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Tolweg tussen ‘s-Gravenhage en de zee
Om naar de stranden van
de Côte d’Azur te komen,
rijden we komende zomer
over Franse routes à péages.
Oftewel tolwegen. Als we
naar het Scheveningse strand
gaan, verwachten we niet dat
we onze portemonnee moeten
trekken. Toch was dat ruim
200 jaar wel nodig.

Deze week o.a.:
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Tot de tweede helft van de 17e eeuw
kwam je van Den Haag naar Scheveningen alleen via een zandpad. En
dat gold uiteraard ook voor de route
van Scheveningen naar Den Haag.
Stel je dus de marteltocht voor die
Scheveningse vissersvrouwen moesten
afleggen om hun vis naar de markt te
brengen. Met zware manden zwoegen
door het zand.
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Tong Tong
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Het plan voor de weg
Constantijn Huygens, secretaris van
stadhouder Frederik Hendrik en van
diens zoon Willem II, was een groot
voorstander van het aanleggen van een
steenweg naar Scheveningen. In 1653
schreef hij een uitvoerige nota die hij
aan het Haagse stadsbestuur aanbood.
Als voordeel van zo’n weg noemde hij
dat het gemakkelijker zou worden om
van de frisse lucht te gaan genieten. En hij benadrukte dat de “arme
Scheveninger slaven” zich met hun
vismanden met lichte tred over de verharde weg zouden kunnen verplaatsen.
De vis zou ook verser zijn bestemming bereiken en Haagse fijnproevers
zouden het verschil tussen “zandvis”
en “steenvis” gaan proeven.
Pas toen hij na 10 jaar het plan nog
eens indiende bij de Haagse bestuurders, waren die overtuigd en werd be-

Gravure Scheveningseweg

Tolhek Scheveningseweg 1766 gezien vanaf de stad

Tolhuis. Foto: Jacqueline Alders

gonnen met de aanleg van de weg. Op
5 december 1665 werd de Zeestraat
van ‘s-Gravenhage naar Scheveningen - tegenwoordig Scheveningseweg
geheten - geopend.

tol te kunnen innen, werd een tolhek
neergezet met daarnaast een tolhuisje.
Dit tolhuisje staat nog steeds op de
originele plek. Het is wel twee keer
verkleind. De eerste keer in 1864 bij
de aanleg van de paardentramlijn naar
Scheveningen en in het begin van de
20ste eeuw bij de spoorverdubbeling
van de elektrische tram. Het tolhek is
in 1924 verplaatst naar de Kerkhoflaan.
In het tolhuis inde men in 1880 nog

Tol
Als je bedenkt dat er vier miljoen klinkers nodig waren om deze weg aan
te leggen, begrijp je dat de kosten erg
hoog waren. Men besloot dan ook tol
te heffen, waar de vissersvrouwen van
werden vrijgesteld. Andere gebruikers
van de weg moesten wel betalen of
ze nu met een koets of te voet over de
weg wilden. Wandelaars konden niet
aan betaling ontsnappen, want naast
de weg waren wallen of dijkjes van
twee meter hoog aangelegd. Om de

06-53621962 / 070-3238260

Tolhek. Foto: Jacqueline Alders

waren voorzien als parallelweg die bij
toekomstige verkeersdrukte de Scheveningseweg zou moeten ontlasten.
Als je op de kaart kijkt, zie je dat ze
wel een eind uit elkaar liggen.

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

Tram HTM 102 met zomerwagen richting Den Haag (1907)

WONINGONTRUIMING
Margaretha van Hennebergweg 63

Tolweg en Verlengde Tolweg
Parallel aan de Scheveningseweg vind
je nog de Tolweg en de Verlengde
Tolweg. Die zijn aangelegd in respectievelijk 1913 en 1917, dus toen de
tolheffing allang was afgeschaft. Ze

Het tussenliggende stuk dat over het
landgoed Sorghvliet moest lopen, is
nooit gerealiseerd. En daar ben ik
dan weer blij om, zoals ik in mijn
eerdere artikel over Sorghvliet heb
laten weten!

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

20.000 gulden. Door de stadsuitbreidingen in de negentiende eeuw
kwamen er echter ook andere wegen
naar Scheveningen en ging het verkeer
de tol ontwijken, zodat die in 1888
werd opgeheven.
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WWW.KEESTALEN.NL

Stadswandelingen en
Fietstours in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Zorgeloos
samen
zijn.
Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

werd gesloten voor het publiek, neefjes, nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes.
Alles kon. Sint in de zetel met een
groot boek en een rondspringende Piet
langs de biljarts.
Jacques Bakker
j.bakker-mpu@kpnplanet.nl

Fietsende Rembrandt
Naar aanleiding van het artikel in De Oud-Hagenaar van 28 november 2017
en 9 januari 2018 ben ik in mijn verzameling oude dia’s gedoken. Ik wist dat
ik de Fietsende Rembrandt had gefotografeerd, vermoedelijk rond 50 jaar
geleden. Dit was op de Herengracht tussen de Rijnstraat en Oranje Buitensingel, kijkend in de richting van het centrum. Jammer dat ik slechts één dia
heb gemaakt, maar in die tijd moest je zuinig omspringen met foto’s maken,
want je rolletje van 36 opnames was snel vol. Hartelijk dank voor uw artikel
dat - zoals veel informatie in De Oud-Hagenaar - prettige herinneringen aan
mijn jeugd oproept.
Fred Kramer
fred.kramer@hotmail.com

Colofon

Odd Fellows in Leyenburg
In De Oud-Hagenaar van 1 mei stond
een artikel over de Odd Fellows. Zelf
heb ik heel goede herinneringen aan
de samenwerking met de Algemene
Burenhulp Leyenburg en de Odd
Fellows. De burenhulp werd opgericht
in 1968. Initiatiefnemers waren De
Fatima-parochie, de Gereformeerde
Vredeskerk, de hervormde gemeente
Paaskerk, de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en de Haagse
Vrouwenraad. Later kwamen er ook
afgevaardigden bij van het Humanistisch Verbond en de Vereniging van
Huisvrouwen. Aanvankelijk was de
doelstelling handreikingen geven aan
alleen thuiswonenden. De vorm van
de ondersteuning was; boodschappen
halen, begeleiding naar arts of ziekenhuis, etc. Deze activiteiten brachten bij
ons van de burenhulp aan het licht dat
veel ouderen nauwelijks buiten kwamen. De burenhulp heeft toen contact
gezocht met organisaties die bereid
waren hun deuren open te stellen voor
die mensen die nauwelijks de deur
meer uit kwamen. Zo brachten wij
wijkbewoners naar ontspanningsavonden van de verzorgingshuizen Swaenesteyn en Swaenestate. Medewerkers
van Odd Fellows organiseerden
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lichtjestochten in de decembermaanden. De burenhulp gaf namen door
van mensen die hiervoor in aanmerking kwamen. Verlichte winkelstraten
waren een bezienswaardigheid.
Truus Molier Woerlee
Café Sport
Wie, oh, wie, kan mij iets vertellen over Café Sport met de grote
ronde spiegelruiten op de hoek van
de Charlotte de Bourbonstraat en de
Schenkkade? De zaak van mijn oom
Arie en zijn vrouw mijn tante Marie.
In de gouden jaren van VUC, met o.a.
Bertus en Karel de Harder, Jan Holleman, stonden de klanten tot op de
stoep voor een glas bier. Het echtpaar
was geliefd, had zelf geen kinderen,
maar ging voorop als het om belang
van kinderen ging. Mijn oom is op
tragische wijze - een hartstilstand bij
het bombardement van het Bezuidenhout - overleden. De biljartvereniging
‘Wilhelmina’ met o.a. Andries Pieters
in het bestuur; hij was nationaal
arbiter, heeft vele jaren in Café Sport
gespeeld. Mijn tante Marie is later
hertrouwd en uit dat huwelijk zou een
zoon geboren zijn. Jaarlijks werd St.
Nicolaas groots uitgepakt, de zaak

Den Haag tijdens de oorlog
In De Oud-Hagenaar van 1 mei staan
weer herinneringen die mij zeer
bekend voorkomen. Om te beginnen: de razzia van najaar 1944. Onze
straat (de Johan van Hoornstraat in het
Bezuidenhoutkwartier) krijgt bevel
van de bezetter op een bepaalde datum
thuis te moeten zijn. Nu waren de Hagenaars al gewaarschuwd; eerst was
Rotterdam aan de beurt, daarna volgt
Den Haag. De Hagenaars in de “gevarenzone” verlieten de stad of regelden
een onderduikadres. Ook de huisartsen
werkten mee en schreven offici le
verklaringen uit dat die en die pati nt
op medische gronden, ongeschikt was
voor arbeid in Duitsland. Ook mijn
vader die maagpati nt was kreeg o n
verklaring. Op de bewuste ochtend
wordt er keihard aan de bel getrokken en een klein groepje militairen
komt naar binnen stampen. Mijn vader
was op de divan gaan liggen met de
doktersverklaring onder handbereik.
Hij toont de verklaring van de huisarts
aan de commandant, die daarvan kennisneemt en die gaat akkoord. Hij zegt
nog: “Habe selbst auch vier Kinder.”
Dus hij dacht aan vrouw en kinderen
in de Heimat.

piste Tineke. Ikzelf en mijn collega op
het bureau tegenover mij Frans Becks
deden de facturen. Dan was er nog een
vertegenwoordiger de heer Abcouwer
die bijna dagelijks kwam melden hoe
het met de orders stond. Soms vielen
deze tegen en dat hoorde iedereen dan!
Blousen, overhemdem en pyjamas is
wat ik mij vooral herinner. En dan was
er de grote dynamische baas de heer
Mik die (van alles) inkocht en soms
zelfs uit China terugkwam. Van tijd
tot tijd kwam hij dan binnenvallen en
werden de aanwinsten van de nieuwe
collectie bewonderd. Het was mijn
eerste baan en dus een zeer leerzame
tijd. De verhoudingen waren duidelijk.
De chef was de chef en ieder vervulde
ijn eigen rol. Het was flink werken en
soms werd je als gewoon uitgekafferd.
Maar vervelend werd het nooit. Een
van mijn goede herinneringen is dat
mijn collega Frans een vliegreis had

Jan Brakenhoff
janbrakenhoff@ziggo.nl
Borsumij
e bijdrage van aul uadflieg roept
bij mij warme herinneringen op aan
de textielafdeling die in het Borsumijpand Scheveningse weg zat. Het
was 1966 toen ik via de personeelsafdeling door de heer Poortier werd
aangenomen tegen een salaris van
250 gulden als facturist. Het was een
echt klassieke afdeling waar iedereen
op een grote kamer zat op de tweede
etage. Het hoofd was de Heer Lassooy
die ich flink met de orders be ig
hield. Tegenover hem zat de Heer Holleman de administrateur. Verder was er
jongste bediende Niels Harks en de ty-

gekregen voor een eerste vlucht van
Swissair naar Nice voor één persoon.
Maar Frans wilde met zijn Zweedse
vriendin en toen kreeg ik de ticket.
Ik had nog nooit gevlogen dus dat
reisje - waar ik ook Monaco bezocht
en zo het casino binnenwandelde (niet
gespeeld!) - maakte op mij een verpletterende indruk. Ook de smaragden
Franse zuidkust met Menton - helaas
geen filmfestival en geen
s te ien
- Cagnes sur Mer enz. imponeerden
natuurlijk. Na een jaar Borsumij kreeg
ik 50 gulden salarisverhoging. Toch
had ik het toen wel gezien. Ik ging een
avondopleiding volgen op Noctua.
Kort daarna kwam ik in Ter Noot aan
de Van den Boschstraat terecht. Het
noodgebouw waar Economische zaken
inzat.
Ronald van Onselen
ronaldvanonselen@ziggo.nl

Die Haghe
Onlangs kreeg ik De Oud-Hagenaar van 6 maart onder ogen. Over twee
pagina’s een verhaal over gymnastiekvereniging Die Haghe. Toen ik op
de lagere school zat - eind jaren vijftig, begin jaren zestig - de Dr. Herman
Bavinckschool aan de Fahrenheitstraat, zaten een heleboel vriendinnetjes
op de gymnastiek. Ik thuis gevraagd of ik ook op de gymnastiek mocht. Ik
was de jongste van zes kinderen en er werd door niemand aan sport gedaan.
Uiteindelijk mocht ik lid worden, maar alleen van gymnastiekvereniging Die
Haghe, omdat deze vereniging opgericht was door mijn grootvader! In het
artikel staat helaas de naam verkeerd gespeld. Er staat dhr. Beefting, maar het
moet Beeftink zijn. We hebben vroeger heel vaak de naam moeten spellen en
we moesten dan altijd zeggen: “Beeftink met een k.” Ik kan mij nog goed de
marsen achter de drumband aan herinneren. Dat was in het voorjaar en vaak
nog erg koud in je korte witte rokje. Ik heb nog een boekje van het 40-jarig
jubileum in 1966, een tweetal diploma’s van onderlinge wedstrijden en bijgesloten foto. Op de foto v.l.n.r.: Karin Gerritsen, Gerda Pronk, (?), Marijke
(?) en ikzelf - als enige met het embleem van de vereniging op het gympakje.
Fantastisch, dat deze gymnastiekvereniging nog steeds bestaat. Dat had mijn
grootvader alleen maar kunnen hopen bij oprichting.
Anneke Keehnen - Beeftink
jt.keehnen@kabelfoon.nl
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Nieuwe bestemming voormalige midgetgolfbaan Westbroekpark
Het Westbroekpark, met haar rozentuin, speeltuin en enorme
speelweide, is nog altijd heel populair. Op zonnige dagen vindt
men er bezoekers uit heel Den Haag, van alle nationaliteiten die
de stad rijk is. Die komen er picknicken, barbecueën, een balletje trappen, genieten van de mooie bloemen, fotograferen, of
gewoon rustig een boekje lezen.
Menig Hagenaar kent eveneens de
voormalige midgetgolfbaan in het
Westbroekpark. Bij de westelijke
ingang van het park werd ruim 50 jaar
geleden, in 1965, op een terrein van
3.500 vierkante meter een midgetgolfbaan aangelegd. De baan zag er in de
jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw prachtig uit. In de jaren negentig
van de vorige eeuw, na het overlijden
van de oorspronkelijke eigenaar, is
daar behoorlijk de klad in gekomen.
Eerst brandde zijn woonhuis af,
waarna in 2010 ook het paviljoen, of
wat daar nog van over was, in vlammen opging.
Deze maand opent op deze plek een

tentoonstellingen gehouden, bijv. de
landbouwtentoonstelling (1913), of
de Indische tentoonstelling (1932).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden geïnterneerde Engelse militairen
er barakken en een sportterrein.
Alvorens het besluit werd genomen
om er een park van te maken, waren er
talloze voorstellen die gebruik wilden
maken van dit stuk grond. Van luxe
villapark tot theater, van congrescentrum tot een heus Olympisch stadion.
Uiteindelijk werd in 1922 besloten te
kiezen voor een park in landschappelijke stijl, ontworpen door Piet
Westbroek, directeur van de Gemeente
Plantsoenendienst. Doorslaggevend
was dat het goedkoper was in aanleg
en onderhoud.
Nog voor dat het park gereed was,
in 1929, overleed Piet Westbroek in
1926. Daarna is besloten het park naar
hem te vernoemen, het Westbroekpark. Dat was voor die tijd ongebruikelijk, parken kregen meestal de naam
van landelijk bekende personen.

Het terras en restaurant vlak voor de opening

bijzonder restaurant, genaamd Greens.
Een biologisch restaurant die haar
naam ontleedt aan de groenten uit
eigen moestuin en tevens een knipoog
is naar voormalige golfbaan waarbij
de ruimte rondom de hole een green
wordt genoemd.
Ontstaan Westbroekpark
Oorspronkelijk maakte het gebied
waar later het Westbroekpark zou komen deel uit van de Oostduinen. Het
terrein ligt in een soort vallei tussen de
Nieuwe Parklaan, Cremerweg en de
Haringkade omdat het zand op dit stuk
grond eind van de negentiende eeuw
is afgegraven en afgevoerd naar Rotterdam voor de aanleg van het nieuwe
station bij de Delftse Poort. Het gebied
werd daarna gebruikt als weide voor
paarden en koeien. Er werden ook

Rosarium
Het park kreeg in 1948 een belangrijke impuls door de aanleg van een
tentoonstelling met bloemen, vaste

Midgetgolf in 2010

planten, heesters en bomen voor het
jubileum van Koningin Wilhelmina.
Veel bekende Nederlandse kwekers
zonden bijdragen. Het park was zo
mooi geworden dat men besloot de
vaste plantencollectie te behouden. De

De voormalige midgetgolfbaan uit 1973 (aanleg in 1965)

zogenaamde Internationale Park.

Het restaurant vlak voor de opening

huidige beheerder volgt nog steeds de
opzet van toen. Zo nodig worden moderne, verbeterde variëteiten gebruikt.
Tussendoor werd nog een plan gelanceerd om het park en de omliggende
bosjes om te vormen tot een groot
pretpark, met onder andere een bobsleebaan en monorail. Dat plan heeft
het nooit gehaald. In 1961 werd het
rosarium aangelegd, en sindsdien is er
elk jaar een internationaal rozenconcours waar kwekers uit de hele wereld
aan mee doen.
Het park anno 2018
De rozentuin, het speelterrein en de
speelweide zijn nog altijd heel populair. Minder bekend zijn de zeventien
prachtige beelden in het park. Op
zonnige dagen vindt men er bezoekers
uit heel Den Haag, van alle nationaliteiten die de stad rijk is. Die komen er
picknicken, barbecueën, een balletje
trappen, genieten van de mooie bloemen, fotograferen, of gewoon rustig
een boekje lezen.

m een kopje thee of koffie te drinken, kon je vanaf het begin (1929)
terecht op het riante terras van de
‘theeschenkerij’, later ‘Paviljoen
Westbroekpark’. Het paviljoen is
echter jaren geleden verkocht aan
het wokrestaurant en het terras wordt
gebruikt nu gebruikt om te parkeren.
Maar er komt nu iets geweldigs voor
terug aan de overkant van het paviljoen: Greens in the Park.
Greens in the Park
Begin 2015 nam de gemeente het
initiatief een prijsvraag uit te schrijven
voor het voormalige midgetgolfterrein. Uit meer dan 35 inschrijvingen
is Greens in the Park, kortweg Greens
genoemd, als winnaar uit de bus
gekomen. Het plan behelst een combinatie van een (zorg)moestuin en een
biologisch restaurant, een echte ‘social
enterprise’. Greens wil namelijk graag
iets toevoegen aan het Westbroekpark.
De zorgtuin is ondergebracht in stichting Tuinen van Greens. Deze stichting
zal de ontwikkeling en het beheer van
de (zorg)tuinen onder haar hoede nemen. Het sterk verwaarloosde terrein
wordt niet alleen op een ecologisch
verantwoorde wijze opgeknapt, de exploitatie geschiedt ook op een sociaal
maatschappelijke manier. Zo wordt
de moestuin straks beheerd door een
groep van tussen de 20 en 30 mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hiervoor is Greens een samenwerking
aangegaan met stichting Mens & Tuin.
Deze stichting exploiteert al jaren een
zorgtuin en duurzame stadskwekerij
in Moerwijk. Zij weten als geen ander
hoe je deze doelgroep begeleidt en hoe
je hen kan laten groeien in hun sociale
vaardigheden, zelfredzaamheid en

De moestuin met op de achtergrond het
nieuwe restaurant in aanbouw (april 2018)

zelfvertrouwen.
In een groter, kasachtig gebouw, gelegen aan de kant van de speeltuin, komt
een biologisch restaurant. In het restaurant vind je de groenten en kruiden
uit eigen tuin terug op de heerlijke én
eerlijke menukaart. Het restaurant zal
omringd worden door prachtige terrassen en veel groen. Aan de achterzijde
is tevens een op- en afstapplek voor
(rondvaart)boten.
Robert-Jan Vermeulen
robert-jan@greensinthepark.nl

Vroeger werd jaarlijks op de speelweide een concours hippique gehouden.
In zijn plaats kwam onder andere het
theaterfestival De Parade en het foodfestival Trek. Momenteel krijgt het
park veel lokale media-aandacht door
de discussie die is ontstaan nadat wethouder Boudewijn Revis zijn plannen
onthulde rondom de samensmelting
van het Westbroekpark, de Waterpartij
en de Scheveningsche Bosjes, het
Luchtfoto 2000 met linksvoor de midgetgolfbaan

De midgetgolfbaan in 1988
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

055 - 5059500

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

All Inclusive Bus excursievakanties
5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe al voor € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****
369,-- p.p.
Assen / Drenthe - al voor € 369,
en
Vele reiz
k
Deze busreizen zijn inclusief: met vertre
garantie

i Reis per luxe touringcar
i Mooie excursies met entreegelden
i Volpension met ‘s avonds drankjes

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!

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***
Soest / Sauerland al voor € 349,
349,-- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
349,-- p.p.
Stadtkyll / Eifel - al voor € 349,
Instap: Rotterdam - Den Haag - Utrecht

All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen

• 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

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***
Tecklenburgerland / Duitsland
NIEUW 3 dg. al va. € 143,- p.p.

More All Inclusive Hotel Elderschans ***
Aardenburg / Zeeland
Nu 50% KORTING
All Inclusive Hotel Altastenberg ***
Altastenberg / Sauerland
Nu 30% KORTING
All Inclusive Hotel Gaasterland ***
Rijs / Friesland
Zomervoordeel 5 dg. € 259,- nu € 229,229,-

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,- p.p.
LUXE SEINE CRUISE
8 dagen met MS River Venture *****
28 aug. t/m 4 sept. 2018

vanaf € 1.998, - nu voor € 1.248,1.248,- p.p.
nu kortingen tot wel € 900,900,- p.p.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

busvervoer Nederland - Parijs v.v.
mooi vaarprogramma over de Seine
met Normandië
Luxe cruiseschip met volledige
verzorging en mooi programma

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

en
informatie - reservering
gratis reisbrochure

‘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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.
Tanja Schouten, René Heijnen en
Mieke van Bergenhenegouwen

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,
ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorgers

�� �es�� ��

Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o
Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
T 070 325 7955

www.seniorenhulp.com

Meryem (45)

‘Van andere mantelzorgers
krijg ik tips die ik kan toepassen
bij de zorg voor mijn moeder’
U bent
welkom op
één van onze
locaties!

AD.192.MRT18

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Rovende bende puberjongens teisterde Haagse binnenstad
Straatjongens die opgroeiden als schoffies en leefden in de achterbuurten, waren door de eeuwen heen in grote getale aanwezig in Den Haag. Geen of weinig
schoolopleiding en verkeerde vrienden stonden al vroeg garant voor een carrière
in het dievengilde. Zeker als daar nog eens ouders waren die het verkeerde voorbeeld gaven. Jan Faasse was zo’n Haagse knul wiens wiegje verkeerd stond.
Jan Faasse was een boefje van zestien
jaar toen hij voor diefstal werd opgepakt en voorgeleid aan de baljuw
van Den Haag. Het was 1755 en de
ondeugende jongen was zich amper
bewust van zijn misdaden. Hij was
niet anders gewend en wist niet beter.
Samen met zijn vriend, de 14-jarige
Jantje van der Meulen, was hij al
lange tijd bezig te dieven en te stelen.
Een klein ratje uit een milieu, waarin
diefstal om te overleven schering en
inslag was. Jan Faasse, die wegens
het stelen van brood Jan Timpe
(broodje) werd genoemd, woonde bij
zijn 47-jarige moeder Maria Luijk die
weduwe was van Johannes Faasse.
Niet bepaald een voorbeeldgezin,
daar moeder geregeld aan het helen
was.
Beestenmarkt
De baljuw luisterde aandacht naar de
opsomming van wandaden. Het be-

gon allemaal in de winter van 1754,
toen hij samen met vriendje Abraham
Viel twee halfzijden zakdoeken stal
vanuit een venster op het Hoge Zand
nabij de Lange Beestenmarkt. De
buit van 6 stuivers deelden zij samen.
Het eerste ei was gelegd. Spoedig
kwam hij met vrienden in het bezit
van 12 gestolen ringen, waarvan hij
er één verkocht aan een zilversmid
in Delft. De buit bedroeg één dukaat.
Hij kwam met steeds meer jongens
van zijn leeftijd in contact om geld
te verdienen. Stadsgrenzen werden
daarbij genegeerd en het platteland
van met name Rijswijk was ook een
geliefde plek voor de jonge boeven.
Na nog die winter op een kraam op
de Haagse kermis zeven paar sokken
te hebben gestolen, ging een groepje
naar het platteland.
Smidswater
Op een Rijswijkse boerenwoning,

genaamd de Kooij,
werd een paardentuig met hoofdstel
gestolen door Jan
en zijn kornuiten
en verkocht aan
een man, die met
een tent op het
ijs stond nabij de
Bontepaal. Op het
ijs kwam hij weer
nieuwe ‘vrienden’
tegen met wie hij drie fazanten stal
van een Rijswijkse buitenplaats.
De beesten werden verkocht en de
opbrengst verdeeld. Ook een huis aan
het Smidswater moest het ontgelden,
waar hij met een vriend een stuk rood
katoen stal van anderhalf el lengte.
Het spul werd aan zijn moeder verkocht voor 14 stuivers, waarvan de
ene helft zijn collega-dief toekwam.
Bij een zilversmid in de Schoolstraat
werden drie gespen gepikt en aan een

Veroordeling Jan Faasse

andere zilversmid doorverkocht voor
42 stuivers.

en jongste zus van Faasse hielden
zich bezig met heling en diefstal.

Geseling
De lijst met diefstallen ging nog even
door. De baljuw schudde zijn hoofd
bij het aanhoren van deze lijst. Telkens was de moeder de opkoper en
het verweer van jonge Jan was steeds,
dat hij niet wist dat het niet mocht en
dat hij slechts toekeek zonder er echt
bij betrokken te zijn geweest. Hij
voelde zich misleid. Ook de oudste

De jonge Jan werd uiteindelijk gegeseld en veroordeeld tot een werkstraf
van twaalf jaar in het tuchthuis. Moeder Faasse werd gegeseld, gebrandmerkt met het stadsbrandijzer en
voor 25 jaar in het tuchthuis gegooid.
Nadien volgde verbanning.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Een echt ouderwets Haags uitje
Zat ik als jongste daadwerkelijk in de bakfiets op weg naar
Scheveningen, of komt dat door de goed vertelde verhalen,
waardoor de herinnering levendig wordt? Heb ik echt die ijsschotsen gezien op het strand?
Feit is dat een dagje uit voor ons zeldzaam was, vakantie was al helemaal
uit den boze, niet in de laatste plaats
vanwege de duiventil, waarvan de
bewoners dagelijkse zorg behoefden.

zus was op vrijersvoeten, maar van
mijn zes jaar oudere zus heb ik er ooit
een opstel over gevonden. Bovendien
waren we de zoete inval, het zal vast
een auto vol jeugd geweest zijn.

Met zes kleine kinderen woonden we
in een piepklein huis in de Blekerslaan
in Den Haag. Dat wij eindelijk een
huis kregen met een heus dakterras
boven de uitbouw van de benedenburen, was luxe genoeg. De tuinen van
de huizen aan de achtergelegen Stationsweg stonden vol prachtige bomen,
we zaten in het paradijs.

Kampement
We reden langs een redelijk rustige
weg en vader zag in het hoge gras een
echtpaar met een zoon in een rolstoel
zitten. Een prachtig plekje, waar ik,
nakomertje, nauwelijks boven het gras
kon uitkijken. Op fatsoenlijke afstand
maakten we kampement.

Zingende glazenwasser
Toch was er een dag, wat een echt
ouderwets Haags uitje was. Vader,
in Den Haag bekend als de zingende
glazenwasser, laadde de hele bende
in de auto, een klein soort bestelwagentje met houten achterdeuren. Van
veiligheidsgordels had nog niemand
gehoord. De glazenwassersladders
zullen vast nog op het dak gelegen
hebben, evenals alle emmers nog achterin stonden. Vaders auto was immers
tevens zijn pakhuis. Wie er meegingen
weet ik ook niet meer, mijn oudste

Moeder heb ik nooit meer zo heerlijk
in het gras zien zitten en vader had
bomen gezien met prachtige bloesem
en ook in het veld stonden bloemen. U
kunt wel raden wat vader deed.
De emmers kwamen goed van pas
en tegen de warmte dekte vader de
geplukte zomer, of misschien was het
voorjaar, met een laken af.
Zwemmen
Mijn broer zwom herhaaldelijk onder
een aangemeerde boot door, dat was
een echte waterrat met wel twee

Blekerslaan 4-68 (1966). Dienst voor de Stadsontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

zwemdiploma’s. Had je vroeger een
diploma, diende je te stoppen zodat er
geld was voor de volgende, bij uitzondering mocht hij doorgaan.
Een arm gezin, dat rijk was van liefde.
Na een paar uur kwam er politie op
de buren aflopen en ook wij kwamen aan de beurt. Er stond een bordje
“verboden toegang” op het veld. Dat

het bordje kleiner was dan ik en dus
volledig overwoekerd was, deed niet
ter zake. Inpakken en wegwezen met
een bekeuring van twaalf gulden
vijftig. Zo kwam er een eind aan ons
heerlijke dagje uit.
Zat er vaak een driftige vader te schelden achter het stuur?
Nee, hij bleef positief. De politie

had al die bloemen niet gezien. Het
was een koopje en dat dagje uit nam
niemand ons meer af.
Zit het voor mij even tegen, hoor ik
hem nog zeggen: “Toch maar mooi
een lading bloemen voor maar twaalfvijftig.”
Joke Robijn-Bisschops
jokebis@casema.nl
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

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

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

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

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196

GEZOCHT
CHAUFFEURS VOOR
PERSONENVERVOER
De Volharding start een nieuw
vervoersproject waarvoor wij vrijwillige
chauﬀeurs nodig hebben.
Het gaat om het vervoeren van mensen naar de
dagbesteding, activiteiten, een dagje uit, bezoek
aan een ziekenhuis of noem maar op.
Jij gaat mensen vervoeren met een busje voor
acht personen. Je hebt wél rijbewijs B nodig.
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Informatie om chauﬀeur te worden?
Bel vrijblijvend onze coördinator Jan de Bruijn
tijdens kantooruren op 070 - 221 05 82
of 06 - 278 76 400.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL
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Het begon met juffrouw Scheurkogel
Ze heette juffrouw Scheurkogel, die vriendelijke dame die
mij verwelkomde toen ik mij
aan de hand van mijn moeder begin september 1937
bij haar meldde in de eerste
klas van de openbare lagere
school in de Vlierboomstraat.
Ik was in januari dat jaar 6
jaar geworden en mijn ouders
waren daardoor verplicht om
mij naar school te sturen.
Ik kwam niet geheel onvoorbereid. Ik
had al enige ervaring in het onderwijs opgedaan door de tijd die ik had
doorgebracht op de kleuterschool in
de Anemoonstraat. Toen onder leiding
van een juffrouw Bronckhorst. Ook
was ik grondig voorgelicht door mijn
oudere broer die op dat moment al
enige jaren lager onderwijs achter de
rug had. Die waardevolle informatie
door een “ervaringsdeskundige” bevatte een detail dat mij in het bijzonder interesseerde. Dat was dat ik op
de lagere school een eigen kastje zou
krijgen waarin ik mijn eigen spulletjes
zou mogen opbergen. Dat was voor
mij een ongekende weelde. Ik had er
geen enkele voorstelling van hoe dat
zou zijn. Zo’n voorziening hadden we
op de kleuterschool niet. Maar ik was
natuurlijk ook nieuwsgierig of het ze
zou lukken om mij lezen, schrijven en
rekenen bij te brengen.
Ik liep dus die eerste keer vol verwachting met mijn moeder mee naar
die openbare lagere school en maakte
kennis met juffrouw Scheurkogel.
Juffrouw Scheurkogel (een opvallende naam met een oorlogsdreiging
in afzienbare tijd) wees mij een
plaatsje in één van die “solide” houten
schoolbanken waarvan de zitting en
de lessenaar één geheel vormden en
die als je erin plaatsnam of erin ging
verzitten een afschuwelijk gekraak
lieten horen. Je was dus wel verplicht
om stil te zitten.
Zodra ik zat begon ik met een intensief onderzoek! Ik ontdekte al gauw
aan de voorkant van mijn lessenaar,
zowel in het midden als rechts, een opvallen gevormd gat. Met mijn fameus
technisch inzicht trok ik meteen de
conclusie dat dit natuurlijk de sloten
van die mysterieuze kastjes moesten
zijn. Met mijn vinger in zo’n gat probeerde ik zo’n kastje te openen. Dat
lukte niet maar het trok wel ogenblikkelijk de aandacht van een zeer attente
juffrouw Scheurkogel die onmiddellijk
toeschoot en mij duidelijk maakte dat
ik bezig was om met mijn vingers in
een inktpot te roeren. Gelukkig waren
de inktpotten, hoewel niet helemaal
schoon, nog niet met inkt gevuld zodat
mijn “ontdekkingstocht” zonder veel
nadelige gevolgen bleef.
Daarna ontdekte ik dat het “kastje”

niet meer was dan een plank die onder
de lessenaar was bevestigd waarop je
later je boeken en schriften kon leggen. Ik was wel een beetje teleurgesteld dat de oplossing zo eenvoudig
was.
De eerste twee jaren verliep mijn
schooltijd redelijk vlot. We leerden
letters schrijven in keurig schuinschrift
op speciaal gelinieerd papier, we leerden woorden kennen met behulp van
de leesplankjes en we maakten sommetjes met de eenvoudige opgaven
die de juffrouw op het bord schreef.
Op een zeker moment werd er inkt in
de inktpotten gedaan. Dat gebeurde
uit een grote fles met een schenktuit.
Nu gingen we aan de slag met de
kroontjespen. Vooraf was aan iedere
moeder gevraagd om een inktlap te
maken. Die bestond uit een aantal op
elkaar genaaide lapjes met een knoop
erop. Sommige kinderen bezaten een
sponzendoos. Dat was een doosje met
een spons erin die oorspronkelijk was
bedoeld om een leitje mee schoon
te vegen. We gebruikten geen leitjes
en griffels meer dus kon dat sponsje
worden gebruikt om een pen aan af te
vegen.

grote schoolplaten vertelde zij over
allerlei onderwerpen. ‘s Zaterdagmorgens na de lestijd las ze voor uit
een boek. Zo af en toe verliet zij haar
troon om een oorveeg uit te delen. Een
bel kondigde het speelkwartier aan.
Daarvoor of daarna (niet tijdens) at de
juffrouw voor de klas haar keurig in
blokjes gesneden witte boterhammetje
waarbij de kinderen die thuis, door de
armoe van de in die tijd heersende crisis en werkeloosheid niet veel hadden,
watertandend toekeken. Die armoede
was bij een aantal kinderen duidelijk
zichtbaar. Zij droegen de opzichtige
kleren die gratis waren verstrekt door
het “Crisiscomité”.
In januari 1938 werden we plotseling
opgeschrikt door een hevig lawaai.
Het was een getoeter en gefluit van
jewelste. Horen en zien verging ons.
Er ontstond lichte paniek. Juffrouw
Scheurkogel sprong van haar zetel en
haastte zich de gang op om te horen
wat er gaande was. Er bleek een
prinsesje te zijn geboren. Groot feest!
De lessen werden onderbroken en we
mochten allemaal naar huis om dit
heugelijke feit te vieren. Later kregen
we beschuit met oranje muisjes.

dus bij het begin van het derde schooljaar, werd de mobilisatie afgekondigd.
In een aantal schoolgebouwen in de
stad werden militairen gelegerd en
er ontstond voor de schoolgaande
kinderen een vrij chaotische toestand.
We werden in andere schoolgebouwen ingekwartierd en we kregen zeer
onregelmatig onderwijs op aangepaste
tijden.
Korte tijd na de meidagen in 1940
vielen er in eens open plekken in onze
klas. Plotseling misten we klasgenootjes. Het drong niet direct tot ons door
wat de reden van die afwezigheid wel
zou kunnen zijn. Pas later begrepen
we dat het hier ging om Joodse kinderen en om kinderen uit gezinnen die
om andere redenen gevaar liepen.

We kregen twee schriften: een
werkschrift en een schoonschrift.
Het werkschrift (ook wel kladschrift
genoemd) kon alleen met potlood
worden beschreven.

Op het einde van het tweede schooljaar, eind juli 1939 namen we afscheid
van juffrouw Scheurkogel. We waren
iets volwassener geworden en het
werd tijd voor een meester.

Juffrouw Scheurkogel instrueerde ons,
las en rekende ons voor en leidde,
gezeten op haar hoge stoel, als een
umpire bij het tennissen alles in de
juiste banen. Aan de hand van die

Tot nu toe waren mijn eerste schooljaren weinig spectaculair verlopen.
Maar het zou anders worden.

Ook in onze woonomgeving gebeurden er dingen die door ons, kinderen,
moeilijk te bevatten waren: Drie
huizen van ons huis vandaan woonde
een echtpaar. De man was gewezen
scheepskok op de “ss. Orania”. Op het
raam van hun huis stond dan ook met
trotse letters geschreven “Maison Orania, Uitzending Diners”. Het enigszins
bejaarde echtpaar hield zich dus nog
op bescheiden schaal bezig met het
koken voor anderen. Een aantal alleenstaande personen in onze buurt maakten gebruik van deze mogelijkheid.
Op een dag was ik er getuige van dat
er gewapende Duitsers verschenen die
dat Joodse echtpaar onder bedreiging
van geweren arresteerden en wegvoerden. Ik was diep onder de indruk van
dat afschuwelijke gebeuren.

Tijdens die schoolvakantie in 1939,

Ook verdwenen er winkels. Bijvoor-

beeld de Amsterdamse Bazaar op de
Laan van Meerdervoort, waar wij als
kinderen met die ene cent die we zo nu
en dan eens van onze ouders kregen
terechtkonden voor allerlei snuisterijen en snoepgoed, was plotseling,
zonder vooraankondiging gesloten.
Na verloop van tijd verschenen er
ook kinderen in het uniform van de
Nationale Jeugdstorm in onze klas.
De NJS was de jeugdorganisatie van
de NSB. Die kinderen werden door
ons met argwaan bekeken en meestal
gemeden. Dat laatste was misschien
in het licht van die omstandigheden
en de toen heersende mentaliteit wel
begrijpelijk. Nu moet het toch betreurd
worden. Men mag natuurlijk nooit de
kinderen aansprakelijk stellen voor
de (verkeerde) keuzen die door hun
ouders worden gemaakt.
Kinderen uit een groep stoten is een
wrede daad. De buitengeslotenen zullen zich kwetsbaar en onveilig voelen.
Vaak hebben die kinderen de foute
keuzen van hun ouders, zonder dat zij
daar zelf schuldig aan waren, langdurig als een taboe moeten meedragen.
Misschien is dit niet de plaats om te
moraliseren. Toch vind ik het (voor
mijzelf) belangrijk om te beseffen dat
het leed dat toen door onze boycot
aan die kinderen werd toegebracht
door hen hun hele verdere leven moet
zijn meegedragen. Dat is voor mij een
moeilijk verteerbare gedachte.
Gé C Witmaar
gcwitmaar@gmail.com
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Haagse Ouderen actief tijdens
de 9e Culturele Parade
Op zaterdag 7 juli trekken wij er allemaal op uit voor de Haagse Culturele Parade
en Festival. Bijzonder bij de negende editie is de deelname van Haagse ouderen
zittend in opgeleukte rolstoelen, met kleurrijke vlaggen in de hand of sprekende
t-shirts aan van Nirvana De Volharding.

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

Voor het eerst in de geschiedenis van de gratis
toegankelijke Haagse Culturele Parade en Festival
doen naast allerlei multiculturele groepen in
originele en traditionele klederdracht ook ouderen
mee, die slecht ter been zijn. Niet met een wandelstok of in een scootmobiel maar in een rolstoel
vergezeld van een begeleider.

Nirvana de Volharding is nog op zoek naar ouderen die graag mee willen doen in de route van de
parade rond het Huygenspark in Den Haag.

Tien enthousiaste ouderen uit de Hindoestaanse
gemeenschap hebben zich al aangemeld. Vanwege
het multiculturele karakter zijn alle Haagse
ouderen welkom om mee te doen. “Meedoen met
de parade is niet alleen gezellig maar is ook een
dagje tegen de eenzaamheid”, zegt Anita Jagernath, vrijwilliger bij Nirvana de Volharding.

Nirvana de Volharding
Nirvana de Volharding is onderdeel van de
Coöperatie de Volharding en richt zich op de Hindoestaanse gemeenschap. Voor de Parade werken
wij samen met Mala Wallage van Florence Zorg
en James Owie van Africa Life. Meer informatie
over het festival: thehagueculturalparade.nl

Aanmelden van ouderen en of begeleiders kan
door het sturen van een mail naar joy.bindraban@
gmail.com of bel De Volharding via 070-2210581.

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

Leyweg 1150, Den Haag T: 070 - 321 14 00
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Uw toekomstige vrienden in
een opbouwende omgeving!
Wilt u dit ontdekken, kom dan langs op onze
inloopmiddag op zaterdagmiddag 23 juni Geef u
op via 070-3459434 of jandijkstra1952@gmail.com

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

www.oddfellows-denhaag.nl

VRIENDSCHAP LIEFDE WAARHEID

DROOMSALE BIJ MANGO
Best verko

• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Voorzien van verstelbare handvatten
en anti-lekbanden
• Ideaal voor op reis

mobiel
ot

LUGGIE ELITE

te vouwsco
ch
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km/u

km

TRAVELRIDER

NIEUW BIJ MANGO

• Lichtste opvouwbare rolstoel ter wereld
• Super compact en toch comfortabel
• De beste e-rolstoel voor
binnen of op reis

6
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km/u

km

17
50
km/u

• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

km

Van € 4.495,-

voor
2.799,-

DE ENIGE VOUWSCOOTMOBIEL
DIE IN HET VLIEGTUIG MAG!

TIGER 4

voor € 2.995,-

Van € 2.495,-

voor € 1.745,OPRUIMING E-BIKES EN
MAX MOBIEL
rijbewijs nodig
SPEED PEDELECS
45 •• Geen
Overal
parkeren - zelfs op de stoep
7
201
N
LLE
-DEMO MODE
SHOWROOM EN EX
•
Oplaadbaar
aan ieder
120
km/u

Bijvoorbeeld een Stromer ST1

km

Van € 3.990,-

45
40
km/u

km

stopcontact
NU GRATIS RIJKLAARMAKEN T.W.V. € 495,-

voor € 2.993,-

Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

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

LEASE
349,F €
AMMO
ANROO
VSHOW
DELLEN COLLECTIE 2017

OPENINGSTIJDEN

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 30 juni 2018 en zolang de voorraad strekt.
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Kaderock 2018
Op zaterdag 2 juni is het weer zover, het grootste kleine festival van Nederland; Kaderock! Het
festival vindt plaats in en rondom muziekcafé Musicon en heeft weer een ijzersterk programma.

AVI ON FIRE is de formatie rond zanger en schrijver Bram Wesdorp die sinds een jaar of twee
zijn verschijning maakt in de Nederlandse muziek scene. Wesdorp verkent de grenzen van de
alternatieve indiepop; een frisse sound, gelaagde teksten verpakt in catchy songs die je nog
dagen blijven achtervolgen.
Birth of Joy is geïnspireerd door psychedelica, blues en dampende rock & roll en neemt je
terug naar de tijden van MC5, The Doors en zelfs Pink Floyd! Met een drummer die de zoon van
Keith Moon zou kunnen zijn, een organist die zijn Hammond grof mishandeld en een zanger/
gitarist die met enige fantasie de reïncarnatie van Jim Morrison is, staat de band klaar om jaren
zestig psychedelica te injecteren in de moderne tijd.
De gouden formule van De Likt is inmiddels bekend: de lompe, betonnen beats van Giorgi
Kuiper en John van Beek zijn het ideale speelveld voor Dijkshoorn’s ongeveinsde Rotterdamse
hiphop flow. Het beroep ‘entertainer’ staat Dijkshoorn net zo passend op het lijf geschreven als
de glitterhotpants die hij graag op het podium draagt. De Likt overstijgt elk genre, doelgroep
en regel op de meest krankzinnige manier denkbaar en laat na iedere show een spoor van
lichaamssappen achter.
De thrashmetal formatie Dead Head stampt al rond sinds 1989 en heeft in al die jaren nog
niets aan kracht ingeboet. Of je nou het debuut ‘The Feast Begins At Dawn’ (1991) of de meest
recente knaller ‘Swineplague’ (2017) opzet, het heeft nog steeds dezelfde allesverzengende
kracht. Schreeuwende vocalen, blast-drums, ronkende bastonen en gierende gitaren zijn de ingrediënten en wee diegene die per ongeluk de kleine zaal van Musicon binnenstapt. U overleeft
het waarschijnlijk niet.
Op het eerste gezicht is Elektra een wonderlijk uitzondering in het oeuvre van trompettist
Michael Varekamp gezien de vele projecten die hij gedaan heeft. Zijn muziek is vaak geworteld
in de tradities van de jazz en Miles Davis is zijn grote voorbeeld. Met Elektra werkt hij samen
met gitarist Jerome Hol en worden de grenzen van jazz en rock afgetast en gaat Miles Davis
een fusie aan met Jimi Hendrix. Er wordt echter niets afgesproken. Geen tempo, geen melodie,
geen tijd, geen ritme. Niets. Wat zich vervolgens ontspint is een intense trip langs ieders wildste
muzikale fantasieën. Als in een waanzinnig gesprek met een geestverwant dat inzoomt op het
aardse en tegelijkertijd vrolijk kosmisch meandert.
Hoe simpel kan het zijn, een drumstel, een bas gitaar, een elektrische gitaar en een schorre
stem. Dat is alles wat je nodig hebt volgens G.O.D. Deze bluesy speedrock band komt uit Den
Haag en is beïnvloed door Mötorhead en ZEKE. Te zien geweest in tochtige kraakpanden en op
de biljarttafel van cafés overal te lande, maar ook op Parkpop, Baroeg Open Air en Schollenpop
Opgegroeid in de jaren 90? Dan ben je op Kaderock helemaal op je plek. De Nederlandse
grunge band Green Lizard brengt dan een tribute aan de beste band van de jaren negentig: Nirvana! Dat deden ze al in 2001 met de Marlboro Flashback Tour, maar in 2016 kwamen ze terug
voor vier shows met verschillende zangers waaronder de Silver Surfering Rudeboy, frontman
van de legendarische band Urban Dance Squad. Green Lizard en Silver Surfering Rudeboy met
alle klassiekers van de drie platen die Nirvana heeft uitgebracht!
“Welcome to the Mad House”. Zeven man sterk onder leiding van Martijn Holtslag brengt
Knarsetand een overdonderende sound vol punkrock, breakbeat, electronica, balkan en cumbia.
Knarsetand trakteert de luisteraars op intense, rauwe, tegendraadse en hypnotiserende indrukken. Met felle teksten, psychedelische soundscapes, schreeuwende blazers, agressieve synths,
pompende breakbeats en zware basslines tovert Knarsetand Kaderock om tot een bak kolkende
energie. Stil blijven staan is absoluut geen optie.
In 2014 hebben de bandleden van New Dosis Audio elkaar gevonden via muziekschool Ready
To Play in Den Haag alwaar zij bandcoaching lessen volgen. Het klikte meteen en mede geïnspireerd door pop-invloeden, wisten zij al snel een herkenbare eigen sound te creëren waarin hun
pakkende melodiën centraal staan
Pochwalone komt uit Polen en speelt een wonderbaarlijke mix van punk en folk. In de Poolse
teksten gaat het over de samenleving, rebellie, macht, feminisme, het vrouw zijn, heksen, historie en wat er zoal voorbij komt. De band bestond ooit uit 12 vrouwen, maar is nu teruggebracht
naar een trio. Muzikaal is het wat meer opgeschoven naar punk en wat minder naar folk.
Zoals elk jaar zijn ook The Clarks en Cesar Zuiderwijk weer van de partij op Kaderock. Neerland’s beste classic rock band neemt dit maal zangeres A.J. Plug mee. Volgens Johan Derksen
de beste blueszangeres van Nederland en die man kan het weten.
Presentatie: René Bom & The Sissies. Entree: EURO 2,50 - t/m 15 jaar gratis. Deuren open
11:30 / Aanvang 12:00. Musicon, Soestdijksekade 345 in Den Haag. Meer info: kaderock.com.

Tweede en laatste reünie van de Neptunus MULO
Eind jaren veertig, vijftig en midden jaren zestig was in de Neptunusstraat de bekende Neptunusschool
gevestigd voor de vierjarige mulo en driejarige ulo. De Neptunus mulo was tot de fusie, met het Johan
de Witt College in 1968, in dit uit 1877 daterende schoolgebouw gevestigd. Na het vertrek bood het
complex huisvesting aan het Schevenings Visserijmuseum, momenteel genaamd Muzee Scheveningen. Alweer 25 jaar geleden werd, door vrijwel dezelfde organisatoren de eerste drukbezochte reünie
georganiseerd waar veel oud- leerlingen op af kwamen.
Earring-voorman George Kooymans, die op de eerste reünie
aanwezig was heeft laten weten
“zijn best te doen” ook deze keer
graag deze keer te komen, indien
zijn drukke agenda het toelaat.
George Kooymans heeft aan deze
school bijzondere herinneringen. De
inmiddels overleden oud directeur
de heer Spanjaard, verklaarde destijds dat Kooymans op de Neptunus
mulo werd toegelaten, omdat zijn
vorige school hem had geweigerd
vanwege zijn lange haardracht.
Kooymans droeg deze omdat hij in een bandje speelde, genaamd “the Golden Earrings” en had net zijn
eerste hit gemaakt met het legendarische nummer “Please Go”.
De school stond bekend als een van de meest tolerante scholen uit de jaren zestig. Helaas zijn veel
toenmalige leerlingen overleden, maar er is nog een aardige generatie jonge ouderen actief die het leuk
vinden elkaar na zoveel jaar weer te ontmoeten. De werkgroep van oud-leerlingen is actief om zoveel
mogelijk reünisten op te sporen die in deze periode op de Neptunus school hebben gezeten. Alle oudleerlingen die tot en met 1969 op de “Neptunus” hebben gezeten zijn van harte welkom. Hoe lang zij
op school hebben gezeten, of men wel of geen diploma heeft behaald is onbelangrijk. De gelegenheid
om oud-schoolgenoten te ontmoeten en herinneringen op te halen uit de roerige jaren 60 is onbetaalbaar.
De reünie van oud-leerlingen zal, gelet op de leeftijd van velen, de laatste zijn en wordt gehouden op
zaterdag 25 augustus 2018 vanaf 17.00 uur.
De organisatie is er in geslaagd de reünie te laten plaatsvinden in het originele schoolgebouw aan de
Neptunusstraat 90 - 92 in Scheveningen. Het gaat een enorm evenement worden met rondleiding door
de lokalen waar nu het museum is gevestigd met live muziek uit de jaren zestig, een drankje en een
hapje. Lezers die op deze unieke school hebben gezeten of namen van oud leerlingen weten kunnen
dit melden op: reunie.neptunusmulo@gmail.com. Of kijk op de Facebookpagina van Bandi Verpoorten:
reünie Neptunus MULO. Alle aanmelders krijgen bericht over het programma dat nog wordt ingevuld.

Zaterdag 9 juni: Fietsen in Rustenburg-Oostbroek en Leyenburg
Het Collectie Escamp Team stelde een nieuwe fietsroute samen langs kunst in openbare ruimte.
De tocht van 12 kilometer voert langs de 24 kunstwerken in Rustenburg-Oostbroek en Leyenburg.
Onderweg staat u stil bij de beelden van onder andere Peter van der Meer, Rein Draijer, Paul de Reus,
Ivo Coljé, André van Lier, Joy Chiquita, Cora Alink, Albert Diekerhof en Rob Pleysier. Op zaterdag 9 juni
14.00 uur start de eerste tocht. René Baron, stadsdeeldirecteur van Escamp, verricht het startschot.
Vanaf 12 juni ligt de route bij de balie van theater Dakota. Deelname aan deze fietstocht op zaterdag
9 juni onder leiding van de gidsen van het Collectie Escamp Team is gratis, reserveren verplicht. Na
reservering ontvangt u nadere details. Reserveren: piet@pietvernimmen.nl

Sweelinckorkest: Der Ring ohne Worte (Lustrumconcert)
Vr. 8 juni | 20:15 | Zuiderparktheater
Het oudste symfonieorkest van Amsterdam viert zijn 140-jarig bestaan met een grootschalig, nog
nooit eerder in Nederland uitgevoerd spektakel: Der Ring ohne Worte, een indrukwekkende bewerking
van de vier opera’s van Richard Wagner die samen Der Ring des Nibelungen vormen. De Amerikaanse
componist en dirigent Lorin Maazel comprimeerde dit gigantische vierluik, bij elkaar goed voor zo’n 14
uur muziek, tot een symfonische uitvoering van 80 minuten. Met een bezetting van ongeveer zeventig
enthousiaste en bevlogen studenten van Amsterdamse universiteiten en hogescholen, spelend op bijzondere instrumenten zoals Wagnertuba’s, zal het orkest van de Universiteit van Amsterdam opgericht
in 1878, Maazels woordloze arrangement ten gehore brengen. Op de bodem van de Rijn wordt een
ring gesmeed, een ring die de
drager absolute macht geeft.
Wanneer het godenrijk daar
lucht van krijgt, begint een
lange strijd, gedreven door
jaloezie en hebzucht, maar
ook door liefde, passie en
verlangen.
Voorverkoop: € 16,00 | Aan
de poort: € 17,00 | Student/
CJP: € 11,00 | Ooievaarspas:
€ 6,00
Ga voor meer informatie en
tickets naar: www.zuiderparktheater.nl
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De Pasar Malam van Tong Tong
Wanneer je de geschiedenis van de Houtrusthallen inventariseert, stuit je in elk geval op de Pasar
Malam. Want het mag dan zo zijn, dat de naam van de Houtrusthallen verbonden is aan talrijke
sportactiviteiten (we schreven eerder over Joan Haanappel, over HIJS HOKIJ en over Operatie’55),
muzikale hoogtepunten (Bill Haley, Lionel Hampton en de Rolling Stones) en manifestaties zoals
die van de jaarlijkse herdenking van de Republiek der Zuid-Molukken en de anti-kernwapendemonstratie, waarop toenmalig premier Lubbers massaal de rug werd toegekeerd; de Pasar Malam is
wel degelijk een van de meest bekende herinneringen aan de hallen. Beroemder dan de toch ook al
beroemde Damesbeurs.
En de Pasar Malam begon eigenlijk
niet eens in de Houtrusthallen, maar
in 1959 in de Haagse Dierentuin.
Om precies te zijn duurde de eerste
versie van de Pasar Malam (PM) drie
dagen (vrijdag 3 tot en met zondag 5
juli) en trok 3.000 bezoekers. In de
jaren daarna (1960 t/m 1963) steeg
het bezoekersaantal van 5.500 naar
9.500) en werd de Dierentuin te klein
voor dit bijzondere fenomeen. Want
bijzonder was de PM zeer beslist.
Als je naar de geschiedenis van de
PM wilt kijken, is het goed eerst de
oorsprong in beeld te brengen. Die
oorsprong heeft natuurlijk alles te
maken met het feit, dat er vanaf 1949
honderdduizenden Nederlanders
repatrieerden naar Nederland vanuit
de republiek Indonesië, waar geen
plaats meer was voor de Indische
Nederlanders. Zij arriveerden in een
land, dat velen van hen nooit eerder
hadden gezien. Anderzijds hadden
veel Nederlanders nooit eerder kennis
gemaakt met de Indische cultuur, een
typische mengcultuur van Oost en
West die was ontstaan in de Archipel.
De meeste Indische Nederlanders
hebben een Europese voorvader en
een inlandse moeder. Deze ‘mestiezen’ waren Nederlandse staatsburgers.

Er waren ook Indische Nederlanders
die ‘wit’ waren gebleven, de zogenaamde totoks (meestal de planters en
bestuurders).
Een snelle aanpassing aan de
Nederlandse cultuur was hetgeen
de overheid eigenlijk vroeg van de
repatrianten, die wel degelijk wilden
integreren, maar ook hun cultuur
wilden blijven behouden zo niet
respecteren. In dat besef werd in 1959
een Indische culturele vereniging

opgericht. Het was op 6 mei 1959, dat
in een bovenzaaltje van Dansschool
v.d. Meulen de Indische kunstkring
Tong-Tong werd opgericht. Het
idee was afkomstig van de Indische
schrijver, journalist en polemist Tjalie
Robinson, een pseudoniem van Jan
Boon en hoofdredacteur van het Indische tijdschrift Tong-Tong. De vereniging werd de Indische Kunstkring
Tong-Tong genoemd. Vooral Tjalie
Robinson stond een kunstkring voor
ogen, zoals die ook in het voormalig
Nederlands-Indië had bestaan met
professionele muziek-, dans- en toneelvoorstellingen. Aangezien er geen
geld was voor culturele activiteiten,
besloten zij een ‘pasar malam’ te
organiseren (letterlijk: avondmarkt),
als fundraising.
Terug naar de Dierentuin, de eerste
locatie van de PM. “Wij hadden een
echte oude PM uit Indië in gedachten”, vertelt Thea Lans, die deel uit
maakte van het eerste organisatiecomité van de eerste edities van de PM
Tong-Tong. “Dus geen damesbeurs,
maar wel standjes met een apart dakje
en petroleumblikken waar we de
beras in konden stoppen. We moeten
ervoor zorgen, dat er een goede
keuken is, want tenslotte komt juist
daar de Indo voor en zeker niet voor
iets anders”. Maar Tjalie Robinson
vroeg zich meteen af waar de huur
in vredesnaam van gefinanceerd ou
moeten worden. Een ander lid van
het comité kwam toen op het idee een
goedkoop onderkomen in Den Haag
te zoeken en dat werd dus de Dierentuin. Alles werd in die beginfase
uit de kast getrokken: de huurprijs
per stand berekenen was nog een
hele uitzoekerij, Stuut en Bruin werd
betrokken bij het geluid, omroep en

felijke kooksters waren beschikbaar)
verscheen de brandweer op het toneel
en keurde alles af, omdat het equipement niet brandvrij was. Maar Mary
Brückel - Breiten wist de brandweermannen zover te krijgen, dat “ze elke
dag mochten komen kijken, mits ze
dan eerst hun bordje met rijst zouden
leeg eten voordat ze met de dagelijkse
inspectie begonnen. Omkoping? Welnee, gewoon verstandig met elkaar
praten. En eten natuurlijk.”

licht, boekhandel Paagman (de enige
boekhandel, die Indische boeken
verkocht) werd “verleid” een eigen
stand te leveren. Mary Brückel - Breiten regelde de kooksters, maar toen
dat rond leek te zijn (tien voortref-

De Dierentuin werd al gauw te klein
voor de PM en in 1963 werd er voor
de eerste keer uitgeweken naar de
Houtrusthallen, waar meer ruimte was
en dus ook meer mogelijkheden om
de PM naar eigen inzicht en behoefte
in te delen. Het aantal bezoekers
steeg meteen van 9.500 naar 17.000,
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Robinson, had geleid tot woedende
reacties. In de jaren zeventig kantelde
dit dus. Pas eind jaren tachtig werden
beide aspecten geïncorporeerd in het
evenement.

in 1966 werd besloten een vierde dag
toe te voegen. In 1969, toen het aantal
bezoekers zelfs naar 56.500 gestegen
was, kwam er zelfs een vijfde dag
bij! Nog steeds heette de PM volledig
Pasar Malam Tong-Tong, maar in
1972 (inmiddels 80.000 bezoekers
gedurende zeven dagen!) werd de
naam gewijzigd in Pasar Malam. Dat
had alles te maken met de scheiding
van belangen tussen het evenement en
tijdschrift Tong Tong: men wilde de
verantwoordelijkheden over en weer
wat scherper defini ren. Het was elfs
zo, dat Tjalie Robinson de licentie
(zijn eigendom) om de naam TongTong te gebruiken, formeel introk.
Intussen ontstond er ook discussie
over het doel en de inrichting van
de PM. Niet zo vreemd, want de

aanvankelijke organisatoren namen
overwegend hun ervaringen met het
oude ederlands ndi als basis voor
de inhoudelijke vormgeving van de
PM. Maar de tijd stond niet stil. In de
jaren zeventig verbeterde de relatie
tussen Nederland en de republiek
ndonesi werd de luchtvaart goedkoper waardoor mensen vaker tussen
de landen heen en weer reisden. Op
de Pasar Malam Besar, zoals het evenement in 1976 ging heten, ontstond
een levendig debat tussen bezoekers
die te getraumatiseerd waren om het
nieuwe ndonesi een plek te geven
op het evenement, en anderen die dat
juist wel wilden, meer wilden weten
over het land waar hun roots lagen.
Hoe gevoelig dit lag een fototentoonstelling in de jaren zestig met foto’s
van een reis naar ndonesi van jalie

Uiteindelijk is bij de verhuizing van
de Pasar Malam Besar naar het Malieveld pas een echte boost ontstaan
naar een meer cultureel festijn, maar
daarover straks meer. Overigens was
er in 1973 een forse terugval in het
aantal bezoekers: van 80.000 naar
55.000. De organisatie wijtte dat aan
de hittegolf van dat jaar. Dat soort
tegenvallers voor het aantal bezoekers
waren er wel meer. Zo leverde de uitbreiding naar tien dagen in 1976 niet
het gewenste effect voor het aantal
bezoekers op, omdat in diezelfde tijd
het
oetbal in oegoslavi plaats
vond. Dat herhaalde zich in 1978
tijdens het
in rgentini toen
het aantal “slechts” steeg van 84.000
naar 96.000. Ook in andere “voetbaljaren” leed het aantal bezoekers onder
dit soort simultane activiteiten zoals
het WK Voetbal in Spanje in 1982,
het EK Voetbal in Frankrijk in 1984
(een diepterecord van slechts 45.000
bezoekers) en het WK in Mexico van
1986 (zelfs 42.000 bezoekers). Dat
het bezoekersaantal juist in 1988 (toen
Nederland in Duitsland Europees
kampioen werd) weer steeg, had overigens alles te maken met de verhuizing naar het Malieveld, waar de dertigste PM een stevige revival zou gaan
beleven. Op deze nieuwe locatie steeg
het aantal bezoekers geleidelijk boven
de 100.000 (in 2008 zelfs 133.000,
een getal waarvan de eerste organisatoren in de Dierentuin zelfs nooit van
hebben kunnen dromen) en natuurlijk
waren ook daar invloeden van onder
meer belangrijke voetbaltoernooien en
van een hittegolf, in combinatie met
een treinstaking in 2005.
De overgang naar het Malieveld ging
niet zonder slag of stoot. De discussie
over de toekomst van Houtrust was
al langer gaande, de “upgrading”
naar het niveau van topsporthal
werd een pure mislukking omdat de
belangstelling onvoldoende bleek en
de Houtrusthallen er in bouwkundig
opzicht zeker niet op vooruit gingen.
Toen duidelijk werd, dat het doek ging
vallen voor het aloude Houtrust en
dus ook voor de Pasar Malam Besar,
wilde en Haag dat de
naar de
nieuwe Statenhal zou verkassen. Maar
het bestuur van Stichting Tong Tong
zag daar niets in vanwege allerlei
beperkingen, die daar voorspelbaar
opgelegd zouden worden. Zo mocht er
niet worden gekookt! Dat de Statenhal
vrij snel na de oplevering al weer
gesloopt zou worden (en de gemeente
en Haag moeiteloos een fenomeen
als het North Sea Jazz Festival prijs
gaf) kon niemand op het moment van
deze discussie met de PM organisa-

tie vermoeden, maar de organisatie
prijst zich nog steeds gelukkig met
het vasthouden aan het standpunt,
dat de Statenhal niet geschikt was
voor het evenement. En spijt van de
verhuizing naar het Malieveld heeft
men tot op de dag van vandaag niet
gehad, want het was deze locatie, die
de wensen van de organisatie om de
marktgedachte als basisconcept te
kunnen realiseren met een gelijktijdig
aansprekend concept van culturele- en
muzikale activiteiten, beter mogelijk
kon maken. Het is ook geen toeval
dat sinds 2000 de organisatie van de
PM Besar (inmiddels Tong Tong Fair
geheten) zich gesteund weet door
bijdragen vanuit een aantal bekende
cultuurfondsen zoals onder meer
Fonds 1818, Prins Bernhard Cultuur
Fonds, VSB Fonds, SNS Reaal Fonds
e.a. De Tong Tong Fair ontvangt voor
een kleine 10 procent subsidie voor
culturele programma s maar financiert
verder alles zelf.
Dat de naam veranderde in 2009 heeft
te maken met het feit dat de organisatoren, nog steeds de nazaten van
Tjalie Robinson, de nadruk wilden
leggen op het unieke karakter van
het evenement. Pasar malams zijn
er tegenwoordig overal, maar die in

en Haag was niet alleen de eerste
na de oorlog maar ook de enige met
een culturele doelstelling. Het is veel
meer dan een markt, te onbekend is
dat de ong ong air een non profit
organisatie is die de opbrengst van
de entree en standverhuur uitgeeft
aan een cultureel programma met
honderden lezingen, debatten dans- en
muziekvoorstellingen. In 2018 zijn
er maar liefst vijf tentoonstellingen
en werkt de organisatie samen met
tal van landelijke musea en culturele
instellingen. Het dna is onveranderd
Indisch, een hybride cultuur van Oost
en West die ontstond in de koloniale
tijd. aar ook hedendaags ndonesi
heeft een plek gekregen op de Tong
ong air met name in het ndonesi
Paviljoen met tientallen ondernemers
uit ndonesi .
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
P.S. De volledige historie van de Pasar
Malam beschrijven in al z’n facetten,
is niet zo eenvoudig. Drs. Florine
Koning schreef er een mooi en dik
boek over: De Pasar Malam van Tong
Tong, een Indische onderneming. Ik heb
er dankbaar gebruik van gemaakt.
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Postkantoor Fahrenheitstraat
Na het lezen van de artikelen ‘Tante Pos’ wil ik u het onderstaande niet onthouden. Om in de schoolvakanties een baantje te vinden om een bijdrage aan mijn studie te verdienen was voor mij geen probleem. Mijn vader, als postbesteller bij de PTT begonnen, werkte op de “detectivekamer” op het hoofdkantoor aan de Rijswijkseweg. Door hem was een baantje in mijn vakanties altijd wel verzekerd.
In een van die vakanties moest ik naar
het hulppostkantoor in de Fahrenheitstraat. Vond ik wel makkelijk want
we woonden in dezelfde straat op nr
32. ‘Aan de arme kant’, zoals ik het
altijd noem, als iemand me vraagt
waar ik woonde in de Fahrenheitstraat.
Mijn zusje Truus werkte trouwens in
de kantine. Ook dat kwam goed uit,
begrijpt u. Aan de achterkant van het
hulppostkantoor aan de Ampèrestraat
was een grote zaal en achterin stond
een enorme stapel telefoonboeken.
Ik kreeg 200 adresbriefjes waar de
telefoonboeken besteld moesten
worden. Het was rond 1956 en of
ik de opdracht kreeg van de eerder
beschreven meneer Hiep kan ik me
niet herinneren.
Tweehonderd boeken gingen in een

bakfiets met huif. Het bestellen ging
niet al te snel, want de ontvangers van
een boek moesten er voor tekenen en
dat ging niet altijd even vlot. Vooral
niet als ze je, bij een huis van drie
verdiepingen, naar boven riepen.
De eerste dag werd ik aan de kar
aangesproken door mensen die geen
telefoon bezaten, maar een telefoonboek wel makkelijk vonden. Maar ik
vertelde dat ik 200 briefjes had en dat
het bij terugkomst op het postkantoor
allemaal nog moest kloppen. Die 200
boeken raakte ik op één dag echt niet
kwijt. Toen ik dus met een boek of
wat op kantoor terugkwam en de chef
wilde laten controleren, was dat niet
nodig en moest ik het restant maar
terug leggen op de grote hoop en morgen gingen we weer verder. Je begrijpt
dat de volgende dag de boeken voor

Tijden

de liefhebbers voor een gulden van de
hand gingen.
Ook vroeg ik de oude boeken terug.
Dat was ook wel tijdrovend, want
sommigen wilden dan eerst de op het
voorblad genoteerde telefoonnummers
en notities overschrijven. Dan riep
ik: “Scheur de voorkant er maar af
hoor!” Tegen dat ik weer naar kantoor
terug moest, ging ik even langs de
lorrenboer in de Frederik Ruijschstraat
tegenover het postkantoor. Oud papier
bracht best wat op. Ik heb aardig wat
bij verdiend. Extra zakgeld natuurlijk
en niemand wist daarvan. Aan het eind
van mijn vakantie was ik nog lang niet
door die stapel nieuwe boeken heen.
Die mochten anderen doen.
Gerard Dekker

Luchtfoto Valkenboskwartier met onder de Copernicusstraat en Copernicuslaan, schuin naar
rechtsboven de Valkenboslaan, verticaal van links af de Ampèrestraat en Fahrenheitstraat. Helemaal rechtsboven een gedeelte van garage Wittebrug (1902). Foto: Dienst StadsontwikkelingGrondzaken, collectie Haags Gemeentearchief

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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

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

Beschouwing&Beleving
Filosofische wandelingen door Den Haag
Het boekje bevat vijf filosofische wandelingen door en Haag pino a in en
Haag; Van Spinoza naar Voltaire, Een Haagse reis door de Verlichting, Rondje
Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet; Scheveningen.
lke wandeling bevat een historische en filosofische beschrijving en een plat
tegrond.

De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg
Marcel Teunissen, met bijdrage van Hans Janssen en Gerard van Otterloo
De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende
Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende
tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese
tussen de esthetiek van De Stijl en de
kubische baksteenarchitectuur van de
Nieuwe Haagse School.

€ 14,95
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€ 15,95

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

€ 15,95

€ 34,95

€ 29,95

Post Den Haag
Piet van der Eijk
Columns van het dagblad De Tijd, zoals die bijna vijftig jaar geleden waren
verschenen in de rubriek Post Den Haag. De hoofdredacteur verordonneerde
dat er regelmatig stukjes moesten verschijnen met maar één onderwerp: Den
Haag. Daarvoor werd redacteur Van der Eijk aangewezen. De knipsels zijn nu
digitaal tot leven gewekt.

€ 19,95

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder vermelding
van de naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.
Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,95 aan verzendkosten bij.
Na ontvangst van dit bedrag kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien.
De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).
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Een omstreden Haagse illegaal
W.J.K. Kicken (15 mei 1916), was in de oorlog een verzetsstrijder
in Den Haag, die volgens de naoorlogse media “zijn revolver losjes in zijn zak had.” De doden die bij zijn “stunts”(roofovervallen)
vielen leken meer op slachtoffers die van nabij geëxecuteerd
waren. De één noemde hem een trouw vaderlander de ander een
psychopaat. Na de oorlog werd hij voorzitter van de Haagse tak
van Landelijke organisatie van oud illegale strijders (LOOIS) en
was hij verwikkeld in diverse geruchtmakende affaires.
Kicken kwam in 1935 al in het
nieuws: “De slager W. Kicken uit
Vaals wonende Lindenstraat 11 oud
29 jaar bevond zich in arrest in Aken.
Toen hij voor de rechtbank moest
verschijnen, wist hij te ontvluchten.
Wegens diefstallen met braak en
kleinere diefstallen, 16 keer wegens
bedrog en andere delicten kreeg hij
twee jaar gevangenisstraf.”
“Een wachtmeester van de marechaussee Erasmus die Kicken als
jongen in zijn geboorteplaats had
meegemaakt, zei dat hij (Kicken)
toen deel had uitgemaakt van een
smokkelbende en met een machinegeweer had geschoten, toen hem belet
werd de grens te passeren. Eigenlijk
had hij in de oorlog net zo goed aan
de andere kant gestaan.” Hij zou
het criminele pad gekozen hebben
wegens familieomstandigheden. Hij
was toen in veroordeeld en in een
inrichting opgesloten. Hij brak uit en
vluchtte naar Duitsland, waar hij om
zich in zijn eigen levensonderhoud te
voorzien ging stelen. Opnieuw werd
hij veroordeeld tot twee jaar tuchthuis.
In het voorjaar van 1944 kwam hij vrij
en ging naar Den Haag. Daar zou hij
werk hebben gevonden en studeren.
Halverwege de zomer organiseerde hij
zijn eigen “knokploeg.”
Kicken kwam in contact met ene
“Lange Jan” Pepijn en andere verzetslieden die hem wapens en kaarten
leverden. Dit luidde het begin in van
zijn rol binnen het Haagse verzet.
Volgens eigen zeggen had hij in de
oorlog “onderduikers en behoeftigen geholpen, veel sneller dan het
Nationaal Steunfonds. De resterende
voedingskaarten retourneerde hij aan
“Lange Jan” Pepijn”. Hij zou als “fel
Oranjeman” zich aangetrokken hebben
tot het ONR, waarin hij onder kolonel
Van Arkel tot majoor opklom.
Het Oranje Nassau Regiment
Kicken was in de oorlog lid van de
Knokploeg (KP) W. Hanegraaf totdat

hij na een overval op het postkantoor
in de Appelstraat een deel van de
buit achterover had gedrukt. Met als
resultaat dat hij eruit werd gegooid.
Vervolgens formeerde Kicken zijn
eigen groep en verzon een opdrachtgever de fictieve kolonel arends .
Tegen het einde van de oorlog
(februari 1945) voegde Kicken zich
als raddock bij het illegale ranje
Nassauregiment (ONR). Het ONR
werd in Den Haag opgericht door
Nicolaas Marinus Japikse. Het doel
van de ONR was het handhaven van
de orde na de bevrijding. Japikse trok
twee oud kolonels van het KNIL aan
voor de operationele leiding: Harko
Johannes Schmidt en kolonel J. van
Arkel. Het was de bedoeling van
Japikse dat een deel van het ONR als
versterking van de politie zou dienen.
In februari 1945 sloot de groep van
raddock icken ich bij het
.
Zijn team bestond uit ongeveer tien
man, waarvan de eveneens uit Vaals
afkomstige Martin N. Mullenders zijn
rechterhand werd. In die periode werd
Kicken door J. van Arkel beëindigd
als officier.
Kicken en zijn groep pleegden negentien “stunts” (roofovervallen) op
postkantoren, juweliers en een postzegelhandel. ij de e overvallen werden
in totaal vijftien mensen vermoord.
De buit werd grotendeels gebruikt
te eigen bate. uiten de slachtoffers
van de roofovervallen vielen ook drie
Nederlanders en vier Duitse militairen
die geliquideerd werden vanwege andere redenen. Een van de aanslagen op
een ongewapende Duitse militair lokte
een desastreuze Duitse represaille uit
waarbij twaalf gevangen gefusilleerd
en een aantal huizen verwoest werden.
Na de bevrijding liep Kicken rond
in een door hem zelf ontworpen
militair uniform met distinctieven van
grootmajoor. Voor hun acties in de
oorlog en vooral vanwege de aanslagen, moesten Kicken en Mullenders

uiteindelijk eind 1947 verantwoording
leggen. Hierbij zou mr. L.M.C. Prins
- Jacobs optreden als de advocaat van
Kicken.
In de oorlog ruimde Kicken op eigen
initiatief verschillende pro-Duitse
figuren een evental uit de weg. e
door Kicken uit de weg geruimde
personen waren voor het merendeel
wel mensen die op een of andere
manier met de Duisters samenspanden
of hun belangrijke diensten bewezen.
Gewone moorden waren het dus niet”,
aldus de verdediging van Kicken. De
procureur moest gaan oordelen of
Kicken een sadist was die snel naar
zijn wapen greep, of een illegaal was
die zijn plicht jegens het vaderland
had vervuld.
Wie waren zijn slachtoffers? De
bekendste gevallen waren Christiaan
esko oendalestraat mevr. akker
ausch enestetlaan an uren
erste van den oschstraat acob
Simons, de juwelier R.A. Lehmann en
oor revet.
KP-groep
at betreft de stunts ag de officier
van Justitie dat deze voor geen enkele
militaire noodzaak bestonden, zodat
de daden van Kicken ook niet gedekt
werden door de bijzondere rechtsregelen die in Londen werden vastgesteld.
Kicken verklaarde dat hij alles deed
voor het vaderland. Er moest geld en
goederen komen voor de verzorging
van onderduikers, voor het bekostigen
van illegale acties; hij ging op buit
uit met leden van zijn groep die hij
een KP-groep noemt. Hij gaf zich
dan uit voor
er maar aan het slot
maakte hij zich bekend en als er dan
moeilijkheden kwamen “schoot ik
automatisch, edelachtbare.” Inderdaad
veel van zijn slachtoffers kregen een
kogel in het hoofd…
e officier van justitie achtte hem
[Kicken] echter een gevaar voor de
maatschappij en zei dat hij levenslang

zou hebben geëist, als niet een psychiatrisch rapport hem sterk verminderd
toerekeningsvatbaar had geacht. Met
als resultaat dat Kicken tot 4 jaar werd
veroordeeld voor roofovervallen die
vermomd waren als illegale stunts.
In 1951 werd Kicken in vrijheid
gesteld. “zijn psychische toestand was
zo, dat opname in de inrichting te Avereest niet langer noodzakelijk werd
geacht”. De ex-illegale kringen hadden steeds geprobeerd gratie te krijgen
voor Kicken. Kicken benaderde
hiervoor zelf de Federatieve Raad van
voormalig Verzet met een verzoek tot
rehabilitatie.
Voor het proces van Kicken werd de
leider van het ON regiment Van der
ergh onder meer verdacht van het
plannen van een staatsgreep die in
april 1947 in Den Haag zou plaats
vinden. Daar bleef het niet bij.
Na de oorlog werd Kicken voorzitter van de Haagse tak van Landelijke
organisatie van oud illegale strijders
(LOOIS). In die functie raakte hij
betrokken bij diverse aanslagen. De
eerste betrof de voorbereidingen op
de staatsgreep, de tweede de aanslag
op de Indonesische militair attaché
M.T. Harjono op de vooravond van
Hemelvaartsdag 21 mei 1952 aan de
Laan van Meerdervoort. Leden van de
Haagse LOOIS probeerden belastende
documenten in handen te krijgen over
Raymond Westerling “de Turk”. Het
waren inlichtingenrapporten over de
wreedheden die Westerling tijdens de
politionele acties begaan had. Hiermee
wilde de attaché om zijn uitlevering
vragen. De aanslag mislukte echter en
de daders werden spoedig opgepakt.
Haagse Dierentuin
In 1956 liet de inmiddels tot voorzitter
van de Conservatieve Partij benoemde
Kicken weer van zich horen. In een
toespraak in de Haagse Dierentuin
liet hij weten dat de organisatie over
grote hoeveelheden wapens beschikte.

In diezelfde reden verklaarde hij dat
de Nederlandse regering corrupt was:
ittere klachten uit de mond van mr.
H. Campen die de verschopte Indische
Nederlanders als voorbeeld van het
naoorlogse Nederlandse beleid stelde.
De illegalen waren bereid desnoods
geweld te gebruiken om hun standpunten te verduidelijken ndien aan on e
motie - die binnen enkele dagen aan
de regering wordt verzonden- geen
gehoor wordt gegeven, zullen we de
corrupte regeringsfunctionarissen
met geweld uit het adel lichten. ij
hebben voldoende gevulde wapendepots. Ik zal er niet voor terugdeinzen
om overal in het land de kerngroepen
gewapenderhand te laten doortasten.”
Backershagen
In 1957 was het weer raak. De organisatie van Kicken had in november
een overval beraamd op de ackershagen”, de ambtswoning van de
Indonesische diplomatieke vertegenwoordiger in Wassenaar.
De overvallers, waaronder leden van
het Veteranen Legioen Nederland
(VLN) zouden of de ramen hebben
willen ingooien of de Indonesische
zaakgelastigde willen ontvoeren. De
plannen kwamen aan het licht en de
aanslag werd verijdeld.
Kicken roerde zich voor het laatst in
1969. Tijdens een Tweedekamer debat
over de vrijlating van De Drie van
reda. e oorlogsmisdadigers oseph
Kotälla, Ferdinand aus der Fünten en
Franz Fischer. Er waren geruchten dat
een groepje oud verzetsstrijders en
oud concentratiekampgevangenen uit
Den Haag van plan om de drie bij hun
mogelijke vrijlating te executeren.
Daarna werd het stil rondom Kicken.
Hij bleef voorzitter van het LOOIS en
werkte als makelaar in Den Haag en
Vaals.
Jochem Botman
jamebotman@gmail.com
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WWW.COMFORTLAND.NL
ATHLON CARBON
ULTRALICHTGEWICHT ROLLATOR
Ultra lichtgewicht rollator
Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid,
comfort, licht wendbaar, kleine draaicirkel en
stabiliteit.

De Athlon rollator is gemaakt van Carbon Fiber
en daarom extreem licht. Bij het ontwerp van de
ﬁ 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 heeft
een stijlvol en mooi design. Hij is gemaakt van
Carbon Fiber en de overige onderdelen van hard
kunststof.

Verkrijgbaar in 3 zithoogtes.

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

Met de Hofpas

€ 400,-

Opvouwbaar en compact
Normale prijs € 499,-

LET’S GO INDOOR ROLLATOR
Lichtgewicht binnenrollator in stijlvolle
beuken/zilver uitvoering. Met afneembaar
dienblad en een rem.
Eenvoudig in- en uitklapbaar
en zeer wendbaar.
Ook verkrijgbaar in de
kleuren rood/antraciet
en mat zwart/wit.

De Athlon rollator is eenvoudig in te klappen
en blijft 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.

EEN PRACHTIGE WATERDICHTE
DUBBELE FIETSTAS VAN HET
MERK DUNLOP
• Voorzien van reflecterende strepen voor extra
veiligheid.
• Sluiting van de tassen door middel van clips.
• Bevestiging aan de fiets door klittenband.
• Afmeting: ca. 36x30x12cm.

TORENVENTILATOR
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

Met de Hofpas

Met de Hofpas

€ 151,20

€ 10,50

€ 23,95

Normale prijs € 189,-

Normale prijs € 12,95

Normale prijs € 29,95

TAFELVENTILATOR
CHROOM MET 3 SNELHEDEN

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

20% KORTING

• 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

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

€ 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!
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Mijn vakanties
Eigenlijk ben ik nooit echt met mijn ouders op vakantie geweest.
Voor de oorlog, tijdens de crisisjaren, was er er in ieder geval
geen geld en tijdens de bezetting waren er andere zaken waar
men zich mee bezig moest houden. Het feit dat arbeiders geen
betaalde vrije dagen hadden, deed er natuurlijk ook geen goed
aan. Het enige wat ik nog weet is dat mijn vader bij wijlen bezig
was met het volplakken van vellen papier met vakantiezegels.
Deze zegels werden door de werkgever verstrekt om uitgaven
tijdens het opnemen van vrije dagen te bekostigen, en konden
verzilverd worden bij een aangegeven instantie, bijvoorbeeld bij
de kantoren van de vakbonden. Pas in 1941 werd het recht verkregen op betaald verlof door de werkgever, zes dagen per jaar!
Wat we wel deden voor de oorlog was
familiebezoek. Elk jaar bezocht ons
gezin de ouders en andere familieleden van mijn moeder die in haar
geboorteplaats Oude Tonge woonden.
Dat was wel nodig, want dat was de
enige gelegenheid voor mijn moeder
om haar ouders te ontmoeten. Dat
bezoek gebeurde in de schoolvakantie
in de zomer.
In die tijd was de reis er naar toe een
interessante, doch zeer tijdrovende,
gebeurtenis. Er waren toen nog geen
tunnels en weinig bruggen die de
eilanden onderling met elkaar verbonden. Waar men er nu met de auto in
pakweg anderhalf uur over doet, daar
moest men er toen een groot gedeelte
van de dag voor uittrekken. En voor
ons, de kinderen, zal blijken uit het
volgende relaas dat de reis op zich al
een soort vakantie was.
De reis verliep als volgt. Nadat de
spullen, die nodig geacht werden in
rieten koffers gepakt waren vertrokken we met tramlijn 10, die zijn
beginpunt had in de Pluvierstraat
(Duindorp) bij ons voor de deur, naar
Station Hollands Spoor. Vervolgens
werd de reis voortgezet per trein naar
Rotterdam, Station Hofplein. Vandaar
ging het verder met een locale tram
naar de Rosestraat in Rotterdam
Zuid. Hier vertrok een stoomtram,
het moordenaartje genoemd, die ons
over een aantal eilanden via plaatsen
zoals Hoogvliet, Poortugaal, etc. naar
de eindbestemming Hellevoetsluis
bracht. Voor de verandering werd

er vervolgens een boottochtje uit
de hoge hoed getoverd. Dus met de
veerpont van Hellevoetsluis over het
Hollandsdiep naar Middelharnis op
het eiland oeree verflakkee. n als
laatste traject maakten we gebruik van
een deel van het plaatselijk tramlijnnetwerk dat liep van Middelharnis via
Nieuwe Tonge en Oude Tonge naar
Ooltgensplaat. Dit tramnetwerk was
feestelijk geopend op de geboortedag
van Prinses Juliana in 1909. Nadat het
netwerk tijdens de Watersnoodramp
in 1953 al gedeeltelijk was verwoest
werd het volledig uit bedrijf genomen
in 1956. Na nog een kwartiertje wandelen kwamen we aan bij de woning
van mijn grootouders, gelegen aan de
weg genaamd Zuiddijk. Al met al was
dit was in mijn ogen een wereldreis.
Wat heb ik genoten, vooral van de
boottocht.
Vergeleken met de huidige standaard
was de woning van mijn grootouders
een piepklein huisje. Het bestond uit
een woon/eetkamer met een bedstee,
zijnde een ingebouwde slaapgelegenheid voor twee personen. Aansluitend
aan deze kamer was er nog een klein
kamertje, ook met een bedstee, waarin
mijn overgrootvader tot aan zijn
overlijden in 1937 was gehuisvest. Gelijkvloers bevond zich ook de keuken
en een bijkeukentje. De wc was aan de
achterkant van het huis aangebouwd
en was alleen van buitenaf bereikbaar.
De wc bestond uit een plank met een
gat erin. Dat vond ik maar vreemd.
Zover ik me kan herinneren liep de
afvoer van de wc in een smal slootje

Station Hollands Spoor (1948). Foto: Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief

dat achter het huis doorliep. Voor de
nacht maakte men gebruik van een po.
Via een opklapbare trap kwam men
op de zolder die onder andere ook
gebruikt werd als slaapplaats voor de
elf kinderen. De jongens sliepen aan
de ene kant en waren gescheiden door
een gordijn van de meisjes die aan de
andere kant sliepen. Waar ze in of op
sliepen is mij niet bekend, maar dat
zullen zeker geen ledikanten geweest
zijn. Ik begrijp nog steeds niet hoe ze
dat voor elkaar kregen. Schuin achter
het huis was een houten schuur waarin
een varken en een aantal kippen
gehouden werden. Jaarlijks werd het
varken geslacht en dan had het gezin
weer voor een tijdje vlees, spek en
worst om van te eten. En altijd was
er een vers eitje. Ongetwijfeld zal er
een moestuin geweest zijn, maar zeker
niet naast het huis. Wel was er nog een
stukje gras opzij van de woning, de
bleek genaamd. Daar werd met goed
weer de was op gedroogd en gebleekt.
Niet met een bleekmiddel, maar door
blootstelling aan het zonlicht.
Mijn vrije tijd bracht ik door bij het
varken en de kippen, want dat waren
dieren waar ik normaal gesproken niet
mee in aanraking kwam. Ik mocht
dan ook helpen bij het voederen van
de beesten en het schoonmaken van

de hokken. Ook ging ik af en toe een
eindje wandelen, kuieren heette dat in
het lokale dialect. Voor een ui hadden
ze ook een speciaal woord, het klonk
als jun, waarschijnlijk afgeleid van
ajuin, wat ook ui betekent. Kuieren
deed ik vooral met opa, we gingen dan
naar de Kaai, de kade bij het haventje
aan het begin van de Zuiddijk. Volgens
mij was dat ook een hangplek voor
senioren, zoals dat door de jaren heen
in vele dorpen het geval was.
Regelmatig, waarschijnlijk dagelijks, kwam de broodbezorger langs.
Mijn opoe kocht dan onder meer
enige behoorlijk grote ronde broden.
Voorafgaande aan de broodmaaltijd
vond het snijden van het brood door
mijn opa plaats met enig ritueel. Hij
hield dan zo’n groot brood voor zijn
buik om vervolgens met grote halen
van een vlijmscherp broodmes een
stapel sneden brood te produceren.
Op een keer kocht mijn opoe bij de
broodbezorger voor mij een eierkoek.
Zo’n grote koek had ik nog nooit
gezien, laat staan gegeten. Heerlijk!
Verder speelde ik wat rond het huis en
als ik binnen zat mochten mijn broer
en ik gebruik maken van de aanwezige
meccanospullen, waar je mooie dingen
mee kon bouwen. Die meccanospullen
waren van de jongste broer van mijn

moeder, die overigens slechts 10 jaar
ouder was dan ik. Na een aantal jaren
hebben we zelfs de meccanodoos met
inhoud mee naar huis gekregen.Toen
we ouder werden zijn we ook wel met
de fiets naar ude onge gegaan. e
fietsten dan van huis naar laardingen
en gingen vandaar met een boot tussen
diverse eilanden door naar Hellevoetsluis. Vervolgens, zoals gebruikelijk,
met de veerpont naar Middelharnis.
ot slot verder met de fiets naar ude
Tonge. Op een van deze tochten
verloor mijn broer Dick onderweg een
gedeelte van zijn bagage zonder dat
hij dat onmiddellijk gemerkt had. Dus
mijn vader en mijn broer zijn direct
omgekeerd en na de gevonden bagage
weer op de fiets gebonden te hebben
reden ze snel terug naar de achterblijvers. e hebben daarna flink door
moeten rijden om de boot alsnog op
tijd te kunnen halen. Hetgeen gelukt
is!
Ik geloof niet dat er tijdens de bezetting en de eerste paar jaren daarna iets
ondernomen is wat op vakantie zou
moeten lijken. Hooguit een bezoekje
aan de Haagse Dierentuin of een dagje
naar de speeltuin Drievliet in Rijswijk.
Frans Fraters
ffraters@gmail.com
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Wild kamperen
Ik las onlangs een oudere versie van De Oud-Hagenaar. Daarin
staat een artikel over wild kamperen. Dat is iets wat ik ook altijd
graag gedaan heb en daar kan ik dus ook wel iets over vertellen.
Ik kocht mijn eerste tent in de jaren
zeventig en ik oefende het opzetten ervan in de duinen bij Kijkduin. Daarna
ging dat tentje mee in de rugzak en
toen ik éénmaal de smaak van het reizen te pakken gekregen had, werd ook
er ook flink gebruik van gemaakt.
Meestal ging het goed, er waren geen
bijzondere omstandigheden en ik kon
de slaap best vatten. Soms stond ik op
een kampeerterrein, vaak ook gewoon
in een bos, ergens in de bergen of
aan een strand. Dan maar weer alléén
onderweg, dan iemand onderweg leren
kennen of met een goede bekende of
vriendin op pad. Bijvoorbeeld tentje
opgezet op een klein eilandje in de
rivier te Avignon, waar ik een paar
dagen met een Marokkaan onderweg was en hem slaapgelegenheid
aanbood, of aan de rotskust bij Rijeka
waar het met een paar noorse Dames
ook best vertoeven was. Je leert zo
héél veel mensen kennen.
Soms echter, ging het niet zo goed en
die herinneringen blijven natuurlijk
wat langer hangen. Zo ging het bijvoorbeeld wel eens mis. In de Algarve
had ik mijn tent op einige afstand van
het water opgezet op een strand, maar
toen ik de volgende ochtend wakker
wird stond het water tot aan de tent! In

de USA, is er ook géén gebrek aan een
goed voorbeeld. In Florida, waar een
plotse tropische regenstorm de tent
blank zette en ik naar een kroeg moest
vluchten waar ook andere mensen
werden opgevangen.
Een andere keer kwamen we na een
lange dag reizen aan in de buurt van
Miami, géén slaapplaats gevonden, het
was al donker dus we besloten de tent
op te zetten op een vlak terrein aan het
strand. We stonden vroeg op, liepen in
ons ondergoed rond en zagen toen pas
dat we bij iemand in de tuin voor het
huis ons kamp hadden opgeslagen!
Californië
Aan het strand bij In een bos in
Californië werd ik diep in de avond
wakker gemaakt door luid toeteren
en het geroep van ‘beer, een beer’.
En jawel, er kwam een grote donkere
massa in de richting van mijn tent, dus
nam ik de benen om in de huurauto
veilig de boel van een afstandje te bekijken. In de ochtend had een familie
iets verder op een ontbijt klaargezet
op een groot kleed, toen er een jong
beertje verscheen die prompt alles
ging verwoesten, eten en drinken.
Een ranger kwam kort daarop kijken
en waarschuwde ons dat er ook een
moeder beer in de buurt was, dus we

moesten oppassen.
In Mexico is er de Copper Canyon,
vergelijkbaar met de Grand Canyon
in de USA. Met de trein ga je naar
het hoogste punt, de Divisadero. Dan
krijgt men de keus, ofwel na een
uurtje pauze verder reizen, of uitstappen en blijven tot de volgende dag
om weer de trein nemen. Ik had een
Amerikaan leren kennen die ook wel
wilde kamperen, dus we bleven op het
hoogste punt, zetten twee tentjes op en
gingen wat lopen. Het weer was goed,
er waren geen problemen, dus dat ging
prima. Ik moest diep in de nacht even
wat water afgieten, dus stond ik op en
keek naar de prachtige hemel. Ik deed
wat stappen en stond opeens in een
koeienvlaai! Tja, de voet moest dus
eerst worden gereinigd, en de slaaphervatting moest even wachten!
Israël
In Israël kampeerde ik met twee
Amerikanen en een Zuid-Afrikaan op
de ruïne van een kruisvaarderskasteel.
Dit is in Banyas, het grensgebied van
Israël, Libanon en Syrië. Een prachtig
uitzicht, een reusachtige ruine met
onderaardse water reservoirs. Ineens
kwam er een Arabier op een wit paard
uit het bos. Het leek wel een fata
morgana. Hij groette ons en reed weer
verder. Wat later kwam er een Palestijn met een ezel vol handelswaar. Hij
bleef staan en hij begon zijn waren te
tonen. Er was een wandkleed wat ik

wel mooi vond, diep blauw met een
wulpse buikdanseres in een trance. We
onderhandelden, na wat gehachel en
heen en weer bieden, dacht ik een goede deal gemaakt te hebben, maar toen
we een paar dagen later op een markt
liepen vonden we hetzelfde ding voor
een véél lagere prijs! Niet al te ver
daar vandaan, kwam ik in een kibbutz
terecht. Hoog boven ons lag het stadje
Safed, ik besloot dus de berg op te
gaan en er te kamperen. Het werd me
afgeraden, te veel wind en slangen, zei
men. Maar omdat ik al zoveel slangen
had gezien en geen problemen had gehad, besloot ik toch te gaan. Niemand
wou mee, dus trok ik alléén de bergen
in. Ik vond halverwege een grote rots
waar ik een beschutte plek kon benutten voor de nacht. Mijn tent stond, het
weer was goed en ik zag géén slangen,
dus ging ik slapen. Diep in de nacht
stortte mijn tent in vanwege de storm!
Ik moest de hele tijd de stokken hoog
houden en toen ik de voorkant opende
om te zien wat er loos was, zag ik véél
slangen die zich daar ook een beshut
plekje hadden gevonden!

kamperen, maar ook daar moet men
altijd rekening houden met spinnen en
slangen. In Queensland woonde ik tien
dagen op een onbewoond eilandje.
Men wordt dan per zeilschip afgezet
met een voorraadje water en voedsel
en de belofte weer terug te komen
voor de terugkeer naar het vaste land.
Ik was met een Duitse vriendin, dus
er was in het begin géén gebrek aan
entertainment, maar dan wordt het wat
moeilijker, door het zoute water gaan
de haren rechtop staan, de huid droogt
uit en men ruikt ook niet meer zo fris.
Er is géén vers water op het eiland,
wat men meeneemt is niet genoeg om
zich elke keer goed te kunnen wassen.
Dan blijft er niet veel over om de tijd
door te komen, zwemmen, snorkelen,
zonnen, slapen, lezen, dat is het wel.
Ruzie maken levert niets op, men
heeft elkaar nodig want alles wordt
gedeeld, bestek, eten, etc. Er zijn
weinig interessante dieren te zien op
zo’n eilandje, maar er is altijd wel ongedierte, bijvoorbeeld ratten die er met
jouw eten vandoor willen, dus dat eten
wordt aan een boomtak opgehangen.

In de jaren tachtig woonde ik twee
jaren in Australia. Daar zijn er
ook vele mogelijkheden om vrij te

Lubertus Neijmeijer
lubertus.neijmeijer@privat.auswaertiges-amt.de

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

Erf- en schenkingsrecht
Test over maken van
een levenstestament
Steeds meer mensen hebben naast
een testament ook een levenstestament. Dat laatste werkt als je zelf
geen beslissingen meer kunt nemen.
Met een levenstestament voorkom je
dat je naasten naar de rechter moeten. Want ook al ben je getrouwd
en/of heb je kinderen, zij kunnen
niet zonder meer beslissingen voor
je nemen als je het zelf niet meer
kunt. Op https://cms.imgzine.com/
NNCO/levenstestament-test/ kunt u
een korte test maken met onder meer
vragen of je iemand hebt die je kunt
vertrouwen en of je een koophuis
hebt. Een levenstestament kost
minimaal enkele honderden euro’s.
(M.m.v. Netwerk Notarissen)

Fiscale zaken
Vermogen dankzij
schadevergoeding
Ik heb recent 10.000 euro ontvangen
voor schadeletsel bij een verkeerson-

geval. Ik heb alleen AOW met een klein
pensioentje. Heeft dat consequenties
voor mijn huurtoeslag en zorgtoeslag?
Kan ik het geld nog dit jaar uitgeven
aan bijvoorbeeld een verbouwing van
mijn huis?
De Belastingdienst stelt een aantal
voorwaarden aan een immateriële
schadevergoeding. Ook bij vermogen in box 3. Op de site van de Belastingdienst kunt u dat terugvinden.
Voor de huurtoeslag en zorgtoeslag
wordt er een uitzondering gemaakt
als u met uw vermogen niet boven
bepaalde grenzen uitkomt. Voor de
huurtoeslag is dat bijvoorbeeld voor
een alleenstaande AOW’er 30.000
euro. Voor zorgtoeslag is dat véél
hoger. Nog handiger is het om het dit
jaar nog uit te geven aan een verbouwing van uw huis. Immers dan komt
het niet bij uw vermogen, waarvoor
de peildatum 1 januari is.
Schenken voor werk
in huishouden
Ik heb een kennis die een paar uur
per week voor mij wat huishoude-

lijke werkzaamheden verricht. Op
jaarbasis geef ik haar daarvoor een
paar duizend euro. Moet zij dat aan de
Belastingdienst opgeven?
en schenking aan derden kunt u fiscaalvrij geven dit jaar tot 2147 euro.
Tenzij u een arbeidsovereenkomst
met haar bent aangegaan.

Samenlevingskwesties
Heibel in VvE van
seniorencomplex
Wij wonen in een appartementencomplex voor senioren van wie de meesten
eigenaar van hun appartement zijn. Er
is ook één grote eigenaar die de appartementen voor veel geld verhuurt,
onder meer aan Airbnb. Deze verhuurder en een vazal van hem zijn de enige
bestuursleden van de Vereniging van
Eigenaren (VvE). Zij hebben bepaald
dat we een reservefonds moeten gaan
oprichten voor groot onderhoud.
Wij zijn het helemaal niet eens met
het bedrag dat we daaraan jaarlijks
moeten gaan betalen. Welke stappen

moeten we ondernemen?
De VvE behoort de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren
te behartigen en is verantwoordelijk
voor het gebouw en de gemeenschappelijke onderdelen (zoals
trappenhuis, dak en bijvoorbeeld de
cv-installatie van het hele gebouw).
Als het goed is heeft de VvE statuten
en een huishoudelijk reglement voor
de bestuurs- en ledenvergaderingen.
Het probleem is vaak dat deze ledenvergadering slechts één keer per jaar
wordt gehouden waarop maar weinig
eigenaren verschijnen. Een bestuur
zit dan ook vaak in een machtspositie. In het reglement staat overigens
wel vermeld hoeveel eigenaren
minimaal aanwezig moeten zijn voor
rechtsgeldige besluiten en hoe er
extra vergaderingen kunnen worden
belegd. Een VvE heeft wel de plicht
om een meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) te maken. Er bestaan dikwijls misvattingen over wat een VvE
kan en móet doen. Wilt u zich op
de hoogte stellen van de juridische
en wettelijke mogelijkheden, dan

raden we u aan te kijken op www.
eigenhuis.nl of op www.vvebelang.
nl en, indien u problemen verwacht,
lid te worden bij deze belangenclubs.
Meerderjarige wil
achternaam wijzigen
Een van mijn kinderen die de achternaam heeft van de man, van wie ik al
lang ben gescheiden, wil liever mijn
achternaam. Ze is mijn dochter die al
ruim meerderjarig is en ook geen contact meer wil hebben met haar vader.
Is naamswijziging mogelijk?
Als uw dochter meerderjarig is, kan
zij haar naam wijzigen in de achternaam van de andere ouder. Daarvoor
moet zij een verzoek indienen bij
screeningsautoriteit Justis. Een van
de voorwaarden is dat zij 18 jaar
of ouder is en dat zij enige tijd is
verzorgd en opgevoed toen zij minderjarig was. Er wordt door Justis
overigens altijd naar de mening van
de andere ouder gevraagd. Er zijn
voor haar wel kosten aan verbonden.
Voor het indienen van het verzoek
heeft zij geen advocaat nodig.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Van dagelijkse gebruiksvoorwerpen die voorbij gaan
Lorgnetten, afwaskwasten, een zakdoek van textiel. Waar vind je ze nog? Sommige handige gebruiksvoorwerpen zijn nergens meer te krijgen. Terwijl andere, bepaald onhandige artikelen niet uit te roeien zijn.
het jammer zou zijn als we ze zouden
vergeten.

Laten we, om te beginnen, maar eens
een lijstje maken van gebruiksvoorwerpen waarvan de lezers van De
Oud-Hagenaar nog heel goed weten
wat het was, waar het voor diende en
hoe het er uit zag. Maar waarvan hun
kinderen en kleinkinderen geen idee
meer hebben:

Zoals daar zijn:

Opklapbed

- Een papieren vlieger met een staart
van reepjes textiel;
- Moffen aan de handvatten van je
fietsstuur
- Een aardappelschilmachine bij de
groenteboer;
- Een zuidwester en een oliejas;
- Het schuursponje van staalwol.
Nou, zo kunnen we nog wel even
doorgaan. En dat doen we straks ook.
Maar laten we eerst even afspreken dat
we bepaalde zaken niet in de lijst opnemen. Spullen die cliché-gevoelens
van nostalgie opwekken. Spullen, die
het ‘weet-je-nog-wel-oudje-gevoel’
oproepen. Zoals bijvoorbeeld:
- Het vestzakhorloge aan een gouden
kettinkje;
- De kroontjespen;
- De directoire.
Een durende last
En dan zijn er natuurlijk ook nog
een heleboel spullen die het imago

met zich meedragen van vroeger te
zijn, maar die thans nog in ruime
mate aanwezig en verkrijgbaar zijn.
Stropdassen bijvoorbeeld. Ik heb
nooit begrepen waarom die dingen al
niet heel lang geleden zijn afgeschaft.
Onhandig. Onnodig. Blijk gevend van
poeha en volkomen onterecht conservatisme. Maar ze zijn nog steeds in
hinderlijke hoeveelheden te koop.
En zo heb je bijvoorbeeld ook nog
steeds:
- Het koordje aan je bril;
- Schoenveters;
- Broeken met knopen aan de gulp.
Allemaal dingen die allang vervangen
hadden moeten worden door een modern, slim alternatief. Maar waar we
nog steeds mee zitten te klungelen.
Nee. Ik bedoel dus echte, leuke, mooie
of gedenkwaardige dingen waarvan

Briefkaarten en girobetaalkaarten

- Het gele adresplaatje, dat je onder je
adel van je fiets bevestigde. f rond
je achterspatbord boog als je je fiets
per trein naar een andere (vakantie)
bestemming liet vervoeren;
- Een pijpje kaneel. Daar zoog je aan,
maar kreeg niet veel;
- De kwastjes aan de bovenkant van de
lange, gebreide sokken van padvinders;
- Bruin kaftpapier waarmee je aan
het begin van het schoolseizoen je
schoolboeken omhulde. Wat trouwens
nog een hele toer was;
- Witte mannenonderbroeken zonder
pijpjes, maar wel met een gulp. Ik
zie mijn vader nog voor me. Het zijn
niet mijn beste herinneringen aan
hem. Vooral als het elastiek rond de
beengaten in de loop der tijd kapot
was gegaan.
Speelgoed
Een aparte categorie vormt het speelgoed.
Zo hoop ik nooit de volgende zaken te
vergeten:
- Pinkelstokjes. Een grote en een kleine. De kleine legde je dwars op een of
twee straatstenen. Met de grotere stok
wipte je de kleine omhoog en sloeg
hem weg. Hoe het verder ging kunnen
we alleen nog maar googelen.
- Een tolzweepje aan een houten stok.
- Een katapult. Van inelkaar gehaakte
ringetjes, geknipt van een binnenband.
Zwart binnenband. Want met rood
binnenband sloeg je een figuur. Het
mooiste was, als je de uiteinden van je
katapult aan een kort, gevorkt stokje
bond. Maar waar schoten we eigenlijk
mee? Steentjes? Bruine bonen?
Schoten we vroeger ook op mensen en

dieren? Dat is me helaas ontschoten.
En over schieten gesproken: een
papieren pijltje. Het scherpe puntje
lijmde je met spuug dicht. En dan in
een stuk PVC-buis doen.
Voetballer met groot hoofd
Verder maar weer met het gewone
lijstje:
- Een sigarettenstandaard op tafel voor
de gasten;
- Een geel afdruiprek van tomado;
- Traproeden. Wie heeft er nou nog
traproeden, zou je zeggen. Dat zijn
natuurlijk mensen met een traploper.
Maar wie heeft er nou nog een traploper, zou je zeggen;
- Een penhouder. Het liefst van hout
met een messing kraagje;
- Een pendule;
- Een curvimeter. Dat was een rond
klokje met bovenaan een staafje en
onderaan een klein wieltje waarmee
je over een landkaart kon rijden. Een
wijzertje gaf dan aan hoeveel kilometer je had afgelegd;
- Een koperkleurige trekbel;
- Een broekclip om er voor te zorgen,
dat je wijde broekspijp tijdens het
fietsen niet aan je trapas bleef haken
- Een tafelpuntenslijper zoals de meester of de juf er een had;
- Briefkaarten en girobetaalkaarten;
- Een pungel. Oorspronkelijk een
blauwgeruite theedoek, met de punten
aan elkaar geknoopt, die een soort zak
voor de plunje van een mijnwerker
vormde.
Later een cylindervormige badtas met
een koord dat door metalen ringen aan
de bovenkant met een haakje bevestigd kon worden aan een ring aan de
onderkant van de tas.
- Albums met plaatjes die je kon
sparen. Van alles wat groeit en bloeit
in Verkade-albums tot en met voetbal-

Voetbalplaatje

lers met hele grote hoofden en kleine
lijfjes in voetbalalbums;
- Het plastic rondje met een doorsnede
van circa 4 centimeter voor 45-toerenplaatjes die geen middenstukje
hadden;
- Elastieke banden met een haak die de
dekens bijeenhielden van een opklapbed (met ombouw).
Nostalgische woorden
En een gootsteentreefje? Hoort dat dan
niet in het rijtje thuis? Aan het woord
zou je het wel denken. Gootsteentreefje. Dat heeft een echte, onvervalste,
nostalgische klank. Maar nee. Een
gootsteentreefje is een gewoon metalen filtertje voor op de afvoerleiding in
de gootsteen. Daar zijn er nog steeds
miljoenen van. En het ziet er naar uit
dat dat de komen jaren nog wel even
zal duren. Dus alleen het woord is
ouderwets. Maar het voorwerp niet.
De lijst van weemoedig makende
voorwerpen is natuurlijk nog veel
langer. Als u eraan wilt bijdragen,
graag. Dat kan met een mailtje naar
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.
Maar dus liever geen cliché-nostalgie,
geen ouwe onzin die nu nog steeds
leeft en geen mooie, oude namen van
dingen die nog steeds ruimschoots te
verkrijgen zijn.

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

Speciale service voor senioren

• 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

Mirella

Peter

Carola
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n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

Bijna jarig? Vraag geen
kado maar een donatie.
Vraag je gasten om donaties voor
kankeronderzoek. Met jouw feestje
komt de dag dichterbij dat niemand
meer hoeft te sterven aan kanker
Kijk op kadoneren.nl
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Volkswagen 1600TL
Vanmorgen reed er een donkergroene Volkswagen 1600TL
voor mij en ik moest gelijk aan Ton Hazenbroek denken. Waarom? Omdat hij in de jaren zeventig in zo’n zelfde auto reed.
hoofdruimte voor vijf inzittenden
en achterin zelfs een comfortabele
opklapbare armsteun. Het interieur
was typisch Duits Volkswagen-clean
uitgevoerd. Achter het standaard
zwarte VW-stuur met die halve chromen claxonring drie kloeke, zelfs
voor slecht ienden helder afleesbare
klokken. In het midden de optimistische snelheidsmeter die tot 160 km
aangaf, links de benzinemeterklok
en rechts de analoge tijdsklok. Links
daaronder twee knoppen voor de
ruitenwissers en -sproeiers en de
verlichting. De richtingaanwijzer aan
het stuur bediende ook het groot-/
dimlicht en in het midden van het
dashboard, naast het asbakje, drie
chromen schuifjes voor de ventilatie
en dat was alles. Speciale aandacht
was besteed aan de stoelen die aan
de voorkant verhoogd waren, zodat
ze extra support gaven aan de onderbenen. De leuningen waren verhoogd
voor een goede support op schouderhoogte. En beide stoelen waren
royaal verstelbaar in 49 zitposities,

Hij behoorde in die tijd tot onze
vriendenclub die zijn basis vond
bij Dansschool Van der Meulen
aan de Laan van Meerdervoort. Ja,
inderdaad met feestjes bij AnneMarie Starmans, van die gele Datsun
Cherry 100A, mijn toenmalige vriendin Cora, haar collega Anjo Schouw
en nog een aantal. Ja, u kent ze zo
langzamerhand wel. Ik ben zelfs nog
met Ton op vakantie naar Mallorca
geweest. Mooie tijden, maar dat
terzijde.
De Volkswagen 1600TL, dus. Een
Fastback, of anders gezegd: een
edan met een sportieve aflopende
Coupé-lijn. Nieuw voor die tijd en
zeker voor Volkswagen in zijn stap
naar grotere modellen dan de Kever.
Eigenlijk een heel fraai model met
elegante lijnen en een mooi gebruik
van chroom, waarbij het geheel toch
een solide indruk maakte.
Door zijn hoge opbouw bood hij
voldoende been-, elleboog- en

zoals VW zelf beweerde. Ook bij
deze Volkswagen de motor achterin
en voorin de bagageruimte, maar
door een slimme motorpositionering
was er ook achterin boven de motor
nog extra bagageruimte.
Rijden met deze Volkswagen 1600TL
bleef natuurlijk typisch Volkswagen, met zijn opvallende opstaande
rem- en koppelingspedalen. Een
luchtgekoelde motor, achterwielaandrijving en de motor achterin. Dat
laatste had natuurlijk zijn effect op

of de deuren afgesloten waren of
niet. Ik was het bijna vergeten, maar
ook zo handig en effectief waren
de grote lussen achter de portieren
voor de achterpassagiers om zich aan
vast te houden, met daarboven een
kledinghaakje met daarboven een
lampje voor de binnenverlichting.
Zo ongelooflijk oerdegelijk uits en
dat gold voor de hele auto. Gelukkig
waren onze feestjes stukken frivoler!

de wegligging en zijwindgevoeligheid. Vóór had hij schijfremmen en
achter trommelremmen. Sturen ging
licht en het schaken, zoals bij de
Kever, was altijd wat rommelig en
weinig strak. Parkeren was eveneens
al bij de Kever door een moeilijke
afstandsinschatting ‘op goed geluk’.
Opmerkelijk was ook bij dit model
het sluiten van de portieren die je
flink moest dichttrekken in verband
met een soort vacuümeffect. Slim
was trouwens dat er geen knopjes op
de deuren zaten waaraan je kon zien

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!

€

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

KADOBON

Inwisselbaar bij

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

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. Paul Stikvoort, te Zoetermeer
2. Peter Boerop, te Brakel
3. Kees Elenga, te Den Haag

Prijswinnaars
In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde
de vorige keer: 7-4-2-8. Drie winnaars ontvangen een waardebon van 15 euro (prijs 1),
10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden

Inzenden
Voor de puzzel van deze week worden wederom drie prijzen verloot verloot.

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

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 11

1
6

3

5 7
8

7

2
4
8 6

1 9
8

8
5 2
9
1

2

6

7 5

1

3

7
1

2
9

6 2

8 2
3

8

4 5
4

9
2

6
6

5
7

4

9

7

3 1
6
9
5 6

5

5

2

4

1

1 4

7
6 3
7

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

3
2

4
7 1
5 2
3
5

6

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 8 juni.

comfortland.nl

8
6
9
3

5
9

3

8 1
3
1

8
1 3 6
7 4

2
7

9
4

9 8
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

HERONTDEK JE EIGEN STAD
MET TOURIST TRAM THE HAGUE
TOERIST IN EIGEN STAD, HOE LEUK IS DAT!
Hofpas ambassadeur Graziella heeft de mazzel gehad om een unieke tramrit te maken met een originele
historische Haagse Tram. Deze trams worden onder leiding van het Haags Openbaar Vervoer museum in de
zomermaanden uit de oude remise in de Schilderswijk gehaald om ons een unieke ervaring te bezorgen
middels het Hop-on Hop-off concept. Je stapt dus onbeperkt in waar je wilt en je stapt weer uit waar en
wanneer je wilt langs de route.

Hele dag geldig
Zo kan je jouw dag helemaal naar wens inrichten en
wordt het leuk voor jong en oud. Je kaartje dat je ter
plekke aan boord kan kopen, is de hele dag tussen
10.00 en 18.00 geldig en daarna nog de rest van de
dienstregeling op alle HTM trams. De tram rijdt iedere
30 minuten een vaste route door het hart van Den Haag
richting Scheveningen en weer terug. Tijdens de rit adviseer ik je te luisteren naar de audiotour in het Haagse
dialect, want dit maakt de rit helemaal af.

Leuke gratis tip
Zoals ik aangaf is Tourist Tram The Hague een initiatief
van het Haags Openbaar Vervoer Museum. De opbrengsten van Tourist Tram The Hague worden gebruikt voor
de instandhouding en onderhoud van de circa 25 historische bussen en trams die zijn tentoongesteld in dit
museum. Wat velen niet weten, is dat je deze

voertuigen iedere zondag tot 28 oktober (tussen 12.30
en 17.00) gratis kan bezichtigen in de oude tramremise.
De collectie gaat terug met trams en bussen uit 1906
tot aan 1990. De ingang zit in de Ter Borchstraat 7, in
het hartje van de Schilderswijk. Op zondag om 12.30
kan je zelfs op vertoon van je Tourist Tram kaartje
gratis mee met de pendeltram van het Kerkplein naar
het museum.
Deze hele organisatie draait volledig op vrijwilligers die
het mogelijk maken om deze unieke collectie te bezichtigen. Ik weet uit ervaring dat het een enorm gepassioneerd team is met veel verstand van de geschiedenis
van het OV in Den Haag. Daarom wens ik jullie nu alvast
enorm veel plezier!
Partnerreview door: Graziella Guarguaglini

HOFPASKORTING: € 2,00 KORTING OP DE TOURIST TRAM DAGKAART
(GELDT ALLEEN OP KAARTJES AANGESCHAFT IN DE TRAM).

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

LULU WANG

10% korting bij bestelling van een Smaqua thermosﬂes in de
webshop.
Diepenhorstlaan 2, Rijswijk - Den Haag en omstreken

Bij bestelling van een boek, krijg je er een handgeschreven voorwoord bij incl. een Chinese stempel & een mooie Oosterse kaart
met een persoonlijke boodschap.
Pauwenlaan 41 Den Haag - Vogelwijk

MICHAEL BARNAART

Een 3D tekening van 1 kamer voor maar € 195,- i.p.v. € 250,(op basis van een aanwezige plattegrond en meubilair).
Mgr. van Steelaan 246, Voorburg

NOCTURLABIUM - SYSTEMISCH BEKEKEN

DE BROODFABRIEK

10% korting op de normale tarieven.
Oranjelaan 52, Rijswijk

25% korting op je entreekaartje voor een beurs.
Volmerlaan 12, Rijswijk

ALBERT HAIR AND MAKE-UP

YIP RESTAURANT

THE HAGUE BEACH STADIUM

Tot 15 juni: 25% korting op een behandeling.
Thomsonlaan 61, Den Haag - Bomen- en Bloemenbuurt

5 gangen menu voor 2 personen voor maar € 29,90,- i.p.v. € 60,Denneweg 53, Den Haag - Centrum

EAT COMPANY

FONK BEACH

€ 25,- korting op het Summercamp van 16-17-18 juli. Normaal
€ 180, nu € 155. Bestel online via beachstadium.com/shop/ en
gebruik couponcode: hofpas. Maximaal 2 kinderen per Hofpas.
Strandweg 4, Den Haag - Scheveningen

Bij besteding boven de € 5,- een gratis bananenbrood!
Torenstraat 98 - 112, Den Haag - Centrum

Gratis kids menu bij diner voor 2 personen (minimale besteding
€ 30,-). Met 4 personen tijdens het diner een gratis ﬂes wijn
(minimale besteding € 60,-). Alleen geldig op ma, di, wo.
Strandweg 2, Den Haag - Scheveningen

Bij aankoop van een jurk gratis een bijpassend taillelint (t.w.v.
€ 12,95).
Papestraat 1B, Den Haag - Centrum

ORANJEBOOT
€ 150,- i.p.v. € 175,- voor een groepstocht (minimaal 12 personen)
van anderhalf uur.
Bierkade 18, Den Haag - Centrum

AJNEMRA HAUTE COUTURE
Een gratis intake gesprek, inclusief styling advies. Bij bestelling
van een haute couture creatie 10% korting op alle bijpassende
accessoires, o.a: schoenen, tassen, hoeden en juwelen.
Koninginnegracht 20, Den Haag - Willemspark

DE BLOEMENDOOS
10% korting op alle bloemen en planten.
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 13, Den Haag - Benoordenhout

SOL BEACH

DOWN UNDER

50% korting op de Cook Yourself BBQ. Geldig op maandag t/m
vrijdag.
Strandweg 20 - 22, Den Haag - Scheveningen

Verhuur van alle watersportmaterialen: 1,5 uur voor de prijs van
1 uur.
Zwarte Pad 1, Den Haag - Scheveningen

TENNISPARK WELGELEGEN

RESTAURANT AMICI

5 baanuren strippenkaart voor maar € 25,- (maximaal 4 personen
per baan).
Laan te Blotinghe 1, Rijswijk

15 % korting op de rekening.
Van Speijkstraat 43, Den Haag - Zeeheldenkwartier

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

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

HET BUREAU VAN C

