige baden 

voor alleen dames. Het zwemonder-

wijs had inmiddels ook bijgedragen 

tot goede winstcijfers, maar het 

verplichte schoolzwemmen van 45 

minuten zou pas in het oorlogsjaar 

1941 worden ingevoerd.

Al met al was het bad aanvankelijk 

een luxe prestigeproject, waar helaas 

niet alle Hagenaars van konden 

profiteren. Het as in die tijd echt 
een uitje en attractie voor de beter 

bedeelden.

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.

Het onvergetelijke zwembad ‘Mauritskade’
Vele generaties Hagenaars zijn in zwembad ‘Mauritskade’ vertrouwd geraakt met het water. Vele 

tienduizenden kinderen hebben er schoolzwemmen gehad en er wellicht hun diploma gehaald. 

Het dames- en herenbad. De penetrante chloorlucht bij binnenkomst kwam je tegemoet. Je 

kleedde je om, zwom je rondje en vertrok weer. Een bad vol herinneringen. Maar weten we dat 

het hier om het oudste zwembad van Nederland ging?

Mijn vader had conform het Blok-

hoofd Transvaal een rij-opdracht, die 

buiten de Ambachtsschool Steynlaan 

werd toegelicht. Wij stonden aan de 

schoolgevel bij een sigaretje over 

koetjes en kalfjes te babbelen en dan, 

na een korte opdracht: “Je bent straks 

in goede handen?”

Die Tweede Pinksterdag conform de 

opdracht op de fiets in de buurt van de 
Beeklaan, Weimarstraat en Regentes-

selaan e.o. heen en eer rondjes fiet-
sen. Niets was die dagen te gek voor 

woorden. Bovendien was het hier een 

zondagsrust. Of anders had je wel een 

idee, aan de stoep t.o.v. de Regentes-

seplein stond een mooie zwarte auto, 

een Packard, op afstand twee motoror-

denans, verderop nog twee. Die laatste 

met groet gepasseerd.

Niet veel later wordt hem een lift naar 

Loosduinen geboden. Geen vragen, de 

fiets gestald bij vriend an rands. Het 
was het begin van een merkwaardige 

historische dag. Bij de Belverdere op 

Loosduinen overgestapt achterop een 

motorzijspan. De man in het bakkie 

hield een soort metalen geweer vast 

(bren).

Op het terrein van Transportbedrijf 

De Wilde bij Monster werd een soort 

vrachtautootje opgehaald met een 

mannetje met pet, Adam Louwen, geb. 

Rozenburg die ons voor ging, over 

allerlei al dan niet verharde tuinder-

spaden schommelde het vrachtautootje 

voort langs enorme wiegende Margrie-

ten langs de kant. De zon tegemoet. Of 

was het richting Hoek van Holland?

Tussen de kassen werd contact ge-

maakt met luxe zwarte auto’s de Pac-

kards L-33900 en L. 334000 en een 

andere luxe auto 1937. De zeelucht 

tegemoet. Ook op deze prachtige dag 

waren overal tuinders met vrouwen en 

kinders op de tuinen aan het werk.

In de verte verraderlijke jachtvlieg-

tuigen (Messerchmitts), even hield 

de stoet stil, het was onvoorstelbaar 

stil. Het was inmiddels 11.15 uur, 

met de zon in het gezicht als op de 

kruising Hillduin de motorordenans in 

verschillende posities de actie over-

namen. Tussen de bomen zag ik echt 

de vuurtoren van Hoek van Holland. 

Mijn motorbestuurder met zijspan en 

twee BSA-motoren kozen met de zon 

in de rug over de Maasdijk richting 

Naaldwijk. Dan terug naar Den Haag!

Geheime escorte

Die escorte door het Westland, bleek 

jaren later na 1945, achteraf uiterst 

riskant, zo niet precair, als wel uniek 

doch nadrukkelijke een geheime 

missie. De korporaal van het Korps 

politietroepen (de marechaussee), te 

weten O. van Nispen tot Pannerden 

en luitenant van Vuuren, wisten niets 

over de ware aard van deze opdracht. 

Deze schrokken zich een hoedje als 

deze op korte afstand zijne H.M. de 

Koningin zag schuilen.

6e batterij luchtdoelartillerie

Op de terugweg ontmoeten de man-

nen de 6e batterij luchtdoelartillerie 

van luitenant D. van Bekkum, die 

op weg zijn voor de bestemming De 

Kring Rotterdam-Den Haag van de 

Overste Grosjan. Met de ANWB-

wegbewijzering vanaf de Torenzicht 

(Naaldwijk), maar bleek gesaboteerd 

te zijn. Mijn vader kon toen al wel 

prima tekening lezen, overeenkomstig 

zijn vak. Waarop na conclaaf de juiste 

richting is genomen voorbij Naald-

wijk naar Rijswijk en Ypenburg. Bij 

Kwinsheul werd bij een waterpomp 

afscheid genomen. De groep op pad 

naar Rijswijk. Met de Haagsche Mo-

torordenans is er richting Loosduinen 

afgegaan. Waarom de manschappen 

met hun geschut op de dramatische 

dag, de 14e mei 1940, van het Rot-

terdamse bombardement, op weg zijn 

gegaan naar Gouda, zal nooit duidelijk 

worden. Het geschut ontbrak op de 

cruciale momenten als Rotterdam door 

de Duitsers helaas is gebombardeerd!

Thuis

Die avond van de 13e mei liet mijn 

moeder weten, dat er ernstige berich-

ten de ronde deden, dat onze majesteit 

ons land had ontvlucht! Even was het 

stil. Mijn vader probeerde daarover 

iets in de ether te horen, als bevesti-

ging! Na 1945 deden allerlei verhalen 

de ronde omtrent de koningin.

Blitzkrieg

Duitsland wil Europa in een snelle 

slag onder de voet lopen. Het verzet 

was dapper. Voordat Hitler Europa 

zich kon toe eigenen om met ons land 

als springplank Engeland te veroveren, 

wapperde onze driekleur zowel in het 

Westland fier  op de fsluitdijk  op 

de kassenmat Kornwederzand, als op 

de ‘s-Gravenzandse toren. Helaas niet 

voor lang...

Ruud Janssen

ruud-janssen@kpnmail.nl

Vertrek van H.M. Koningin Wilhelmina
13 mei 1940. Na een vierde onrustige oorlogsnacht, onze hond 

Wodan uitgelaten, hij wilde niet verder over de brug aan de Melis 

Stokelaan-Moerweg, terug naar mijn moeder. Deze dag was ze niet 

nodig in het gebouw van de GG&GD aan de Waldeck Pyrmontkade. 

Ik was niet naar buren of kennissen, maar fijn bij haar thuis.

Koningin Wilhelmina tijdens haar verblijf in 
Engeland (circa 1943). Foto: Haags Gemeen-

tearchief
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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

De Volharding organiseert 

in samenwerking met Anneke de Mik 

weer een gezellige workshop bloemschikken 

met als thema ‘LENTE’ 

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

OP MAANDAG 14 MEI 2018
VAN 14.00 TOT 15.30 

WE GAAN EEN KLEURIGE SCHIKKING MAKEN 
MET BLOEMEN DIE BIJ HET SEIZOEN PASSEN

NIEUWE GEZELLIGE LOCATIE MET MEER RUIMTE
Nu bij Keu’s Genoeg, Genemuidenstraat 208 - 2545 NZ Den Haag

U KUNT ZICH AANMELDEN TOT EN MET VRIJDAG 27 APRIL A.S.

KOSTEN PER DEELNEMER
Als lid van de Volharding/Hofpashouder € 17,50 p.p.

Introducé van een lid van de Volharding/Hofpashouder € 12,50 p.p.
Geen lid van de Volharding of Hofpashouder € 20,00 p.p.

AANMELDEN
Email: info@uitvaartbloemist.nl of 070-3600865

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS IS 40
REAGEER SNEL WANT VOL IS VOL

“DE KOFFIE STAAT KLAAR, WIJ KIJKEN UIT NAAR UW KOMST”

Lente

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

www.oddfellows-denhaag.nl

Ooit gehoord van de Odd Fellows
Humanitas Loge in Den Haag?
Luisteren, eigen opinie vormen, maatschappelijk
bewustzijn, symboliek... Alleen op maandagavond. 

Nieuwsgierig? Geef u op bij de secretaris 
070 345 94 34 / jandijkstra1952@gmail.com

VRIENDSCHAP  LIEFDE  WAARHEID 

Odd
 Fello�
Humanitas L

oge in D
en Haag

 

Odd
 Fello�
Humanitas L

oge in D
en Haag

 

www.parkinsonfonds.nl � IBAN: NL10ABNA0504201530

Draag bij aan de 
oplossing voor Parkinson.

Steun het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Dr.  Wim Mandemakers, Erasmus MC
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Fietstocht langs de kunstwerken in het Zuiderpark

Zo. 3 juni | 10:00 | Zuiderparktheater
In het Zuiderpark zijn meer dan dertig bijzondere kunstwerken van (inter)nationaal bekende 
beeldend kunstenaars te bewonderen. Deze unieke collectie is bovendien steeds aan veran-
dering onderhevig. Er komen regelmatig nieuwe beelden bij en daarnaast zorgt STROOM Den 
Haag voor verrassende aanwinsten: (wees)beelden die in de stad niet meer op hun vertrouwde 
plek kunnen blijven staan, krijgen in het Zuiderpark een nieuwe bestemming. Andersom plaatst 
STROOM ook beelden vanuit het park terug in de stad. Maak samen met een bevlogen gids al 
fietsend kennis met de beelden in het park. Deelnemers aan de fietstocht ontvangen een fraai 
uitgegeven routebeschrijving met daarbij een overzicht en beschrijving van alle beelden, zodat 
u de route zelf ook nog een keer kunt fietsen. De fietstocht begint om 10:00 uur en vertrekt en 
eindigt in het Zuiderparktheater. Het maximum aantal deelnemers is 18. We gaan er van uit dat 
u uw eigen fiets meeneemt. Ga voor meer informatie en tickets naar: www.zuiderparktheater.nl

Voorverkoop: € 3,00 | Aan de poort: € 4,00 | Ooievaarspas: € 2,00 | Alle 
prijzen zijn incl. consumptie.

Familiefoto’s voor tentoonstelling Groeten uit Scheveningen

Vanaf 30 juni haalt het Haags Historisch Museum het strand naar de stad met de tentoon-
stelling Groeten uit Scheveningen. En daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken: wij zijn 
namelijk op zoek naar (oude of recente) familiekiekjes op Scheveningen. Heb jij thuis nog foto’s 
liggen van een dag aan het Scheveningse strand of op de boulevard? En lijkt het je leuk om 
deze foto’s in de tentoonstelling terug te zien? Dan vragen we je om jouw foto(’s) vóór 15 juni 
met ons te delen!

Voorwaarden voor deelname
Zowel oudere als recente foto’s zijn van harte welkom. Wel verzoeken we je om enkel scans van 
foto’s in te sturen die voldoen aan het volgende:

- Scan in originele afmetingen;
- JPEG of TIFF, minimaal 150 DPI op het originele formaat;
- Vermeld wanneer de foto is genomen en wie erop te zien is;
- Vermeld e-mailadres en telefoonnummer, zodat we eventueel contact kunnen opnemen als we 
je iets willen vragen en om je uit te nodigen voor de opening van de tentoonstelling.

Doe je mee?
Daar zijn we blij mee! Verstuur jouw ingescande foto(’s) vóór 15 juni 2018 naar groetenuitsche-
veningen@haagshistorischmuseum.nl per e-mail (< 5 MB) of gratis via WeTransfer (> 5 MB). 
Je ontvangt uiterlijk een week na de sluitingsdatum bericht of jouw foto onderdeel wordt van 
de tentoonstelling. Iedere deelnemer is van harte uitgenodigd voor de feestelijke opening op 
zaterdag 30 juni.

Het museum zal een selectie van de ingezonden foto’s tonen en behoudt het recht om onge-
schikte foto’s niet op te nemen in de expositie.

Young Musical Capital Concert

In deze periode van het jaar bereiden studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
zich voor op hun examenprogramma. Dit concert, op donderdag 17 mei in de Haagse Kunst-
kring is te beschouwen als een try-out voor dit belangrijke afsluitende moment in hun studie. 
Het concert begint om 20.00 uur.

De sopraan Sandra Siniväli wordt begeleid door Špela Pušnik, een eerstejaars student piano 
aan het conservatorium. Zij brengen een aria uit Die Schöpfung van Joseph Haydn, enkele stuk-
ken van Mozart en liederen van Franse componisten als Debussy, Hahn en Fauré.

Hessel Vredeveldt (bariton), Max Bruins (tenor) en David van Gastelum (bariton uit Mexico) zin-
gen de eerste scène uit Mozarts opera Così fan tutte. Hessel Vredeveldt zingt met Marlina Deasy 
Hartanto (sopraan uit Indonesië) het duet van Papageno en Papagena uit Mozarts Singspiel Die 
Zauberflöte. Adrianna van Leeuwen speelt met haar kwintet een deel van het repertoire dat zij 
voor het examen gaat presenteren.

Toegang leden Haagse Kunstkring, studenten conservatorium, Ooievaarspas 5 euro; overigen 
10 euro.

Carmen van The Royal Opera 24 mei groots in Omniversum

Opera in Omniversum is een nieuw en fantastisch fenomeen. Sommigen menen dat een voorstelling in 
een schouwburg niet te overtreffen is, maar nergens zit je zo dicht op de actie als in het fraaie Haagse 
filmtheater. De dramatiek, de passie, de emoties, je ervaart ze levensecht bij de topproducties van de 
wereldberoemde Londense Royal Opera. Bij de vertoningen wordt honderdveertig vierkante meter 
van de koepel gebruikt, waarbij je de zangers recht in het gezicht kijkt. Een meeslepende ervaring. Na 
druk bezochte registraties van Die Zauberflöte en Macbeth vertoont Omniversum op 24 mei eenmalig 
Carmen.

Door de mix van passie, sensualiteit en Spaans temperament is George Bizets Carmen sinds de 
première in 1875 uitgegroeid tot een onweerstaanbare cocktail, die nog altijd in de Top 5 van meest 
uitgevoerde opera’s staat. De zigeunerin Carmen werkt in een tabaksfabriek in Sevilla. Als ze in aan-
varing komt met de autoriteiten, versiert ze korporaal Don José om uit de gevangenis te blijven. Hij is 
zo in de ban van de verleidster dat hij zich zelfs aansluit bij de smokkelaarsbende waarmee ze optrekt. 
Carmen is echter al snel op hem uitgekeken en gaat in op de avances van de toreador Escamillo. Een 
tragisch einde is onvermijdelijk.

Carmen, 24 mei, ontvangst 19.30 uur. De voorstelling duurt drie uur en twintig minuten, inclusief een 
pauze van een halfuur. www.omniversum.nl

De Oud-Hagenaar geeft namens Omniversum twee vrijkaarten voor deze voor-
stelling weg. Mail om kans te maken naar win@omniversum.nl.

Jubileumconcert Ciconia Consort met Pieter Wispelwey

Op zaterdag 2 juni a.s. presenteert het strijkorkest Ciconia Consort het concertprogramma Musique de 
la Republique met cellist Pieter Wispelwey. Het strijkorkest onder leiding van dirigent Dick van Gas-
teren, brengt werken van onder anderen Stravinsky, Honegger, Koechlin en Saint-Saens. Het concert 
vindt plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag (aanvang 20.15 uur). Met Musique de la Republique sluit 
Ciconia Consort haar 5-jarige jubileumseizoen feestelijk af. Ter gelegenheid van het lustrum brengt het 
orkest in november a.s. haar eerste CD uit.

Pieter Wispelwey is gastspeler tijdens het jubileumconcert. Zijn fabelachtige cellospel brengt hij ten 
gehore in de Suite Italienne van Igor Stravinsky (1882-1971). Met dit buitengewone optimistische 
werk bracht Stravinsky de Franse style galante en de barok van Giovanni Pergolesi samen. Pieter 
Wispelwey behoort tot de meest prominente cellisten ter wereld die geliefd is vanwege zijn stilistische 
bewustzijn, zijn fenomenale technische beheersing en originele interpretaties.

Musique de la Republique
Musique de la Republique is een ode aan de vrijheid en aan Frankrijk. Arthur Honegger (1892- 1955) 
vertaalde zijn liefde voor vrijheid en Frankrijk in het aangrijpende Symfonie a Cordes, een muzikale 
aanklacht tegen nazi-Duitsland. Charles Koechlin (1867-1950) componeerde in 1933 zijn serene Sur 
les flots lointains waarin hij zich liet inspireren door impressionisten zoals Monet. In 2016 bracht 
Ciconia Consort de Nederlandse premie`re van dit werk. Camille Saint-Saens (1835-1921) was een 
typische Franse nationalist die zich zorgen maakte over de opmars van de Duitse muziek in zijn land. 
Zijn Sarabande (1892) ontleende hij uit danssuites uit de Franse barok.

In november 2018 komt bij Brilliant Classics de eerste CD uit van Ciconia Consort. Op French Music 
for String Orchestra zijn de fijne pareltjes uit de muziekgeschiedenis te horen die zelden zijn uitge-
bracht op CD of plaat. Financiering van de CD komt tot stand door middel van een crowdfunding actie 
via het culturele platforum www.voordekunst.nl De werken van Honegger, Saint-Sae¨ns en Koechlin 
die Ciconia Consort op 2 juni speelt, komen uiteindelijk ook op de CD terecht.

Ciconia
Ciconia Consort bestaat sinds het concertseizoen 2012/2013 en staat onder leiding van Dick van 
Gasteren. Het orkest bestaat uit musici met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar. Het orkest speurt 
regelmatig naar onbekende meesterwerken en brengt deze vaak voor het eerst op de Nederlandse 
concertpodia. Ook stort het orkest zich op actuele en maatschappelijke thema’s. Ciconia Consort heeft 
de afgelopen 5 jaar naam gemaakt met spraakmakende concerten en de informele presentatie van Dick 
Gasteren die regelmatig tijdens de concerten het woord richt tot het publiek om de achtergronden van 
de werken te duiden. Deze laagdrempelige aanpak en onder andere de muzikale kinderopvang tijdens 
de concerten in Den Haag heeft er toe geleid dat Ciconia Consort een nieuw klassiek publiek heeft ge-
creëerd. Dick van Gasteren is naast dirigent van Ciconia Consort ook vaste gastdirigent bij het Simon 
Bolivar Orkest in Venezuela en docent orkestdirectie aan het conservatorium van El Sistema.

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



De geschiedenis van reclame-uitingen 

gaat terug naar het begin van de 

19e eeuw, wanneer de massale 

reclame-uitingen hun intrede doen. In 

tegenstelling tot de huidige technie-

ken werd in die tijd gebruik gemaakt 

van glasplaten met opdruk, emaille 

reclameborden en vooral geschilderde 

muurreclames. Elke winkel of café 

had een uithangbord in verschillende 

vormen zodat de klant direct kon zien 

met welke neringdoende hij te maken 

had. Ook veel handelaren gaven de 

klant relatiegeschenken met hun naam 

op het cadeau. Een mooi voorbeeld 

zijn de asbakken met reclame die in 

De Oud-Hagenaar al verschillende 

keren de revue zijn gepasseerd. In de 

kringloopwinkels zijn ze nog vaak 

te koop.

Daarnaast werden de winkels, in die 

tijd nog voornamelijk met toonbank-

bediening vol gezet met lichtbakken, 

kartonnen borden en reclameschilde-

ringen. Vooral de sigarenwinkels pro-

beerden de klant over te halen over 

te gaan op Chief Wipp, Lexington 

of Willem II sigaren. Deze reclame 

is tegenwoordig verboden, zodat de 

sigarenboer nog maar een saaie af-

spiegeling is van de vroegere winkel, 

met een tevreden sigarenroker, of 

een gemoedelijke pijproker op een 

reclame-uiting. In de kruidenierszaak 

hing het vol met reclame voor Faam, 

Van Houten, Dobbelman, de Leidse 

sleutels, en Niemeijer-producten.

In dit artikel wil ik u mee terug ne-

men in de tijd en deze reclames, met 

name de Haagse, nog eens de revue 

laten passeren. Vooral omdat het soms 

hoogstandjes van kunst betreft. Als u 

door Den Haag wandelt kan het zijn 

dat u hier of daar nog een emaille 

bord aan een gevel ziet hangen. De 

manier van bevestiging is hierbij cru-

ciaal, want anders was het bord er al 

lang door een verzamelaar afgehaald.

Ook zult u nog muurschilderingen te-

genkomen. Deze zijn meestal door de 

tand des tijds onzichtbaar geworden, 

maar door hang naar het verleden 

bedenken pandeigenaren soms dat het 

leuk is de reclame van weleer terug 

te brengen in de oude staat. Een goed 

voorbeeld hiervan is hotel Centraal 

aan de Westvlietweg waar een schit-

terende muurreclame van Rijnbende 

goed vanuit de trein zichtbaar is. 

Kampen spant overigens de kroon: 

daar zijn tientallen muurreclames in 

ere hersteld.

We beginnen dan ook met de muur-

reclames. Plaatsen waar veel verkeer 

passeerde en waar sprake was van een 

vlakke muur zonder raam waren uit-

gelezen plekken voor muurreclames. 

Hoewel er veel protest was ( toen al) 

van monumentenzorgers ontstond er 

een snelle ontwikkeling in de komst 

van muurschilderingen, die door 

kunstenaars met de hand op de muur 

werden aangebracht.

Na de oorlog legde deze vorm van 

reclame, meestal i.v.m. slijtage door 

weersinvloeden het af tegen de steeds 

populairder wordende emaille en 

ijzeren reclameborden. Ook kwam het 

voor dat een oude muurreclame werd 

weggekalkt en overgeschilderd met 

het nieuwe merk. Door slijtage werd 

dan vaak de vorige schildering weer 

zichtbaar wat een vreemd effect gaf. 

Ook de lichtbak met TL-verlichting 

en neonverlichting deed zijn intrede. 

Alleen op plekken waar beschutting 

was voor weer en wind bleven de 

muurreclames zichtbaar.

Een goedkope manier van adverteren 

as de affiche  een fenomeen zo oud 
als de boekdrukkunst. Uiteraard wa-

ren deze affiches niet duurzaam zodat 
hier in musea niet veel van terug te 

vinden zal zijn. In Den Haag kennen 

we ze vooral van de zogenaamde 

peperbussen die speciaal voor de 

reclame werden neergezet, maar van 

binnen feitelijk een transformator-

huisje aren. ater erden affiches 
vooral gebruikt tijdens de verkie-

zingstijd voor politieke partijen.

Ook glas werd gebruikt voor buiten-

borden. Met een speciale techniek 

(ingebrand, gedrukt of geslepen), 

werden er voornamelijk borden ver-

Reclame-uitingen door de jaren heen

Peperbus in Den Haag met diverse reclameaffiches (4 februari 1985)

Droste reclame, afkomstig van een banket-
bakker uit Rijswijk

De manier van reclame maken is door de eeuwen heen sterk veranderd. Reclame zien we overal 

om ons heen, op winkelpanden, in bushaltes, op verpakkingen, op straat, op het openbaar vervoer, 

op tv en radio, overal waar mensen zijn, en waar mensen geattendeerd kunnen worden op de ar-

tikelen van de fabrikant. Het hoort bij ons dagelijks leven en valt vaak geeneens meer op. Tegen-

woordig wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken als posters, zeefdruk, zelfklevende 

stickers en STER-spots van gemiddeld 30 seconden.

Een lichtbak van Douwe Egberts (kruidenier Zuider
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Bord van Lexington, afkomstig van de Haagse tram.



vaardigd voor chiquere producten als 

bonbons en chocolade. De mintgroene 

borden van Droste en de zwarte van 

Ringers zijn het meest bekend, maar 

tegenwoordig een zeldzaamheid, zeker 

op winkelpanden.

Het meest populair werden echter 

de emaille reclameborden, die vanaf 

1889 werden geproduceerd vanuit 

Engeland. De populariteit kregen 

de borden door hun duurzaamheid: 

emaille kon simpel worden schoon-

gemaakt, en onbeschadigd bleven ze 

vele tientallen jaren goed. Wisselende 

weersomstandigheden hadden geen 

enkel vat op de oersterke borden, 

die ook nog kleurecht bleken te zijn, 

en mits gepoetst een enorme glans, 

dus uitstraling hadden. Het waren 

prachtige borden: met een lachende 

hofnar  dampende koffie  een tevreden 
roker, verleidelijke dames of vader 

nippend aan een Bols jenevertje. Het 

is dan ook geen wonder dat juist deze 

borden hun weg naar de verzamelaars 

hebben gevonden, en tegenwoordig 

voor astronomische bedragen te koop 

worden aangeboden. En zelfs nu 

nog vaak in een onberispelijke staat. 

Kwetsbaar punt waren alleen de ijze-

ren “oren” waarmee de borden aan de 

gevels werden bevestigd, die braken 

nog wel eens af of roestten door. Naast 

de, soms gevelgrote borden van o.a. 

Van Nelle en Heineken bleek emaille 

allerlei andere toepassingen te hebben. 

Zo waren bij de HTM de aankondigin-

gen in bus en trams voor de passa-

giers immer van email vervaardigd. 

Wie herinnert zich niet de bordjes: 

‘voor de streep geen staanplaatsen’, 

‘niet spreken met de bestuurder’ en 

‘rooken verboden’? Maar ook op de 

buitenzijde van bus en tram hingen 

de borden van Nederlanden van 1845, 

Lexington, Willem II en Vim.

Leverancier van de meeste borden in 

Nederland was Keizer en Co uit Bus-

sum, voorloper van de later bekend 

geworden Langcat.

Het emaille-tijdperk voor vooral de 

merkartikelen werd rond 1960 afge-

sloten. Omdat de borden, door hun 

hoge prijs uitsluitend geschikt waren 

voor niet snel veranderende artikelen 

(koffiemerken vervingen regelmatig 
hun verpakking bijvoorbeeld), raakte 

het bord al snel uit zwang.

Met het verdwijnen van de borden 

verschenen pas vele jaren later de 

verzamelaars. Vele duizenden borden 

zijn bij ijzerhandelaren verschroot. De 

HTM stak overbodig geworden trams 

op remise ‘s-Gravenmade in brand 

t.b.v. sloop terwijl de, nu kostbare 

borden mee de brand ingingen.

Op veel boerderijen werden de platen, 

aangekocht van de oud-ijzerboer 

gebruikt als rijplaten.

Gelukkig houden de verzamelingen 

van musea en vooral kroegen de herin-

nering aan dit belangrijker reclameob-

ject levend.

Ruurd Berendes

r.berendes@ziggo.nl

Een lichtbak voor Drum (sigarenwinkel Goeverneurlaan)

e Egberts (kruidenier Zuiderparklaan)

Asbakje van de firma Zuidgeest uit de Haagse Sumatrastraat

Muurreclame van Kanis en Gunnink
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  Dat laagvliegende jachtvliegtuigen 

makkelijk door afweergeschut kunnen 

worden neergehaald is op zijn minst 

twijfelachtig. Een jachtvliegtuig uit 

die tijd op b.v. 200 m hoogte is door 

zijn snelheid maar een paar seconde 

binnen het schietbereik van luchtdoel 

geschut, te kort om goed te kunnen 

richten met inachtneming van hoogte, 

snelheid en koers.

    Er werden geen grote bommenwer-

pers, zoals de viermotorige, gebruikt 

zoals schrijver stelt maar middelzware 

tweemotorige toestellen.

     NW-wind 

De opmerkingen over de wind doen 

merkwaardig aan, een normale niet 

bijzondere sterke NW-wind is vrij 

algemeen gesteld, windkracht 1 tot 5 

en alles daar tussen is normaal maar 

wel met tientallen kilometers per uur 

snelheidsverschil. Maar belangrijker 

is dat wind vrijwel nooit constant is 

maar bij vlagen af- en toeneemt en dat 

soms in zeer korte tijd, in meer dan 

veertig jaar werken met windmolens 

heb ik dat vaak ondervonden en juist 

NW-wind komt vaak in vlagen.

  De weersverwachting die de vliegers 

uren van te voren op honderden Km 

afstand kregen kan zeker onverwacht 

boven het doel zijn afgeweken van de 

verkregen gegevens. De opmerking 

dat de genoemde harde wind die wel 

genoemd wordt als oorzaak van het 

misgooien wellicht door de vuurstorm 

is veroorzaakt is onbegrijpelijk. Pas 

nadat de bommen de grond hebben be-

reikt en brand hebben veroorzaakt kan 

er een vuurstorm ontstaan maar deze 

kan nooit eerder tijdens het afwerpen 

van de bommen al geheerst hebben.

    Het hele verhaal over de radio-navi-

gatie en proeven met witte schijven, 

kromming van de aarde, doet niet ter 

zake. Bij onvoldoende zicht ter plaatse 

werd doelradar gebruikt.

     Wings 

De twee Wings die hier voor opstegen 

moesten twee doelen raken, n.l. de 

eerder geziene V-2’s op de Leidse 

straatweg in het Haagse Bos, Wing 

139 het stuk tussen de Laan van 

Nieuw Oost-Indië en Huis ten Bos en 

Wing 137 het stuk tussen de Laan van 

Nieuw Oost-Indië en het Malieveld. 

Van de één Wing werd het doel 

verkeerd ingetekend n.l. midden in 

het Bezuidenhout. Dit op hun kaart 

aangegeven doel is, betreurenswaardig 

genoeg, wel goed door de vliegers ge-

raakt en platgegooid. Het andere doel 

is niet goed geraakt maar kwam in de 

buurt van het Korte Voorhout terecht. 

Een afstand van c.a. acht seconden 

vliegen, een paar tellen te laat de bom-

men loslaten ten opzicht van het juiste 

doel met mogelijk een ongunstige 

windvlaag is niet goed maar ook niet 

ernstig verwijtbaar.

  Verder is er in de gebruikte toestellen 

geen navigator die doorgeeft dat bom-

men moeten worden “afgevuurd” maar 

een navigator die tevens ter plaatse 

als bommenrichter de bommen met 

behulp van de daarvoor aanwezige 

bommenrichtervizier op het juiste 

moment moet laat vallen.

    Het is bijzonder dat schrijver meent te 

kunnen vaststellen dat het een foute 

beslissing was om met grote hoog-

vliegend bommenwerpers (het waren 

in werkelijkheid echter middel zware 

bommenwerpers) te vliegen zoals de 

luchtmacht-mensen met jaren oorlog-

servaring hebben gedaan, temeer daar 

hij niet aangeeft hoe het beter gedaan 

had kunnen worden. Gebruik van 

grote bommenwerpers was volgens 

schrijver fout, de gebruikte middel-

zware bommenwerpers waren ook 

niet goed en jachtvliegtuigen waren te 

kwetsbaar, maar wat dan?

    Bovendien zouden bij jachtvliegtuigen 

er bijna 400 van deze toestellen nodig 

zijn geweest om een zelfde bom-

menlast te vervoeren als de gebruikte 

toestellen.

     T.W. (B) Feenstra

feenstrabtw@casema.nl  

 Bombardement op het Bezuidenhout   
  Hierbij een paar aantekeningen bij het stuk over het bombardement op het Bezuidenhout. De 

schrijver stelt dat men niet over de nodige precisie beschikte bij een bombardement, maar b.v. het 

platgooien van Kleykamp toont aan dat de bewering te algemeen is gesteld. 

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

Kennedy over politiek, democratie en leiderschap 

 Alex Krijger 

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

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

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

1939. De student heet John F. Kennedy. 

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

 Piet Gispen 

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

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

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

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

of fi etstochten ontmoet. 

  Beschouwing&Beleving

Filosofische wandelingen door Den Haag 

Het boekje bevat vijf fi losofi sche andelingen door en Haag  pinoza in en 
Haag; Van Spinoza naar Voltaire, Een Haagse reis door de Verlichting, Rondje 

Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet; Scheveningen.

lke andeling bevat een historische en fi losofi sche beschrijving en een plat
tegrond. 

  De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woning-

bouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg 

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

De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende 

Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende 

tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese 

tussen de esthetiek van De Stijl en de 

kubische baksteenarchitectuur van de 

Nieuwe Haagse School. 

  Haagse Momenten 

 Cor van Welbergen 

Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor 

van Welbergen zijn refl ecties vastlegt op markante momenten in en rond de 
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbal-

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

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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

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

bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder 

vermelding van de naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens 

te vermelden. 

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

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

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

veenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

 € 14,95    € 34,95   

 € 15,95    € 29,95   

 € 15,95   

 Bombardement Bezuidenhout. Foto: Haags Gemeentearchief   



Geboren in Brugge

Simon Stevin is geboren in 1548; zijn 

exacte geboortedatum weten we niet. 

En ook de kinder- en schooltijd van de 

kleine Simon zijn in nevelen gehuld.

Waarschijnlijk vanaf 1571 is hij in 

Polen, Pruisen, Zweden en Noorwe-

gen geweest. In zijn werken verwijst 

hij naar ervaringen die hij daar heeft 

opgedaan in het aanbrengen van 

verbeteringen aan de havenwerken en 

waterwegen.

Naar Noordelijke Nederlanden

In 1581 ging Stevin naar Leiden. In 

de registers van deze stad staat de 

inschrijving van Symon Stephani van 

Brueg als een student. Op 16 februari 

1583 schreef hij zich in als student aan 

de in 1575 opgerichte Leidse Univer-

siteit. Hij was studiosus litterarum, 

letterlijk: “student van de wetenschap-

pen”.

Al snel na zijn aankomst in Leiden 

vanaf 1582, verschijnen er boeken 

van zijn hand. In 1582 de “Tafe-

len van Interest”, een boekje over 

handelsrekenen. Het jaar erop volgde 

een meetkundig werk “Problemata 

Geometrica”, later “De Thiende”, 

waarin Stevin een pleidooi voor de 

invoering van de decimale notatie in 

de rekenkunde voerde.

Hij was niet alleen theoretisch bezig. 

Hij deed ook uitvindingen, onder 

andere op het gebied van drainage. Hij 

verbetert o.a. de watermolen en in het 

bijzonder het waterrad aangedreven 

door wind. Samen met de burgemees-

ter van Delft bouwde hij rond die 

stad verschillend windmolens. Deze 

burgemeester was Johan de Groot, 

vader van de later zeer bekende jurist 

Hugo de Groot (Grotius).

Prins Maurits

Rond 1593 kwam Stevin in persoon-

lijke dienst van Prins Maurits, de 

stadhouder van Holland en Zeeland, 

die tevens kapitein-generaal van het 

leger was. Maurits was erg geïnteres-

seerd in de toegepaste wiskunde en 

trok op een gegeven moment Stevin 

aan als privé-docent.

Hij hield zich ook bezig met het 

ontwerpen en inrichten van de kampen 

van het leger, nam plaats in verschil-

lende commissies die zeevaartkundige 

uitvindingen moesten beoordelen en 

stelde de instructie samen voor een 

Ingenieursschool, verbonden aan de 

Universiteit Leiden. Hierin hamerde 

hij op het belang van onderwijs in het 

Nederland, omdat daarmee ook cursis-

ten werden getrokken die geen Latijn 

hadden geleerd.

Persoonlijk leven

In 1616 trouwde Simon met Catharina 

Cray en ze kregen vier kinderen. In 

maart 1612 liet hij voor 3800 gulden 

een huis bouwen in Den Haag, dat nog 

altijd bestaat. Het ligt op Raamstraat 

47, en aan de muur is sinds 1898 (zijn 

driehonderdvijftigste geboortejaar) een 

reliëf geplaatst met zijn portret.

Hij stierf in 1620. Opnieuw weten we 

niet op precies wanneer; men kan op 

basis van documenten enkel aantonen 

dat hij nog in leven was op 20 februari 

en dat zijn dood plaatsvond voor 18 

april.

Verjaardagsgeschenk

Stevin bedacht in 1601 een origineel 

verjaardagscadeau voor prins Maurits: 

een zeilwagen.

De eerste rit maakten ze in april of 

mei 1602, waarbij 27 binnenlandse 

en buitenlandse diplomaten aanwe-

zig waren. Ze reden in twee uur van 

Scheveningen naar Petten, met een 

gemiddelde snelheid van 40 km/u. Dat 

was voor die tijd supersnel!

De zeilwagen is nog twee eeuwen 

gebruikt voor het vermaak van gasten, 

maar aan het begin van de 19e eeuw 

was de staat dermate slecht geworden 

dat de wagen werden verkocht.

Feest aan zee

Als onderdeel van het Feest aan Zee 

stond er op 12 mei opnieuw een zeil-

wagen op het Scheveningse strand.

Een replica gemaakt door de studenten 

van ROC Mondriaan. Hij was te 

bewonderen tegenover de kop van de 

Keizerstraat.

Er is geen nieuwe tocht naar Petten 

gemaakt. Zo’n tocht zou overigens nu 

veel lastiger zijn dan in 1602. Denk 

maar eens na over welke obstakels Si-

mon vandaag de dag zou tegenkomen.

Jacqueline Alders

info@jacquelinealders.nl

Stadswandelingen en

Fietstours in Den Haag

www.ikgidsudoordenhaag.nl

Simon Stevin
Ieder jaar in juli reis ik van Den Haag naar het mooie Brugge 

voor een zangweek. Op het Simon Stevinplein in die stad zijn 

veel terrassen waar je heerlijk mosselen of Vlaams stoofvlees 

kunt eten. En terwijl ik daar zit te genieten, realiseer ik me dat 

de reis van Simon Stevin net andersom is geweest: van Brugge 

naar Den Haag.
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Zeilwagen van Simon Stevin. Foto: Rijksmuseum

Simon Stevin. Foto: Jacqueline Alders

Diagram van de zeilwagen. Foto: Rijksmuseum

Portret Simon Stevin. Foto: Rijksmuseum

Prins Maurits. Foto: Rijksmuseum

Simon Stevin in Brugge. Foto: Chris Cas-
telein

Replica Zeilwagen. Foto: Leon Rodenburg
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      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.

fi

Nog geen Hofpas?  

    Bel en bestel 070-2210580

   WWW.COMFORTLAND.NL

ATHLON CARBON 

ULTRALICHTGEWICHT ROLLATOR

Ultra lichtgewicht rollator

Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid, 

comfort, licht wendbaar, kleine draaicirkel en 

stabiliteit.

Verkrijgbaar in 3 zithoogtes. 

De Athlon rollator is gemaakt van Carbon Fiber 
en daarom extreem licht. Bij het ontwerp van de 
Athlon rollator is rekening gehouden met design 
en gebruikersgemak. Het is met een eigen gewicht 
van slechts 5,5 kg één van de lichtste rollators op 
de markt. 

U kunt de Athlon eenvoudig in de auto tillen of 
een opstapje over gaan. De Athlon rollator hee� 
een stijlvol en mooi design. Hij is gemaakt van 
Carbon Fiber en de overige onderdelen van hard 
kunststof. 

Hij kan een gewicht aan van 150 kg en hee� 
een makkelijk inklapsysteem waarbij het frame 
bovenop vastklikt. Maak kennis met deze 
superlichte en onverwoestbare carbon fiber 
rollator.

Opvouwbaar en compact
De Athlon rollator is eenvoudig in te klappen 
en blij� gesloten door het eenvoudige 
vergrendelingssysteem, dat tevens dient als 
ergonomisch gevormd handvat waarmee de 
rollator opgepakt kan worden. Zo maakt u de 
Athlon compact en handzaam om mee te nemen.

Met de Hofpas

 € 400,-
Normale prijs € 499,- 

EEN PRACHTIGE WATERDICHTE 
DUBBELE FIETSTAS VAN HET 
MERK DUNLOP

TORENVENTILATOR BOODSCHAPPENTROLLEY 
PLAYMARKET GO UP 

Brengt verkoeling op warme dagen.

•  Deze staande torenventilator heeft 3 

snelheden en 3 zwenkstanden.

• De hoogte bedraagt: ca. 78cm.

• Snoerlengte: ca. 150cm.

• 220-240V, 50Hz. 

• Vermogen: 45W.

Met de Hofpas

 € 23,95

Normale prijs € 29,95

•	 	Voorzien	van	reflecterende	strepen	voor	extra	
veiligheid.

• Sluiting van de tassen door middel van clips.

•	 Bevestiging	aan	de	fiets	door	klittenband.	
• Afmeting: ca. 36x30x12cm. 

Met de Hofpas

 € 10,50

Normale prijs € 12,95

Deze trolley combineert 

design en comfort tot één 

praktisch geheel en weegt 

slechts 5 kg. Met 4 wielen 

kunt u hem zowel vooruit 

trekken als duwen.

Met de Hofpas

 € 119,20

Normale prijs € 149,-

TAFELVENTILATOR 
CHROOM MET 3 SNELHEDEN 

•  Krachtige ventilator met een vermogen 

van 35W. 

•  Draai- en kantelbaar. 

•  Met 3 luchtstroomsnelheden. 

•  Snoerlengte ca. 1.70 meter. 

•  Diameter 30 cm. 

•  Gewicht ca. 3.1 kg.

Met de Hofpas

 € 31,95

Normale prijs € 39,95

Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNL, betaling achteraf.

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

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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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’.

Fiscale zaken

Middeling bij fors

ongelijk inkomen 

Bij de Belastingdienst kun je ook ‘mid-

delen’: uitsmeren je inkomen over een 

aantal jaren. Hoeveel weet ik niet. Dat 

zou misschien een uitkomst kunnen zijn 

voor mensen die het ene jaar een hoog 

inkomen hebben en het andere jaar erg 

laag. Kunt u dit uitleggen? 

Het gaat uitsluitend om drie aan-

eengesloten kalenderjaren. Overlap 

is niet mogelijk. Al uw inkomsten 

in die jaren telt u op. Dus ook de 

inkomsten uit uw eigen woning. De 

uitkomst deelt u daarna door drie 

wanneer uw aangifte per jaar wordt 

uitgerekend. Op grond daarvan be-

taalt u per drie jaar belasting. Als de 

belastingbedragen kleiner zijn dan u 

moet betalen dan kunt u misschien 

geld terugkrijgen. De middelings-

regeling geldt alleen voor inkomen 

in box 1 en u moet ook een verzoek 

schriftelijk indienen bij de Belasting-

dienst binnen 36 maanden nadat alle 

aanslagen al vaststaan. U moet in de 

voorwaarden er wel rekening mee 

houden dat de eerste €545 tussen de 

verschuldigde en gerekende belas-

ting niet terugkrijgt. 

Huur omhoog, 

inkomen omlaag

Per 1 juli krijgen we weer een 

forse huurverhoging voor onze kiezen, 

terwijl ons inkomen door straks 

pensionering aanzienlijk daalt. Waar 

kunnen we nagaan of we recht hebben 

op huursubsidie? 

De huursubsidie van vroeger heet 

tegenwoordig huurtoeslag en wordt 

uitbetaald door de Belastingdienst, 

net zoals de zorgtoeslag en de kin-

dertoeslag. Het is vrij eenvoudig om 

na te gaan of u in aanmerking komt 

voor de huurtoeslag.

Samenlevingskwesties

Huis delen met tweede

vrouw na scheiding

Na het overlijden van mijn eerste 

vrouw tien jaar geleden heb ik vijf jaar 

geleden een andere vrouw ontmoet met 

wie ik een jaar later ben getrouwd. 

Nadat ik met mijn tweede vrouw 

ben getrouwd, is zij bij mij ingetrok-

ken in mijn eigen huis, waarop nog 

nauwelijks hypotheeklasten rusten. Nu, 

nadat de eerste verliefdheid weer over 

is, wil ik van haar scheiden. Ik vind 

dat zij mijn huis moet uitgaan. Een 

alimentatie hoef ik naar mijn mening 

niet te betalen, omdat zij een hoger 

maandinkomen heeft dan ik. Ik ben al 

met pensioen; zij is twintig jaar jonger 

dan ik en heeft een goede baan. Zij 

stelt echter dat we bij scheiding onze 

vermogens moeten verdelen. Daar voel 

ik niks voor. Want ik bracht indertijd 

misschien wel aan waarde tien keer 

zoveel in als zij. Hoe kan ik daar 

onderuit komen?

Niet dus! We nemen aan dat u 

indertijd in gemeenschap van goe-

deren met haar bent getrouwd. Dat 

betekent dat alle inbreng van beiden 

de gemeenschappelijke huwelijks-

boedel gaat vormen die bij scheiding 

aan ieder voor de helft toekomt. U 

had dat kunnen voorkomen door 

huwelijksvoorwaarden op te laten 

maken. Uw eigen huis had u daarin 

kunnen opnemen. Want dan komt 

uw partner daar niet aan. De huwe-

lijksvoorwaarden vergen wél dat zij 

worden opgesteld door een notaris. 

Alleen als echtparen die hadden op-

gesteld, vallen ze daarbuiten. Anders 

zit u vast aan de gemeenschappelijke 

huwelijksboedel. Overigens, u deelt 

natuurlijk ook mee voor 50 procent 

van het geld en de spullen die zij 

heeft ingebracht. En als zij méér in-

komen heeft dan u, dan zou het kun-

nen zijn dat zij aan u een alimentatie 

moet betalen. Dat allemaal kan uw 

kwestie misschien verzachten. Als 

u er samen niet uitkomt, is het raad-

zaam een echtscheidingsadvocaat 

in te schakelen of een zogenoemde 

‘mediator’ (juridisch bemiddelaar bij 

echtscheidingen).

Consumentenzaken

Vetpercentage als 

je wat ouder wordt

Hoe ouder ik word, hoe dikker ik 

word, vooral ook omdat ik veel minder 

zwaar werk verricht dan vroeger. Mijn 

dochter heeft zo’n leuk elektronisch 

apparaat waarmee ik mijn vetpercen-

tage kan laten meten. Er kwam uit dat 

ik een vetpercentage had van bijna 

22 procent. Volgens haar is dat op de 

rand. Wat moet ik daarvan denken?

De uitkomst kan nogal per leeftijd 

verschillen. Op hogere leeftijd wordt 

meer vet opgeslagen rondom de 

organen waardoor het vetpercentage 

toeneemt. Voor oudere mannen 

zoals u is een vetpercentage van 

24 een normale waarde. Overigens 

kunt u voor de zekerheid beter een 

huidplooimeting laten uitvoeren 

door een sportdiëtist, fysiotherapeut 

of huisarts.

Dat is betrouwbaarder. Op vier ver-

schillende lichaamsplaatsen wordt 

dan de dikte van de huidplooi geme-

ten. Die worden bij elkaar opgeteld 

en aan de hand van een tabel wordt 

het vetpercentage gecorrigeerd naar 

geslacht en leeftijd. Een vetpercen-

tage tussen 15 en 25 procent van 

het lichaamsgewicht is over het 

algemeen een goede waarde.

In mijn jeugd heb ik in de vijftiger 

jaren van de twintigste eeuw dikwijls 

gereisd op buslijn D van de Haagsche 

Tramweg Maatschappij (HTM). Deze 

buslijn kreeg vanaf 1 november 1955 

een nummer i.p.v. een letter, namelijk: 

19. Deze buslijn werd in de jaren 

vijftig bediend door de bussen van 

Kromhout-Verheul TB-6C.

Staan

In dit type bus heb ik als kind vaak 

gezeten, vaker nog: gestaan! Want de 

bus was vaak erg vol. En: ‘Opstaan 

voor iemand, misstaat niemand’, zo 

was op de ruiten geplakt. Voor oudere 

mensen stond je op. En zeker voor 

gehandicapten. Gelukkig zijn er ook 

nu nog mensen, die dat doen.

Ik herinner me nog dat de chauffeur 

plotseling hard moest remmen, maar 

dat gaf niet want we stonden allemaal 

tegen elkaar en werden als koekjes in 

een trommel tegen elkaar gedrukt om 

daarna weer terug te veren.

‘Een kind hangt aan de deur!’

Ook stond ik nogal ‘ns tegen de 

middendeuren aangedrukt. Het is ‘ns 

gebeurd, dat een kind nog aan het uit-

stappen was en de deuren dichtgingen 

zodat zijn arm nog binnen was. Wij 

zetten het allemaal op een roepen: 

“Chauffeur, stoppen! Een kind hangt 

aan de deur!” Gelukkig deed de chauf-

feur dat meteen. Zulke dingen onthoud 

je als kind.

We gingen ook wel ‘ns met buslijn P, 

bediend door bussen van Kromhout-

Beijnes of Kromhout-Werkspoor 

TB-5, naar ‘de stad’. Maar als kind 

vond ik bus D mooier. De motor 

maakte niet zoveel lawaai en de bus 

reed zoevender.

‘Heb u nog boekies?’

Vaak speelde ik als kind bij de 

bushalte op de hoek van de Kamper-

foeliestraat en de Loosduinseweg: 

“Chauffeur, heb u nog boekies?” 

en dan gooide hij z’n lege boekjes 

(met alleen de strookjes erop, zonder 

kaartjes uiteraard) naar buiten. En dan 

ging je met je vriendjes ruilen, zodat 

je van elke soort wat had (enkele reis, 

retourtje, overstap-, kinderkaartje, 

enz.). De chauffeurs waren altijd heel 

aardig. Nu denk ik wel ‘ns: hadden 

we de ‘boekies’ maar bewaard! En 

ook denk ik wel ‘ns: moest de chauf-

feur dan niet via de boekjes aantonen 

hoeveel kaartjes hij had verkocht? Hoe 

dan ook: het was een leuke tijd.

De bussen van Kromhout-Verheul TB-

6C maakten diepe indruk op mij. Het 

waren “mijn” bussen. Het is een soort 

thuiskomen. Als ik het woord HTM 

lees of hoor, maak ik altijd onmid-

dellijk de associatie met dit bustype. 

Vandaar juist voor die bussen mijn 

(nostalgische) interesse.

Schakelde enorm zwaar

Dit type bus (in de Haagse kleuren 

groen en geel) was in de jaren vijftig 

van de vorige eeuw mede-bepalend 

voor het aanzicht van Den Haag. 

Helaas is er niets meer van over. En 

ook is er weinig over gepubliceerd. Ik 

vond en vind dit nog steeds een mooi 

bustype, ook al stuurde en schakelde 

de bus enorm zwaar. Zo vlak na de 

oorlog werden de bussen nog zo 

gemaakt, tenzij er veel kosten aan 

gespendeerd werden.

Vandaar, dat ik heb geprobeerd over 

dit type bussen te verzamelen, wat nog 

te verzamelen valt op mijn blogspot. 

Als het u interesseert, kunt u dat zien 

op: www.kromhout-verheul-tb-6c.

blogspot.nl. Voor correcties en aanvul-

lingen houd ik mij aanbevolen.

Graag zou ik ook de maten van dit 

bustype weten, opdat er een model van 

gemaakt kan worden.

Bram de Kieviet

abrahamjochem@gmail.com

De groengele HTM-bussen Kromhout-Verheul TB-6C
Hartelijk dank voor de prachtige artikelen in De Oud-Hagenaars 

van 20 februari 2018 over de geelgroene HTM-bussen en van 

20 maart 2018 over de geelgroene HTM-trams. Naar aanleiding 

daarvan iets over de groengele bussen van de HTM en m.n. die 

van het type Kromhout-Verheul TB-6C.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Volgens dat baby-boek zag ik op 

dinsdagmorgen 18 mei 1943 om kwart 

voor negen het licht in de Emmakli-

niek aan de Parkweg te Den Haag. In 

de schuilkelder wel te verstaan. Om-

dat er op dat moment net een eskader 

bommenwerpers over Den Haag vloog 

en men het zekere voor het onzekere 

wilde nemen.

    Het kraambezoek telde zeven per-

sonen waaronder mijn opa en oma 

uit Amsterdam en de zus van mijn 

moeder.

    Maar voor het zover was beschrijft 

mijn vader uitvoerig hoe de onverza-

digbare lust tot eten van mijn moeder, 

het halve jaar voor de bevalling, 

getemperd werd door de afwezigheid 

van voedsel. Het was immers oorlog. 

Fruit was bijvoorbeeld na september 

1942 in heel Den Haag niet meer te 

krijgen. En zo werden de versnape-

ringsbonnen omgezet in pepermunt.

    Tot overmaat van ramp kwam daar 

nog bij dat mijn ouders, die toen 

woonden op het Sprietplein in de Vo-

gelbuurt, half december 1942 moesten 

evacueren naar de Vlierboomstraat 

wegens de aanleg van het Sperrgebiet, 

een onderdeel van de Atlantikwall. 

Uiteraard weet ik daar allemaal niks 

van. Maar mijn vader beschrijft het tot 

in detail in mijn Baby-boek.

    In de maand voorafgaand aan mijn 

geboorte voer er, alweer volgens 

mijn vader, een werkwoede in mijn 

moeder die uiteindelijk resulteerde in 

‘een buitengewoon schoon huis’. En 

toen ik mij dan tenslotte aankondigde 

(geen idee meer hoe ik dat toen deed) 

hebben mijn ouders alvast voor de ze-

kerheid samen de nacht doorgebracht 

in de verloskamer. Omdat niemand 

zich toen tussen middernacht en 

vier uur ‘s ochtends op straat mocht 

vertonen.

     ‘Een weg vol vraagtekens’ 

‘Het was nu lang geen pretje meer’, 

schrijft mijn vader in mijn babyboek 

over de minuten, voorafgaand aan 

mijn opstanding. En toen, ja hoor: 

‘een heel klein mensje, nog wat blauw 

paars, dat al dadelijk met een paar 

schreeuwen van zich liet horen’. En: 

‘De eerste stap op een weg welkseinde 

kronkelingen, stijgingen en dalingen 

nog grote vraagtekens zijn’, zo gaat 

hij wijsgerig verder. Nu pas, na 75 

jaar begrijp ik een klein beetje wat hij 

bedoelde.

  Na veel bloedverlies, een paar dagen 

langer in de kliniek, een extra ei per 

dag en iedere dag een leverinjectie 

kwam mijn moeder er tenslotte ook 

weer bovenop.

    ‘Toen hij pas geboren was, 

leek hij sprekend op zijn vader, 

maar na een week begon hij al 

weer een beetje op te knappen’, 

vervolgt hij. En ik me mijn hele 

leven maar afvragen, hoe ik toch 

aan mijn cynische kijk kom.

    En dan: ‘puistjes op zijn hoofd die 

na enkele dagen weer over gin-

gen’. Daarna: ‘luid geschreeuw en 

gebrek aan geduld als zijn moeder 

niets meer voor hem had’.

    Zondag 20 juni 1943: ‘Meestal zijn 

de huilpartijtjes niet van de lucht. 

Maar als we hem in de kinderwa-

gen deden en met hem naar de bosjes 

van Pex wandelden, gaf hij geen kik 

en heerste er daarna overwegend rust 

in het wiegje’.

     Vorderingen 

Uiterst minutieus hield hij in het 

babyboek mijn vorderingen bij. De 

tijdstippen waarop de voeding plaats 

vond: 7 uur, 10:30 uur (na het badje), 

13:30 uur; 16:30 uur, 19:30 uur en 

20:30 uur. Ook gewicht en lengte 

werden dagelijks genoteerd: van 2960 

gram op 18 mei 1943 tot 9080 gram 

op 15 februari 1944. En in het eerste 

half jaar groeide ik van 50 naar 66 

centimeter! Dat is nu trouwens wel an-

ders. Thans weeg ik 72 kilogram meer 

dan toen en ben inmiddels wel 1 meter 

en 19 centimeter langer geworden.

  En stel je voor: als ik nu net zoveel 

zou eten als toen (de norm voor 

baby’s was destijds 150 gram per kilo 

lichaamsgewicht per dag) zou ik thans 

iedere dag ruim 11 kilo voedsel dienen 

te consumeren!

    Reden tot lachen had ik toen nauwe-

lijks. Huilen kon ik wel goed. Volgens 

het babyboek trapte ik me daarbij 

stelselmatig omhoog totdat ik met de 

bovenkant van mijn hoofd tegen het 

rieten wiegje schompte. Waardoor ik 

wekenlang met een rode afdruk van 

het riet op mijn hoofd moest leven. 

Lachen deed ik trouwens pas na 36 

dagen. Nog steeds tast ik in het duister 

wat de aanleiding moet zijn geweest. 

Ik wou dat ik het wist.

     Speeltjes 

Kinderverlamming en dysenterie kwa-

men in de laatste jaren van de oorlog 

kennelijk nogal eens voor. Reden 

om mij (wegens eventuele besmet-

ting?) te onthouden van vruchtensap. 

De heersende kinderverlamming 

was kennelijk ook een reden om een 

bezoek aan opa en oma in Purmerend 

voorlopig nog maar even uit te stellen. 

Die hadden mij drie maanden na mijn 

geboorte nog steeds niet gezien. Ik 

hen dus ook niet.

  Echte speeltjes had ik niet. Die waren 

in de oorlog niet te krijgen. Zelfs een 

bijtring moesten we lenen van een 

tante. Maar oma uit Amsterdam had 

allerlei voorwerpjes, zoals een visje 

en een kubusje van zeildoek voor me 

gemaakt die aan een koordje in mijn 

wiegje hingen en waar ik dan net zo 

lang aan trok tot de hele zaak naar be-

neden kwam. Hetgeen ook gold voor 

de kwast onderaan de rammelaar. Er 

was trouwens ook een gummi 

hondje. ‘Maar niets van dat al 

kon tippen aan een blaadje pa-

pier dat zo heerlijk kon ritselen 

wanneer je er in grijpt’.

    Tot slot een wat langer citaat 

uit het baby-boek. Vooral ook 

vanwege de tijdgeest die eruit 

spreekt:

    ‘Van 26 september tot 3 

oktober (1943) zijn we op 

vakantie geweest. De kinder-

verlammingsepidemie is de 

laatste weken namelijk aardig gezakt. 

Plotseling hadden we zin in de reis 

naar Purmerend.

    Die reis verliep vlot. Met Julius in 

een geleend reismandje dat onderweg 

nogal wat bekijks trok. Door het 

rechthoekige mica venstertje zag je 

twee dikke, blozende wangetjes met 

blauwe ogen die goed harmoniseerden 

met zijn blauwe mutsje 

en jasje. En niet alleen 

bekijks: we hoorden 

ook diverse opmerkin-

gen waarvan enkele 

hier niet onvermeld 

mogen blijven. Op het 

bootje naar Purmerend 

meende iemand Mozes 

in eigen persoon in het 

reismandje te zien. En 

op de Hoogte Kadijk 

in Amsterdam riep een 

jongetje van een jaar of 

twaalf naar z’n vriendje: 

‘Hé Kees! Moje’s kake 

hè. D’r leit een kindje in. 

As ze naor de bijeskoop 

gaon, neime ze ‘t oak 

mei hè!’’

     ‘Op het gemakje’ 

Moet ik nog verder 

gaan?

  1944, 7 januari: Julius peuzelt voor het 

eerst een koekje op uit eigen hand.

    20 januari: het eerste plasje van Julius 

opgevangen op het gemakje. Een paar 

dagen later zelfs een ‘grote’.

    29 februari: oortjes doorgeprikt.

    15 april: Julius gaat uit zichzelf staan.

    Enzovoort.

    Tot zover mijn vader. Over mij. 

Over dingen waar ik zelf niets vanaf 

weet. Uit een periode die bij nadere 

beschouwing toch wel heel erg veel 

verschilt van de huidige tijd. Reden 

voor nostalgische gevoelens? Ik heb 

geen idee. U wel?

    Mail het naar  julius.pasgeld@deoud-

hagenaar.email . 

 Een baby uit 1943   
  Een reiswieg met een mica-kijkglaasje. Angst voor kinderverlamming en dysenterie. Een heel klein blauw-paars mensje. Een bijtring 

en een kwast onder de rammelaar. Het kwam allemaal aan de orde in het baby-boek dat mijn vader in mijn eerste levensjaar van 1943 

tot 1944 bijhield.  

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.
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  Maar ja, het bleef een Skoda. Een 

merk dat door vernietigende testre-

sultaten van het autoblad AutoVisie 

met als hoofdredacteur de legendari-

sche Fred van der Vlugt, een tijdlang 

van de Nederlandse markt was 

verdwenen. En inderdaad, het was 

een typische Oost-Europees product. 

Voor mij een rauwe auto voor kopers 

die echt niets om auto’s gaven en 

voor een dubbeltje op de eerste rang 

wilden zitten om droog van A naar 

B te rijden. Naar mijn idee dezelfde 

kopersgroep als van destijds de Lada. 

Maar dat allemaal terzijde.

    Vergeleken met zijn concurrenten 

as deze koda een fl inke deurs 
Sedan met een royaal interieur voor 

 of  vol assenen. otor achterin 
en bagageruimte voorin, met daar als 

bijzonderheid dat deze ‘motorkap’ 

niet aan de voorkant scharnierde 

maar aan de linkerkant. Weet niet 

wat daar het voordeel van was, maar 

het was wel apart. Ik herinner mij 

nog dat de tankdop verwerkt was 

in een verchroomd ornament op het 

rechterspatbord en ook dat de tocht-

raampjes bediend werden door een 

aparte raamslinger in het portier, wat 

de inbraakveiligheid wel ten goede 

kwam. Als ik aan deze auto terug-

denk krijg ik echt een koud gevoel. 

Het dashboard was één grijs metalen 

geheel met wat noodzakelijke klop-

pen en meters. Het stuur stond wat 

hoog geplaatst, wat een prettige 

rijhouding onmogelijk maakte. De 

voorstoelen waren rechttoe-rechtaan 

zonder enige support en datzelfde 

gold voor de achterbank. Alleen de 

achterbank had iets bijzonders. De 

zitting en de rugleuning waren ver-

deeld in twee delen. Waarom? Omdat 

je de zitting omhoog kon klappen 

en dan zat daar opbergruimte onder 

en dat gold ook voor de rugleuning-

delen. Ideaal dus voor smokkelaars. 

Ook opvallend was dat het dak wat 

doorliep over de zijkanten, zodat je 

bij het in- en uitstappen regelmatig je 

hoofd stootte.

    Rijden met deze Skoda was geen on-

verdeeld genoegen. Het dunne stuur-

wiel en het wat iele pookje vergden 

weinig kracht en de pedalen voor de 

koppeling en het gas evenmin, maar 

voor de onbekrachtigde remmen 

as het fl ink trappen. turen as 

niet al te precies met speling rond 

de rechtuit stand. Deze Skoda was 

een relatief grote auto en parkeren 

zonder stuurbekrachtiging was nog 

wel een dingetje. Wel handig waren 

de chroomstrips op de bovenkant van 

de motor- en bagageruimte, waaraan 

je kon zien waar de auto zo ongeveer 

ophield. Hoewel het schakelen licht 

en soepel ging moest je toch goed 

mikken bij de 1 en de 3, want die 

lagen vrij dicht bij elkaar. De vering 

van de Skoda was redelijk straf wat 

hem wat deed stuiteren op oneffen 

wegdek. De wegligging was mede 

door de lege voorkant niet echt top 

en vermoed dat Fred van der Vlugt 

hem ook niet recht op de weg hield 

bij de fameuze zijwindtest in zijn 

tv-programma. Tjonge, wat een 

armoe! Dan denk ik toch maar liever 

terug aan juffrouw Bol voor een wat 

warmer gevoel.

     John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl  

 Skoda 1100MB 
  Op de Economische School aan de Waldeck Pyrmontkade, met 

op de administratie de royaal bedeelde juffrouw Bol, hadden 

we een lerares en die reed in een Skoda 1100MB de Luxe. Een 

zeer opmerkelijke auto voor die tijd, want hij bood veel ruimte 

voor een prettige prijs. 

    

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  in  een  in  een  en in 
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt  1.

   Prijswinnaars 

In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier 

Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde 

de vorige keer:  2-3-4-9 . Drie winnaars ont-

vangen een aardebon van 1  euro (prijs 1)  
1  euro (prijs ) of  euro (prijs )  te besteden 

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar 

de volgende inzenders:

1. Gerard Stam, te Rijswijk

. Petra van Heese ijck  te en Haag
3. Ton van den Berg, te Den Haag

   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 25 mei .

    Stuur per mail naar:

 puzzel@deoud-hagenaar.email 

    Zet in de onderwerpregel:

 Oplossing Sudoku nr. 10 

    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

€

2
6

3 4 8
7 4 9

5 9 8 2 6
4 1 6

8 2 3
9 2
5 7 4 9

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

9 7 4
6 8 1

3 8
1 3 9 6

4 8
1 2

7 6 1 9
3 5 6

3 2 1
6 4 1 3

6 2 5
9 5 3
8

2 8 4 9 7
7 5 8

1
6

7 4 9
9 8 5
6 2 7 9 3

9 1
5 2
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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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TOKO BALI EETHUIS

10% korting op de rekening. Niet geldig bij bezorgen.
Weigelia 20, Leidschendam

VIS EN SNACKTIEK DUINZIGT

Portie Kibbeling (200 gram, inclusief saus) voor € 3,50 i.p.v.
€ 3,95!
Theo Mann Bouwmeesterlaan, Den Haag - Benoordenhout

STADSTHEATER ZOETERMEER

€ 5,- korting op de voorstelling “De Avond van..” door Paul Groot 
op 15 juni.
Theaterplein 10, Zoetermeer

HOTEL DES INDES

Keuze uit:  Een aperitief van het huis bij een lunch/diner OF een 
gratis fris, wijn of bier van het huis.
Lange Voorhout 54-56, Den Haag - Centrum

BOULEVARDTREIN SCHEVENINGEN

10% korting op een ticket!
Scheveningen

URBAN FARMERS DEN HAAG

Lunch deal! Soep + een wrap (vega of met vis) + een (non-alcoho-
lisch) drankje naar keuze voor € 6,- (normaal € 10,-).
Televisiestraat 2U, Den Haag - Groente-en Fruitmarkt

BOHICA RESTAURANT DEN HAAG

Een gratis salade t.w.v. € 6,50 bij aankoop van een broodje. Alleen 
geldig in het weekend tot 15.00 uur.
Anna van Buerenplein 712, Den Haag - Bezuidenhout

VERFHANDEL VAN LAAR

Bij besteding van € 60,- of meer aan verf een gratis kwast t.w.v. 
€ 9,-
Damlaan 56, Leidschendam

THE RAFFLES ORIENTAL RESTAURANT

10% korting op de menuprijs (geldig van dinsdag t/m vrijdag).
Javastraat 63, Den Haag - Willemspark

SANNIE’S COMFORT FOOD

3 gangen diner in het weekend voor maar € 15,- i.p.v. € 17,-. 
Het diner bestaat uit: Soep, Pierogi (Poolse gevulde dumplings) / 
stamppot en een Don Brulee donut.
Anna van Buerenplein 712, Den Haag - Bezuidenhout

KEURSLAGER RUDOLF ALBLAS

500 gram rundergehakt voor € 2,95!
Middelwaard 83, Zoetermeer

BAKKERIJ HESSING DEN HAAG

10% korting op alle aankopen!
Reinkenstraat 50, Den Haag - Duinoord

BELEVING AAN ZEE

Actie vrijgezellenuitje: Bij groepen vanaf 12 personen mag de 
vrijgezel gratis en krijg je een gratis impressiefilmpje van jullie 
activiteit tijdens het vrijgezellenfeest!
Vuurtorenweg 35, Scheveningen

IN JE KRACHT

€ 25,- korting op je eerste afspraak (na de kennismaking).
Diamanthorst 257, Den Haag - Mariahoeve

PEAKY BARBER

10% korting op je behandeling.
Queridostraat 83, Voorburg

BAR ELEVEN

Bier of wijn en een schaal hotwings voor maar € 19,- i.p.v. € 31,-
Bleijenburg 11, Den Haag - Centrum

BALANZS

5 yoga proeflessen voor maar € 30,- (normaal € 65,-). De lessen 
dienen binnen een maand te zijn gevolgd.

Laan van Meerdervoort 96C, Den Haag - Zeeheldenkwartier

HAAGSEZWAM

Een growkit om ook thuis zwammen te kweken en een rondleiding 
voor € 17,-. Bij 4 personen voor de rondleiding, de 5e persoon 
gratis!
Televisiestraat 2 (nr 401), Den Haag - Groente-en Fruitmarkt

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

1) Haagsche Stadsfiets
Zin in een fietstocht door de stad? Maar 
heb je tijdelijk geen (goede) fiets? Ieder-
een kan de herkenbare, groengele Stads-
fiets huren. 
Hofpasvoordeel: 5% korting op het huren 
van een fiets.

2) Willemsvaart
Geniet van kleine, gezellige boottochten 
en rondvaarten vanuit Den Haag naar 
Scheveningen. 
Hofpasvoordeel: € 2,50 korting op een 
volwassenen ticket en ieder 3e kind (vanaf 
3 tot 11 jaar) gratis. Geldig van zondag t/m 
vrijdag. Maximaal 2 tickets per Hofpas.

3) Botanische tuin
Een oase van rust in de drukke stad Delft. 
Ook leuk om samen met de kinderen te 
beleven. Plezierig en tegelijkertijd heel 
erg leerzaam! 
Hofpasvoordeel: 50% korting op de regu-
liere entreeprijzen. 

4) Renbaan Duindigt
Voor jong en oud. Genieten van de sport 
en het spel, op een bijzondere locatie met 
een sfeervolle ambiance. 
Hofpasvoordeel: Korting op je toegangs-
bewijs bij Koersdagen: (vanaf 18 jaar: € 5,- 
i.p.v. € 7,- | vanaf 65 jaar: € 4,- i.p.v. € 5,-)

5) Wandeltour Rondje Den Haag
Een informatieve, maar komische, nooit 
meer te vergeten rondleiding (2 tot 2,5 
uur) door de Haagse binnenstad. 
Hofpasvoordeel: € 19,50 p.p. (normale 
prijs € 22,50)

De lente is volop aan de gang; het ideale moment om er wat vaker op uit te gaan. Of je 
nou op pad wilt gaan met vrienden en familie, ergens een hapje wilt eten of drinken of 
gewoon een dagje wilt ontspannen; met De Hofpas geniet je altijd van extra voordeel 
bij jou in de buurt. Van wandeltours en rondvaarten tot theaters en restaurants. Met 
ruim 500 aangesloten partners is er voor ieder wat wils.

HIERBIJ EEN SPECIALE SELECTIE VAN 5 LEUKE ACTIVITEITEN:

  


