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Als je begrijpt wat ik bedoel
Onlangs kreeg ik een mailtje
van Carla die De Oud-Hagenaar met interesse leest en
ze maakte me duidelijk dat ze
na het overlijden van een oom
van haar in het bezit gekomen
was van een viertal plakboeken vol krantenknipsels die
betrekking hebben op Den
Haag. Of ik hier belangstelling voor had en dat had ik. Er
zou wel eens een onderwerp
voor een bijdrage voor deze
krant tussen kunnen zitten,
zo leek me. Wel was het zo
dat ze een flink eind bij mij
vandaan woont, maar één van
haar zusters woont wel bij mij
in de buurt en daar kon ik na
enige tijd de plakboeken gaan
halen en zo kwam ik in een uitermate interessant museum
terecht.
Het gaat hier om een museum aan de
Weipoortseweg in Zoeterwoude, waar
Pim samen met zijn vrouw Marian een
groot deel van het werk van Marten
Toonder verzameld heeft. Zowel Pim
als Marian en Carla komen uit onze
stad en ze zijn alle drie werkzaam
geweest in het onderwijs. Het doel van
dit museum is onder meer het exposeren van het werk van Marten Toonder
voor een groot publiek maar ook het
onder de aandacht brengen van het
culturele erfgoed dat de schrijver en
tekenaar Toonder ons
heeft nagelaten. Want
vergis u niet, los van de
prachtige afbeeldingen
die de meesten van u
wel kennen van Heer
Bommel, Tom Poes en
al die andere personages die in de verhalen
voorkomen, was Marten
ook een groot taalkunstenaar. Hoewel het in
de latere strips gebruikelijk werd de (korte) teksten in een
ballonnetje binnen het raam van de
tekeningen te plaatsen, werd de tekst
aanvankelijk onder de tekeningen geplaatst. Dit betekende veelal dat deze
tekst veel uitgebreider was. Marten
was een meester in het verzinnen van
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nieuwe woorden en uitdrukkingen.
Vaak zijn deze uitdrukkingen dermate
ingeburgerd dat vrijwel niemand meer
weet dat ze oorspronkelijk uit de
Bommelverhalen afkomstig zijn. Ik
noem er enkele: ‘Als je begrijpt wat
ik bedoel’, ‘Zoals mijn goede vader
zei’, ‘K wist niet dat ik het in mij
had’ en ‘Als u mij wilt verschonen’.
De eigenaar van dit museum, Pim
Oosterheert, heeft zowel les gegeven

in het vak geschiedenis als in de
Nederlandse taal. Het is dan ook niet
zo verwonderlijk dat hij diep in de
taal van Toonder gedoken is en hier
de nodige publicaties over geschreven
heeft. Al vrij jong is hij begonnen met
het verzamelen van stripverhalen en

omdat ik ook wel iets met stripverhalen heb, kwamen we er al snel
achter dat we in een ver verleden in
dezelfde winkeltjes in Den Haag te
vinden waren, zeker bij Hans Matla
in de Frederikstraat. Pim heeft een
verzameling opgebouwd die aan het
onwaarschijnlijke grenst. Niet alleen
alle uitgaven van de Bommelverhalen,
maar ook het bureau van Toonder
waaraan hij in Ierland gewerkt heeft
en zijn schilderkist en niet
te vergeten zijn middelbare
schoolagenda waarin al de
nodige tekeningetjes staan,
zijn in zijn bezit. Het feit dat
Pim de zoon van Marten,
Eiso, gekend heeft, heeft hier
ongetwijfeld ook een rol bij
gespeeld. Kijk maar eens op
de site www.bommelzolder.
nl, zodat u een indruk krijgt
van dit museum en wie weet
besluit u om er eens een
kijkje te gaan nemen.
Krantenknipsels
En dan nu de vier plakboeken met
krantenknipsels. Joop, want zo heette
de oom van Carla, heeft vanaf de jaren
zestig van de vorige eeuw kranten-

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
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knipsels verzameld. Dat hij dat met
liefde en uiterst zorgvuldig gedaan
heeft, wordt al snel duidelijk. Zo heeft
hij alle artikelen uitgeknipt en dat is
lang niet altijd zo. Soms zitten er in
een tweedehands boekje krantenartikelen die uitgescheurd zijn, zodat een
deel van de tekst ontbreekt. Dat is hier
zeker niet het geval. Ook heeft hij ze
op onderwerp gerangschikt waardoor
een groot aantal er later los bijgevoegd
is. Ons vorstenhuis en de geschiedenis
van ‘s-Gravenhage hadden overduidelijk zijn belangstelling.
Wat me opvalt is het feit dat ik over
veel van deze onderwerpen al eens
een artikel in deze krant geschreven
heb. Waarom verzamelt iemand dit
soort knipsels? Om er later nog eens
iets mee te gaan doen of om ze te
bewaren voor het nageslacht? Zit er
in ons allemaal nog iets van de jager/
verzamelaar uit lang vervlogen tijden?
Vaak vormt de verzameling een bron
van herinneringen en dan kunnen we
van een nostalgische verzamelaar
spreken. Ik denk dat dit laatste voor
Joop geldt. Uit de plakboeken blijkt
dat hij zeker zijn grenzen kende
tijdens het verzamelen van deze kran-

tenknipsels. Ze hebben in ieder geval
allemaal iets met Den Haag te maken.
Het verzamelen kan soms ook wel
eens doorslaan en dan spreken we van
verzameldrang, ook wel ‘hoarding’
genoemd, maar dan hebben we het
over mensen die niets kunnen weggooien.
Omdat mijn mailadres onder de
verhalen in deze krant staat, krijg ik
er vaak reacties op en dat doet mij
deugd. Tenslotte ben ik op die manier
aan de plakboeken gekomen en heb
ik de verzameling van Pim te zien
gekregen. Overigens bevinden zich
in deze verzameling ook de nodige
krantenknipsels. Veel van de verhalen
van Toonder zijn immers in eerste instantie in een krant gepubliceerd. Het
oudste voorbeeld dat Pim mij liet zien,
was een bijdrage uit een krant van
lang geleden, niet uitgeknipt, maar
uitgescheurd en dat heeft ook wel wat.
Nu ik deze bijdrage nog eens doorlees, denk ik: ik wist niet dat ik het in
mij had! En als u mij wilt verschonen,
dan zet ik er nu een punt achter.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Zorgeloos
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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!

Flosje
Weet iemand meer over mijn bijnaam
Flosje? Ik ben 74 (geboren in 1943).
Deze naam kreeg ik van mijn vader.
Het komt volgens hem uit een stripverhaal in de Haagsche Courant. Zo
was ik de eerste 20 jaar van mijn leven
Flosje, zonder te weten waar het vandaan komt. En nog weet ik het niet.
Wie weet iets van Flosje?
Margriet
margriet.moningka@casema.nl
Pasar Malam
Helaas wordt in dit artikel mijn tante
Mary Bruckel-Beiten zwaar onderbelicht. Zij was namelijk een van de
starters van de Pasar Malam. Zelfs
mijn vrouw, werd ondanks haar jonge
leeftijd, hierbij ingeschakeld. Zij heeft
de Indische keuken gepromoot en
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Peugeot 404 Cabrio had achterwielaandrijving
In mijn rubriek Vroem Vroom memoreerde ik ten onrechte dat de Peugeot 404
Cabrio voorwielaandrijving had. En dat heb ik geweten ook, want nog nooit kreeg
ik zo veel, overigens positieve, reacties met een terechte terechtwijzing. Deze
Peugeot 404 Cabrio had inderdaad nog achterwielaandrijving.
Tja, blijkbaar ben ik meer van de emotie dan van de techniek, maar mea culpa!
John Vroom
johnvroom@planet.nl
diverse kookboeken uitgebracht. Denk
maar aan tante Truus en Paatje. Een
begrip in Den Haag. Gaf vele demonstraties in de lande. Dit in opdracht
van de wel bekende ﬁrma Knorr. Ook
voor de emigratie van Indische Nederlanders naar warmere landen heeft ze
zich enorm ingespannen.
Zelfs in een Haagse raadsvergadering
is besloten om een pad in de wijk

Segbroek naar haar te benoemen.
Ruud Vermeulen
ruud.ank.vermeulen@gmail.com
Zoeken naar personen
Sinds kort ben ik weer een vriend van
vroeger tegengekomen en dan neem je
zo de tijd eens door van namen: ken je
die nog, etc. Wij zouden graag weer in
contact willen komen met de volgende

Servaas
Was verheugd het stukje over muziekhandel Servaas aan te treffen op de voorpagina. Heb daar nog wel wat aanmerkingen
op. Servaas is begonnen bij zijn vader in de winkel in de Schoolstraat 26, daar stond hij samen met zijn broer en zus. Daar
werden oorspronkelijk o.a. violen en klassieke bladmuziek verkocht. Ik heb daar mijn Premier-drumstel (gekocht bij Bas
v.d. Rest) ingeruild voor een Ludwig-drumstel gekocht op afbetaling. Toen begon Nico met het verkopen van elektrische
gitaren, versterkers en drumstellen. Nico was toen zeer klantgericht en reed met een bestelbusje naar bands toe om hen te
helpen. Later aan de Riviervismarkt ging de service hard achteruit. In de jaren tachtig ging een bandlid kijken voor zeer
prijzig keyboard en kreeg de vraag of hij dat wel kon betalen en of hij het geld bij zich had. Als je dat nu vergelijkt met
de mooie grote muziekzaak in de Torenstraat, is er wel een hoop ten goede veranderd. Ik speelde in de jaren zestig in o.a.
L’etoile in de Lange Houstraat, PAM PAM en Palais des dance (Scheveningen) en in Duitsland.

Colofon

Ruud Roeleveld
roeleveld079@ziggo.nl

personen (geboren tussen 1948 en
1955). Het betreft hier mensen uit de
Padvinderij en Misdienaars van diverse kerken en vrienden van school.
Alex Wiedenhof
Herman Kok
Henk Hal
Benedict Hal
Anja Otten
Willy Grosfeld
Nico Meijer
Gerard Meijer
Hans van Someren
Freddy de Koning
Emiel Loof
Hans Snoey
Just Vink
Theo van Schaik
Robbie van Schaik
Hans Overmeire
Connie Overmeire
Louis van Egmond
Bert Jan Heijmans
Peter Heijmans
Alfred Lohman
Ab König
Jos Warmerdam
Daaf Meeuwsen
Fred van Gogh
Coen van Gogh
Wouter van Gogh
Ankie van Gogh
Bart van Gogh
Hans Voets
Niet geschoten is altijd mis.
Hans Dekker
vliegdek@gmail.com
Frits Duijvestijn
fritsduijvestijn@gmail.com
Servaas
Wat een leuk artikel in de Oud-Hagenaar van 26 juni jl. met een wel heel
toepasselijke titel. Want inderdaad, het
avontuur begon voor mij (gedeeltelijk)

bij Servaas.
Ik studeerde begin jaren zestig in Den
Haag aan de HTS. Speelde wel eens
gitaar, af en toe zelfs in een groepje,
maar van een band was geen sprake.
Tot mij gevraagd werd in te vallen
omdat de sologitarist moest opkomen
voor zijn dienstplicht. De band heette
de Flintstones en ze speelden in Pam
Pam, een club onder de bowling op het
Gevers Deynootplein. Wat opviel was
dat ze zelfgebouwde gitaren hadden.
Het idee sprak me wel aan, vooral omdat ze alleen de weekenden speelden.
Dat kwam beter uit met de studie, dus
aan de slag, ze kenden iemand met een
Fender Stratocaster. Daarvan namen
we het model over, een bekende van
ze was autospuiter, dus de romp werd
hagelwit gespoten. Een steel en andere toebehoren gekocht bij Servaas.
Benodigdheden voor de electronica
werden gekocht bij Twenthe op het
Groenewegje. Binnen de kortste tijd
had ik een namaak-Fender en ik moet
zeggen: het geluid was niet onaardig.
Na wat oefenen met het drietal (bas en
slaggitaar en drummer) konden we aan
de slag. We zouden om de beurt spelen
met de Javalins, een bedreven groep
Indische jongens, waarvan de melodiegitarist, George Dankmeijer, mij de
nodige ﬁjne kneepjes bijbracht. Aan
de overkant van Pam Pam lag het Palais de dance waar de Tieman brothers
speelden en als het even kon sneakten
we in de pauzes naar de overkant om
‘wat inspiratie op te doen’. Tot het
eindexamen eraan kwam heb ik met
genoegen elk weekend gespeeld.
Ben benieuwd of er nog ‘Flintstones’
zijn die me weten te herinneren.
Hans Brockholz
hannesb@casema.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-
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Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email
Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
F.J.A.M van der Helm
John Vroom
Postadres
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

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

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

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

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Wie kent deze anonieme arbeiders uit 1927?
Bij grote werken aan onze wegen, kusten en infrastructuur zijn
zelden de namen bekend van de vele tientallen uitvoerende
arbeiders die hardwerkend in het zweet het uiteindelijke werk
tot stand hebben gebracht. Hun inspanningen leveren hen geen
roem of bekendheid. Zij ploeteren voort in anonimiteit.
Dat was in de jaren 1920 niet anders.
Echter, de Haagse beeldend kunstenaar Jan Th. Giesen wist in 1926 en
1927 een groepje werkers een gezicht
te geven door hun portretten vast te
leggen met potlood en tekenkrijt.
Ze poseerden voor hem tijdens de
middagpauze in hun bouwkeet in
Kijkduin. Bij wijze van respect voorzag Giesen de beeltenissen van hun
roepnaam en de vermelding ‘Kijkduin
1927’. Hun namen zijn: Joost, Adriaan
(2x), Leendert, Kees, Jan, Leo, Pieter
en Leen. Daarmee haalde hij hen niet
helemaal uit de anonimiteit, want hun
familienamen werden niet vastgelegd.
De bescheidenheid van de werkers zal
hierbij zeker een rol gespeeld hebben.
Deze negen portretten werden in 1939
voor het laatst geëxposeerd in diverse
musea en verdwenen daarna in een
map. Tot 2010, toen de tekeningen
gevonden werden op de zolder van
een zoon van de kunstenaar. Portretten
van een hoge esthetische en artistieke
kwaliteit van gewone arbeiders.

Duinwerker handdruk (1923)

Weet u om wie het gaat? Om u te
helpen bij de identiﬁcatie al ik nader
ingaan op de werken aan de zeewering die plaatsvonden in de periode

Pieter

Sinds begin maart van dit jaar zijn
deze negen portretten te bewonderen
in Panorama Mesdag aan de Zeestraat
in Den Haag. Ze vormen onderdeel
van een tentoonstelling over de tekeningen, houtsneden, etsen en schilderijen die Giesen maakte in de periode
1920-1930 van de uitgevoerde werken
aan de zeewering van Kijkduin en

Adriaan

Joost

Scheveningen. De negen koppen
kijken vol trots de bezoekers aan. Ze
verdienen het om herkend te worden
door hun kinderen, kleinkinderen of
achterkleinkinderen die zeker ergens
in Den Haag en omgeving te vinden
moeten zijn.
Over het algemeen zal hun geboortejaar liggen tussen 1880 en 1910. Zij
kunnen in loondienst zijn geweest bij
het Hoogheemraadschap van Delﬂand
of een bedrijf, maar zij kunnen ook
dagloners geweest zijn, die rechtstreeks ingehuurd en dagelijks betaald
werden door het Hoogheemraadschap.

Leendert

Zandgraver houtsnede
(1923)

Adriaan

1920-1927 aan de kust van Hoek van
Holland tot aan het Noorderstrand van
Scheveningen. Deze hele kuststrook
werd en wordt beheerd en beschermd
door Hoogheemraadschap van Delfland.
Nederland, het landje beneden de
zeespiegel, heeft haar bestaan te danken aan de gezamenlijke zorg die de
bewoners ervan eeuwenlang hebben
besteed aan de dijken, waterhuishouding en zeewering. Dankzij deze
onderlinge samenwerking hebben
we kunnen leven beneden het niveau
van de zeespiegel. Sinds ongeveer
1300 werd deze zorg overgedragen
aan de landsheren die met belastinggelden op een gespecialiseerde wijze
ervoor hebben gezorgd dat we droge
voeten hielden, ondanks de uitspattingen van de natuur in de vorm van
stormen en hevige regenval. In 1920
wordt in Zuid-Holland dit onderhoud
uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Delﬂand en dit beslaat dan
een gebied van 33.000 Ha, duinen
met een totale lengte van ruim 17 km,
11 uitwaterende sluizen, 38 bruggen,
77 polders en diverse gemalen. In het
begin van de twintigste eeuw veroorzaakte in Nederland een aantal stormen de nodige angst en onrust achter
de dijken en duinen, waardoor plannen
gemaakt moesten worden voor een
grootscheepse aanpak. Dit resulteerde
in de waterwerken rond de afsluiting
van de Zuiderzee en verbetering van
de zwakke plekken van de zeewering
van Delﬂand die het drukbevolkte

Werken Delﬂand (1910)

gebied rondom Den Haag moest
beschermen. Om de werken te ﬁnancieren stelde het bestuur van Delﬂand
in 1922 een belasting in op basis van
het onroerend goed in hun werkgebied
met de naam Delﬂands sluisgeld .
Deze belasting bracht jaarlijks 3 miljoen gulden op en was toereikend om
een en ander degelijk aan te pakken.
Alles ging onder het motto van een
oudhollands dijkrecht “Wien water
deert, die water keert .
Voor het uitvoeren van deze kostbare verdedigingswerken werd een
aanbestedingsprocedure gevolgd. Op
basis van speurwerk in de archieven
van het Hoogheemraadschap van
Delﬂand kwamen we meer te weten
over het proces. De aard en plaats van

van de inschrijving op 18 februari
1926 bleek de laagste inschrijver E.
van Noordenne te zijn. Maar met een
bedrag van 143.400 gulden kwam hij
ruim boven de begroting van Delﬂand
uit. Het bestuur van Delﬂand besloot
daarom de werken onder eigen beheer
uit te voeren met gebruikmaking
van eigen personeel en dagloners,
zogenaamde journaliers. Het ligt voor
de hand dat de vele dagloners vooral
uit de omgeving van Den Haag en
Scheveningen kwamen. In de portretten van Giesen is dit te herleiden uit
de kleding van de geportretteerden;
het merendeel draagt een boezeroen
en werker Leo draagt een zwart petje,
dat in Scheveningen ‘zeenapje’ werd
genoemd vanwege zijn vorm. Hoe
groot de omvang van de werken was,

Raillegger houtsnede (1923)

driepootkraantje. Samen geven zij
een goed beeld van de omvang van de
werkzaamheden en de grote zwaarte
van de inspanning die de arbeiders
moesten leveren. Van de in deze
periode uitgevoerde werkzaamheden
zelf zijn nauwelijks foto’s beschikbaar,
maar op foto’s van eerdere werken uit
1910 zien we dezelfde werktuigen en
materialen.
Herkent u een van deze mannen als
familielid en heeft u mogelijk foto’s
zodat zij herkend en erkend kunnen
worden? Stuur een mail naar: info@
stichtingjangiesen.nl of een brief naar
Stichting Jan Giesen, Staakweg 14,
3247 BV Dirksland.

Railleggers houtsnede (1923)

werkzaamheden staan uitgebreid beschreven in de bestekken, die als basis
dienen voor de uitvoerende organisatie. Voor de jaren 1926 en 1927 en de
plaats Kijkduin komen we dan uit bij
bestek 188 en 189 van het jaar 1926.
Jan Giesen zelf woonde vanaf 1926
in het nieuwbouwwijk Meer en Bosch
bij Kijkduin aan de Scheveningselaan,
waar hij op de lagere school docent
handtekenen was. Dit verklaart ook
zijn belangstelling voor de werken
dichtbij zijn woongebied. Het bestek
1 19 was door Delﬂand begroot
op 130.000 gulden en bij sluiting

Jan

Kees

blijkt uit een loonstaat in het archief
van het Hoogheemraadschap van
Delﬂand over de maanden februari
maart 1926: maar liefst 23 rijswerkers,
48 steenzetters, 34 heiers en spuiters,
387 sjouwers en 23 jongens. De lonen
waren in die tijd tussen de 60 en 90
cent per uur, afhankelijk van de kwaliteit van de betreffende werker.
Behalve de portretten van de werkers
heeft Jan Giesen ter plekke schetsen
gemaakt van de werkzaamheden in
Kijkduin die hij in zijn atelier uitwerkte tot houtsneden, etsen en schilderijen. Een aantal van deze kunstwerken
is ook te zien op de tentoonstelling in
Panorama Mesdag. We zien arbeiders
bezig met de aanleg van spoorrails
in de duinen, het af- en aanvoeren
van stenen en zand per duwschuit
en het leggen van basaltblokken op
de strekdammen met behulp van een

Als uw hulp resulteert in de identiﬁcatie van een van deze werkers ontvangt
u een e emplaar van de monograﬁe
van Jan Giesen, beschikbaar gesteld
door de Stichting Jan Giesen. Deze
monograﬁe is ook te koop tijdens de
tentoonstelling in Panorama Mesdag.
De tentoonstelling Jan Giesen. Werken
Scheveningen, 1920-1930 is tot en met
28 oktober te zien in Panorama Mesdag (www.panorama-mesdag.nl).
Jan Roedoe (Stichting Jan Giesen)
Met dank aan het Hoogheemraadschap van Delfland

Leen

Leo
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

ERVAREN
GLASZETTERS
GEZOCHT!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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

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

BTR REIZEN

Functie-eisen:
- min. 5 jaar werkervaring in het burgerwerk
- zelfstandig kunnen werken
(inmeten, glas snijden, plaatsen)
- beschikbaar voor 40 uur per week
- eventueel parttime (hele dagen)
- geen 9 tot 5 mentaliteit
- betrouwbaar, representatief en accuraat
- enthousiaste teamspeler
- in het bezit van rijbewijs B
- een geldig legitimatiebewijs
- geen hoogtevrees
Wij bieden:
- een leuke, informele sfeer en ruimte
voor ontwikkelingsmogelijkheden
- arbeidsvoorwaarden en salariëring
conform CAO.

REGENTESSELAAN 317
2562 EC DEN HAAG
070 - 345 74 84
WWW.ALGEMENEBEGLAZING.NL

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
All Inclusive Busreizen

Riviercruises

Heb je interesse in deze vacature?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar
ingrid@algemenebeglazing.nl

John, Martijn en Jasper Jellema

www.BTRreizen.nl

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
Kerstreis / Vulkaaneifel € 443,443,- p.p.

Wij zijn op zoek naar
vakkundige glaszetters
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!

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

40% Korting
7 dg. Kerstcruise Robert Burns *****
40% KORTING nu al va. € 798,798,- p.p.

Vakantie Voordeel Tips
chans
All Inclusive Hotel de Elderders
RTING
Aardenburg / Zeeland 50% KO
oiste
Riviercruises over Europa’s mo
g
rtin
ko
0,0,
rivieren tot wel € 90

rg
All Inclusive Hotel Altastenbe
ING
RT
KO
%
Sauerland / Duitsland 30
Nederland
5 dg. All Inclusive Autoreis
9,- p.p.
,- € 229,zomervoordeel van € 259,-

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u hem al
bezocht, geliked
en gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker
nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest
dat ons leven er door veranderd is. De
Oud-Hagenaar is ook heel actief op social
media, een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.

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

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

‘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

AD.225.JUN18

www.seniorenhulp.com

Good [old] Times: Zomerlessen
Voor iedere 55-plusser die
liever danst dan stil zit

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Uitvaartverzorgers Eise Molenaar,
Sjalestia van Aggelen,
Mieke van Bergenhenegouwen
en Tanja Schouten

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,
ook als u niet of elders verzekerd bent.
Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.

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

Ook dit jaar organiseert Holland Dance
Festival de Good [old] Times zomerlessen:
danslessen voor de 55-plusser die deze
zomer graag dansend doorbrengt. Als
deelnemer volgt u een divers programma
waarin verschillende dansstijlen aan bod
komen. De lessen worden gegeven in de
Holland Dance Festival Studio.

Iedereen, met of zonder danservaring,
is dan ook van harte welkom. De zomerlessen kunnen ook los gevolgd worden.

Onder leiding van verschillende
professionele dansdocenten gaat u als
deelnemer aan de slag met de basis
van drie dansstijlen: klassiek, hiphop
en vogue. Bij de lessen staan samen
dansen en plezier beleven centraal.

vr 13 juli, Zomerles Klassiek
vr 3 augustus, Zomerles Hiphop
vr 24 augustus, Zomerles Vogue

Holland Dance Festival Studio
De Gheijnstraat 51, Den Haag

Tickets en info:
holland-dance.com

Dinsdag 10 juli 2018

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

pagina 5

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.

Overspel, ontucht en hoererij in de omgeving van het Spui
Het Spuikwartier was eeuwenlang het havengebied van Den Haag.
Straten als Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven herinneren
ons daar nog aan. Maar ook de Amsterdamse Veerkade verwijst
naar de boot die regelmatig voer op Amsterdam, Delft en Leiden.
Zoals in veel havenwijken waren de vrouwen van lichte zeden talrijk evenals de mannen die dienden om de dames te ‘beschermen’.
In 1755 runde ene David van Gogh
een soort bordeel aan het drukke
Spui, waar schippers en passanten
op zoek waren naar simpel vertier.
Lonkende vrouwen lieten hun wulpse
ogen vallen op zoekende mannen die
hun ei kwijt moesten. Hun klanten
behoorden niet bepaald tot de bovenlaag, ofschoon ook heren van hogere
stand graag wilden verkeren met een
ondeugend volksmeisje van plezier.
Naast contacten met dames, kon aan
het Spui en omgeving ook de herenliefde worden bedreven, ofschoon na
de razzia van 1733 gelijkgeslachtelijke contacten slechts met de grootste
voorzichtigheid tot stand kwamen.
Overspel
David van Gogh was een rasechte
Hagenaar, die zijn hele leven al
van de straat leefde. Hij was 42 en
daarmee in de kracht van zijn leven.
Vrouwen had hij bij de vleet en hij
was zelfs getrouwd, doch hokte

openlijk al acht jaar met een andere
vriendin zonder gescheiden te zijn.
Samenwonen en overspel plegen
waren in die tijd ten strengste verboden. De vrouw met wie hij een relatie
had was de 32-jarige Mie Prins, die
zelf ongehuwd was, maar een kind
had van een Oost-Indiëvaarder. Een
vrouw in die positie had in die tijd
weinig kans op enig maatschappelijk
aanzien. Beiden konden het goed met
elkaar vinden en woonden en sliepen
onder één dak eerst aan het Spui in
het pand genaamd “de Haringtjes”
en later wat verder weg aan de Hekkelaan.
Talenten
Wanneer de lijnveren op Amsterdam en Delft arriveerden was het
een komen en gaan van passagiers.
Handwerklieden, sjouwers en andere
ongeschoolden waren druk bezig met
het verhuren van hun krachten en
talenten om in hun dagelijkse onder-

houd te voorzien. Niet zo verwonderlijk dat Mie en David hun eigen
talenten gebruikten om aan geld te
komen ofschoon ze heel goed wisten
dat ze het risico liepen om opgepakt
te worden.
Prinsestraat
Mie was het gewend om met heren
te verkeren. Ze had eerder gewerkt
in een hoerenhuis op de hoek van
de Prinsestraat. Terwijl ze maar al
te goed wist dat haar levenswijze
verboden was, scheen ze Van Gogh
te hebben verleid om bij hem in huis
eerst voor hoer te spelen en later

als een hoerwaardin gelegenheid te
geven om ook andere speelmeisjes te
exploiteren. Mie Prins had duidelijk
de broek aan en Van Gogh leek naar
haar pijpen te dansen en had weinig
in te brengen bij zijn dominante
levensgezel.
Verbanning
Toen hun lucratieve zaak eenmaal
aan het rollen kwam, werden ze separaat opgesloten en voor de rechter
gesleept. Ofschoon ze wisten dat het
verboden was om ongehuwd samen
te wonen en te hoereren, viel de straf
toch nog tegen. David kwam er het

beste vanaf met een geldboete van
400 gulden en eeuwige verbanning
uit Den Haag. De boete was aanzienlijk, maar de uitgekookte David had
genoeg geld opgestreken om hem te
betalen.
Zijn vriendin Mie werd echter veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid in
een tuchthuis gevolgd door eeuwige
verbanning. De kans dat ze elkaar in
het aardse leven nog zouden zien was
daarmee voorgoed verkeken...
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Mient ook op de grens met Wateringen
De Mient is een belangrijke straat in Den Haag. Vroeger reden daar twee trams doorheen, de lijnen
2 en 5. Als demonstratiefietsproject heeft de Mient ook een bekende naam in de fietsenwereld.
Medio 1975 werd dit project door het ministerie van Verkeer en Waterstaat gesubsidieerd. Maar
dat de Mient als straatnaam (Mientweg) ook voorkwam op de grens van Wateringen en Den Haag,
dat weten maar weinig mensen.
Op een oude plattegrond uit 1913 is
de Mientweg te zien. Deze weg liep
vanaf de Poeldijkseweg tot de oude
Loozerlaan en de Ambachtsweg in
Wateringen. Op de grens met Poeldijk

staat nog steeds de Mientwoning, een
oude boerderij, die rond 1700 al werd
genoemd.
Na de annexatie van Loosduinen in

1923 door Den Haag moest de naam
Mient worden gewijzigd. Door de
uitbreiding van Den Haag Zuidwest
moest naast de boerderijen Vrederust
en Berestein ook deze weg verdwijnen. Na 1970 werd de weg verlegd
en heet nu Erasmusweg. Ook een
deel van het volkstuincomplex werd
aangepast. Maar de vereniging bestaat
nog onder de naam Mient.
Viaduct
Maar de naam Mient zal ook in
Wateringen nog op een andere ludieke
wijze voortbestaan. Door de aanleg
van de Lozerlaan en de doortrekking
naar de A4 (Wippolderweg) werd de
weg naar Poeldijk gekruist.
Dat geschiedde door middel van
een viaduct. Dat viaduct dat ook een
ﬁetsviadukt bevat, kreeg de naam
Mient-viaduct.
Op dit moment is de demonstratieﬁetsroute weer in de picture. Om de
parkeerproblemen op de Laan van

Tuinpark De Mient

Meerdervoort op te lossen en de bomen te sparen, werd er naar de Mient
gekeken. Er leken opties te bestaan om
het tweerichtingenﬁetspad op te heffen
en er extra parkeerplaatsen te creëren.

nieuw voorstel gelanceerd dat met behoud van de ﬁetsvoor ieningen er toch
extra parkeerplaatsen kunnen komen.
Wil Bianchi
wilbianchi@ziggo.nl

Gelukkig heeft de gemeente ingezien
dat de Mient juist door veel ﬁetsers
uit Loosduinen wordt gebruikt en
opheffen of verplaatsen geen juiste
gedachte was.
Misschien had men daar ook een
Mient-viaduct willen plaatsen?
Inmiddels heeft de gemeente een

Mient-viaduct
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Tijden

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

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
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 Den Haag pino a in Den
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 plattegrond.

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 apaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende ederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende tuinstadwijkje
uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese tussen de esthetiek
van De Stijl en de kubische baksteenarchitectuur van de Nieuwe
Haagse School.

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

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 n onderwerp Den
Haag. Daarvoor werd redacteur Van der Eijk aangewezen. De knipsels zijn nu
digitaal tot leven gewekt.

€ 34,95

€ 14,95

€ 29,95

€ 15,95

€ 15,95

€ 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).

De Oud-Hagenaar bestaat bijna 10 jaar
In februari 2019 bestaat De Oud-Hagenaar tien jaar en zijn er
250 exemplaren verschenen. De oplage van De Oud-Hagenaar
groeide van 33.000 exemplaren per 14 dagen naar 75.000. En het
aantal afhaalpunten bereikte in dit jaar de 400.
De waardering en de enthousiaste
commentaren en brieven zijn er in
groten getale. Hoe gaan we verder in
2019? Dat is afhankelijk van u. Als u
doorgaat met het insturen van verhalen
over hoe het leven in de stad vroeger

was, dan zit dat wel goed. We hebben
eigenlijk wel paar adverteerders meer
nodig. Zeker als we meer bijzondere
nummers willen maken.
Om de toekomst met groter vertrou-

wen tegemoet te ien neem een steunabonnement op De Oud-Hagenaar en
ontvang 26 nummers een heel jaar bij
u thuis. De abonnementsprijs voor dit
steun-abonnement is 0,00 euro.
Wilt u een donatie doen of een gift
geven t.b.v. het 10-jarige bestaan van
onze gratis krant, dan zijn we u ook
ontzettend dankbaar. Alle donateurs
en steunabonnementhouders worden -

als e dat willen - dan vermeld op de
Kerstbijdrage van 2018.
Vul voor het steunabonnement
onderstaande bon in of maak 60,00
euro over op rekeningnummer NL44
ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V.
Vermeld dan wel ‘steunabonnement’
en ja of nee als u in het Kerstnummer vermeld wilt worden.

Donaties en giften kunnen op
hetzelfde bankrekeningnummer
worden overgemaakt. Vermeld op uw
overschrijving ‘ja’ of ‘nee’ als u in het
Kerstnummer als donateur van onze
krant wilt worden vermeld.
De Oud-Hagenaar

De Oud-Hagenaar kan uw steun goed gebruiken!!
De Oud-Hagenaar bestaat volgend jaar 10 jaar en wij hebben uw steun
én hulp hard nodig.
Hulp geven doet u al door middel van verhalen over vroegâh maar u
kunt ons ook extra STEUNEN door een abonnement te nemen op De
Oud-Hagenaar of door VRIEND te worden van De Oud-Hagenaar.
Een STEUN-jaarabonnement voor Nederland komt op € 60,00.
U ontvangt dan iedere 2 weken De Oud-Hagenaar in de brievenbus.

Of word Vriend van de Oud-Hagenaar
U kunt de krant ook extra ondersteunen, alle beetjes helpen.Wanneer u
echter meer dan € 100,- doneert, krijgt u ook nog eens de krant iedere
tweee weken in de brievenbus.
Als extra krijgt u een vermelding als steun en toeverlaat in het Kerstnummer.
Wilt u de krant in het buitenland ontvangen? Ook dat kan, stuur ons
een mail naar martini@deoud-hagenaar.email

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

Ja, ik STEUN De Oud-Hagenaar, ik ontvang na overmaking van € 60,00 naar banknr.
NL 44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT/Oud Hagenaar een jaar lang De Oud-Hagenaar
in mijn brievenbus.
Ja, ik wordt VRIEND van De Oud-Hagenaar en ik doe een eenmalige donatie van
................... naar banknr. NL 44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT/Oud Hagenaar
En ik vind het daarnaast leuk om vermeld te worden in het kerstnummer

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
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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 naar
deoudhagenaar@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76
Als ik de baas zou zijn…
Fietstocht langs de kunstwerken in het Zuiderpark

Als onze politici vrij zijn, nemen
kinderen het Binnenhof over! In de
zomervakantie zet ProDemos de deuren wagenwijd open voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Vrijwel iedere dag
is er een kinderrondleiding naar de
Ridderzaal.
Altijd al minister willen zijn? En het
geld van Nederland willen uitgeven?
Tijdens de kinderrondleiding gaan de
kinderen op ontdekkingstocht over
het Binnenhof en naar de Ridderzaal met ‘Het Koffertje’ vol bijzondere voorwerpen… De kinderen mogen alles vragen en kunnen muntjes verdienen, die ze later als échte ministers mogen
uitgeven. Wat vinden zij belangrijk? Ontdek deze zomer samen met uw (klein)kinderen waar
de koning de troonrede voorleest en wie écht de macht heeft. Ga met ze op politiek avontuur:
www.prodemos.nl/schoolvakantie

Ouwe Koek in Loosduinen
Het doel van Ouwe Koek is om ouderen te empoweren. Door te focussen op wat zij wél kunnen,
in plaats van wat ze níet kunnen. Samen met ouderen uit Loosduinen bakken zij koekjes, die bij
lokale winkels worden verkocht. Via de berichtentrommels die zij bij winkels neerzetten, komt
alle waardering bij de bakkers terug. De kopers kunnen namelijk direct een briefje sturen aan
degene die de koekjes heeft gebakken. Op deze manier hopen ze een bijdrage te leveren aan het
vereenzamen van ouderen in de wijk Loosduinen.
Een overzicht van de komende bakdagen: 30 augustus, 27 september, 25 oktober en 29 november. Ze vinden plaats tussen 14.00 en 16.00 uur in het Loosduinse Hof, Glenn Millerhof 5 in
Den Haag. Iedereen is welkom om te komen, je hoeft je niet aan te melden.

De Mengtafel: kom je mee eten?
Stop de Haagse Community tegen Eenzaamheid en Stayokay in een blender en je krijgt ‘De
Mengtafel’: een nieuw maandelijks event waarbij alles draait om het met elkaar genieten van een
lekker maal en een onvergetelijke tijd. Het doel? Eenzaamheid terugdringen. Met een unieke mix
van jong en oud willen we laten zien dat niemand alleen hoeft te zijn.
De eerste Mengtafel vindt plaats op vrijdag 13 juli om 18.00 uur en mee-eten kost € 8,50.
Locatie: Stayokay Den Haag, Scheepmakersstraat 27, 2515 VA Den Haag. U/jij bent van harte
welkom! Graag even aanmelden door te mailen naar denhaag@stayokay.com of bellen naar 070
315 7888.

Openluchtvoorstelling ‘The Greatest Thing’ Den Haag
The Greatest Thing is een romantische mime-muziektheatervoorstelling afkomstig uit Berlijn van de singer-songwriter Miss Walker en de mime artiest Silent Rocco. Miss Walker en
Rocco nemen hun publiek mee naar een andere wereld waarin een zwijgende vagebond en
een schijnbaar levenloos neon-elfje de hoofdpersonen zijn. De inhoud van haar gouden tasje
blijkt de sleutel te bevatten tot hun gezamenlijke verhaal en er ontstaat een prachtig muzikaal
sprookje, waarbij het publiek een eigen rol vervult. Deze voorstelling werd met groot succes
eerder gespeeld op verschillende festivals in Europa en Azië en is vanwege het grote succes
van vorig jaar nu nogmaals te zien in Nederland in de lommerrijke omgeving van het Haagse
Zuiderparktheater. Het is een unieke midzomeravond-ervaring voor theater en groenliefhebbers
in Den Haag. Leer Den Haag ook eens van de andere kant kennen! Data: 20 juli (21.00 uur) en
21 juli (13.00 en 21.00 uur) in het Zuiderparktheater in Den Haag.

Extra
Kom met de boot naar de voorstelling… en krijg een nog mooiere beleving van de zomer! Boottocht met Willemsvaart , die de bezoekers aflevert bij het Zuiderpark en later na de voorstelling
weer terug naar de plaats van vertrek (zie voor meer informatie de STET website).

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

Zondag 29 juli 2018. Aanvang: 10.00 uur. Prijzen: Voorverkoop: € 3,00 | Aan de
poort: € 4,00 | Ooievaarspas: € 2,00 | Alle prijzen zijn incl. consumptie.

Lancering NL DIGIbeter in Forum Zoetermeer
Staatssecretaris Knops nodigt Zoetermeerders uit voor de feestelijke lancering Agenda Digitale Overheid,
NL DIGIbeter, in Forum Zoetermeer op vrijdag 13 juli. NL DIGIbeter is een agenda van alle overheden
gezamenlijk. Veel van de overheid gaat al online, maar de digitalisering staat niet stil. Dus hoe maken
we Nederland DIGIbeter voor iedereen? De staatssecretaris gaat graag in gesprek met Zoetermeerders
(kinderen, volwassenen en ouderen, digivaardig of juist niet). De presentatie vindt plaats in het Forum
Zoetermeer, Stadhuisplein 1, van 16.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en wordt afgesloten met
een hapje, drankje en een leuk cadeautje.

Effecten op digitale samenleving
Overheid, burgers, instellingen en bedrijven communiceren volop met elkaar, ook digitaal. Digitalisering
biedt steeds weer nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Want de ontwikkelingen gaan snel en
ook de dienstverlening van de digitale overheid staat niet stil. Vandaag de dag wordt bijvoorbeeld veel
gesproken over kunstmatige intelligentie, blockchain, bitcoines en drones. Welk effect heeft dat op de
digitale samenleving?
Overheden kijken naar deze kansen. Maar staan ook stil bij de vragen die nieuwe technologische mogelijkheden oproepen. Wat betekent het uitwisselen van persoonlijke gegevens bijvoorbeeld voor ieders
veiligheid en privacy? Hoe zorgen we ervoor dat de gegevens goed beschermd zijn? Hoe voorkomen we
dat digitalisering ten koste gaat van belangrijke waarden als gelijkheid en democratie? En hoe garanderen we dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving?

NL DIGIbeter
De Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter, is een
agenda van alle overheden gezamenlijk en legt de
verbinding met belangrijke publieke en private partners. De agenda bevat vier thema’s, een routekaart
met projecten, experimenten en onderzoeken en een
innovatiebudget voor de komende jaren.
De Agenda Digitale Overheid hangt nauw samen
met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie van het kabinet (onlangs gelanceerd door het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat) en heeft specifiek de digitale dienstverlening van de overheid als focus.

Forum Zoetermeer
Bibliotheek Zoetermeer werkt in haar nieuwe hoofdvestiging, Forum Zoetermeer, samen met tientallen
samenwerkingspartners aan de digitale ontwikkeling van Zoetermeerders.

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen

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

• 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
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Het leven is al zo hectisch…
Behoefte aan sociale en zinvolle aﬂeiding?
Kom dan iedere maandagavond tot rust in een
gezellige ambiance.
Bel voor een afspraak: 070-3459434
Of mail: jandijkstra1952@gmail.com

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

www.oddfellows-denhaag.nl

VRIENDSCHAP LIEFDE WAARHEID
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Projector Haagsche Courant Planetarium be
Het was een regelrechte sensatie: de brand, die in 1976 woedde in het Planetarium op het Haagsche Courant-gebouw op de hoek van de Wagenstraat en de Grote Marktstraat en een unieke
‘Planetarium’ volkomen in de as legde. Schade: 2,1 miljoen gulden, de unieke Zeiss-projector leek
reddeloos verloren en werd voorlopig opgeslagen in de kelder van het Gemeentemuseum. Of de
bijzondere projector hersteld zou kunnen worden, was de vraag.
Sijthoff-directeur Freddie (F.W.)
was er niet optimistisch over: “Het
systeem van lenzen en raderen zal
eerst volledig gedemonteerd moeten
worden”, zei hij met kennis van
zaken. Inmiddels is Romke Schievink
met al zijn kennis over sterrenhemelprojectoren in zijn werkplaats
in Gronau (Duitsland vlak over de
grens bij Enschede) al een tijd bezig
om de laatste hand te leggen aan het
volledige herstel van deze bijzondere projector, die hij in bruikleen
kreeg van het Museon om aan de
verdere restauratie te werken. Want
in mechanisch opzicht was dat al
eerder door een groep deskundigen
gebeurd. Maar het zeer bijzondere
karakter van deze projector (Romke
bezweert mij meteen aan het begin
van het gesprek dit “in hemelsnaam”
geen sterrenkijker te noemen!) is door
Schievink als het ware herontdekt.
En overigens wordt zo’n projector
eigenlijk een planetarium genoemd.
Waarom het geen kijker is, wordt
mij in de loop van het gesprek (en na
bestudering van al het materiaal, dat
Romke mij nog toegezonden heeft!)
steeds duidelijker. Want de combinatie van projector (een systeem van
koperplaten, die als diapositieven
fungeren, lampen en tandwielen) en
projectiekoepel zorgt in feite voor
een nabootsing van sterrenhemel en
afzonderlijke sterren. Op de koperplaten zijn de hemellichamen met de
hand geponst, door de “gaatjes” komt
het licht van de lampen en zo wordt
alles geprojecteerd. De beweging van
de tandwielen met kleine projecto-

ren (op basis van allerlei complexe
rekenformules geconstrueerd) bootst
de beweging van de componenten van
de zon, maan en andere planeten na.
In een veel korter tijdsbestek dan in
het echt: de toeschouwers, die als het
ware midden in het heelal zitten zien
de bewegingen veel sneller.
In 1932 werd deze Zeiss projector,
het “model 1”, geïnstalleerd in het
door ijthoff opgerichte en geﬁnancierde planetarium op het dak van het
gebouw van de Haagsche Courant.
Er bestonden maar twee exemplaren
van dit apparaat: één in München en
één in Den Haag. Het zijn overigens
beiden de eerste mechanisch/optische
planetaria ter wereld, dus in die zin
was het planetarium van de Haagsche Courant absoluut uniek, iets
wat Romke pas tijdens het project
ontdekte De opdracht aan de ﬁrma
Zeiss in Jena is ooit gegeven door ene
Oskar von Miller uit München. Hij
wilde een realistische weergave van
de sterrenhemel in een koepel van
het Deutsche Museum. Een projectie,
waarmee je de sterren en de sterrenhemel van alle kanten kon bekijken
zoals je die in het echt zag, terwijl
je er als het ware ‘middenin stond’.
Deze vorm van projecteren wordt nog
steeds toegepast bij moderne Planetaria, die volgens Romke Schievink
(en hij kan het weten!) uniek is en
kwalitatief beter dan een moderne
digitale projectie zoals een IMAXtheater. De Zeiss-projector werkt met
echte duisternis. Alleen de puntjes
van de sterren worden geprojecteerd.

Het menselijke oog verliest daarbij
elk gevoel van afstand tot de projectie
koepel. Je ervaart dat je werkelijk
buiten staat. De werking van de tandwielen werd ooit als concept bedacht
door Christiaan Huygens. Deze had
een Planetarium ontwikkeld, waarbij
met speciale tandwielen en met de
zon als middelpunt de sterren en de
sterrenhemel gedurende bijna 365
dagen in hun bewegingen gevolgd
konden worden. Het voert in het
kader van dit artikel te ver om deze
bijzondere ontwerp-techniek helemaal
uit te leggen. Bovendien is het de
vraag of ik dat, inclusief de complexe
rekentechnieken van Huygens, wel
allemaal zo in detail heb begrepen...
Zeiss voegde nog enkele bijzondere
technieken toe aan Huygens’ concept,
de ingenieurs van het beroemde
concern zagen de opdracht van Miller
uit München aanvankelijk helemaal
niet zitten. Maar de verantwoordelijke constructeur bij Zeiss, Walter
Bauerfeld, hield wel vol en werkte
een weekend door nadat al zijn
teamleden hadden afgehaakt en
kwam met de deﬁnitieve oplossing
en vervolgens werd in 1924 de eerste
versie gebouwd. Waarvan overigens in de archieven van Zeiss geen
constructietekeningen meer te vinden
zijn! Walter Bauerfeld voegde, nadat
de leiding was overtuigd over de
haalbaarheid van het project, aan het
basisconcept van Huygens nog een
aantal elementen toe onder meer door
de aarde als geometrisch middelpunt
te nemen bij het vervaardigen van alle
diapositieven.
Overigens moesten de eerste twee
exemplaren voor Den Haag en München nog handmatig bediend worden,
maar inmiddels heeft Romke Schievink met zijn teamgenoten er een
computergestuurd besturingssysteem
voor gebouwd. Dat gaat straks dus
wat makkelijker dan de tandwielen,
schakelaars en schuifregelaars met de
hand bedienen.

De bedrijfsleider Bert van Sprang

Overigens speelde de discussie
binnen het Zeissconcern over de
haalbaarheid van de opdracht in de
periode 1914-1919, gedurende de
erste Wereldoorlog dus. Het ﬁnale
concept van Bauerfeld was gereed op
21 maart 1919. Het 100-jarig jubileum van de start van het bouwproject
zal dus volgend jaar gevierd kunnen
worden. Romke Schievink gaat ervan
uit, dat de compleet gerestaureerde en
gemodiﬁceerde want computergestuurde) projector dan ergens in Den
Haag (gesprekken met het Museon

Opening Planetarium Den Haag

zijn gaande) een plek gekregen zal
hebben en veel publiek zal gaan trekken in een nieuw te vervaardigen koepel. De bouw van de twee planetaria
is helemaal afgerond in 1923 en werd
tijdens het ‘oktoberfeest’ in München
voor het eerst gedemonstreerd. Het
‘wonder van Jena’ was klaar! Een
exemplaar ging dus naar München en
het tweede exemplaar werd voorlopig
op het dak van de Zeiss-fabriek in
Jena geplaatst. Dit tweede exemplaar
kwam later dus in Den Haag op het
Sijthoff-gebouw terecht. Hoe dat
proces precies verlopen is, hoe de
Sijthoffs het bestaan van het planetarium ontdekten, waarom ze beslisten

het instrument naar Den Haag te
halen, heb ik bij het opstellen van dit
artikel nog niet kunnen achterhalen.
Maar ik zoek verder en wellicht weet
een lezer van De Oud-Hagenaar er
iets meer over te vertellen.
De lenzen die voor de twee apparaten
geschikt bevonden werden door het
Zeiss Jena-team waren overigens
al gemaakt in 1913 en lagen al min
of meer op voorraad bij Zeiss. Het
waren zogenoemde Tessar-lenzen,
lenscombinaties eigenlijk, die de
vroeger gebruikt werden voor camera’s die met glasplaat negatieven
werkten. Deze lenzen hadden een
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eleeft in Gronau een revival
de diapositieven van het noordelijk
halfrond van de sterrenhemel ernstig
beschadigd (vooral door het bluswater), maar die kunnen nu worden
hersteld ten behoeve van hergebruik
ten behoeve van de zuidelijke sterrenhemel! Het planetarium van Den Haag
bleek ook meer sterren te bevatten
en toont ook zichtbare nevels, die het
planetarium in München niet kan laten
zien. Daarnaast was dit planetarium
van 1924 tot 1934 op drie andere
plaatsen actief. Je zou kunnen zeggen
dat dit het eerste mobiele planetarium
ter wereld was.
Romke Schievink raakte eigenlijk al in
1976 geïnteresseerd in het Haagse Planetarium en zou ook met een jongeren
werkgroep ‘astronomie’ op bezoek
gaan bij Bert van Sprong (de bedrijfsleider van het Planetarium), maar kon
pas later op de uitnodiging ingaan,
nadat zijn vrienden al geweest waren.
Helaas kwam de brand ertussen en dus
zag hij het planetarium pas weer terug
bij de opening van het Omniversum
in 1984, toen het deels gerestaureerde
apparaat (vooral mechanisch hersteld)
in de hal van het nieuw geopende
gebouw stond. Hij raakte in de ban
van het ding en besloot het onderwerp
op zijn vijftigste weer op te pakken.
Hij had al langer in zijn hoofd een
tentoonstelling van telescopen te realiseren en nam in 2016 opnieuw contact
op met het Omniversum met de vraag
waar het planetarium inmiddels opgeborgen was. Dat wist men toen niet
zo precies, men veronderstelde bij de
buren van het Museon. Romke wilde
de projector graag zien en een half
jaar kwam er een afspraak tot stand en
hij mocht kijken om de toestand op te
nemen.

groot brandpunt (120 mm).
Enkele belangrijke ontdekkingen, die
Romke Schievink tijdens de restauratie deed waren de volgende feiten: het
Planetarium van Den Haag kon ook
de zuidelijke sterrenhemel weergeven vanaf de evenaar. Deze optie is
nergens beschreven en wordt alleen
terloops genoemd in een wetenschappelijke publicatie uit 1925. Daarvoor
waren extra projectoren aangebracht
voor de zuidelijke melkweg. Deze
optie is nooit door Zeiss verder uitgewerkt en daarmee waren deze projectoren eigenlijk overbodig. Echter,
bij de brand in 1976 zijn een deel van

n september 017 kwam de deﬁnitieve toestemming om samen met zijn
vriend Ewout Bakker uit Delden het
instrument te mogen onderzoeken.
Maar het reactiveren moest plaatsvinden in zijn werkplaats in Gronau
(Duitsland). Het transport was nog wel
een ‘dingetje’, maar het doel om nog
voor de kerstdagen te kunnen beginnen in zijn werkdomein werd gehaald.
En zo kon hij de kerstvakantie (Romke is docent bij Saxion in Deventer)
benutten voor een eerste schouw. Alle
grote koperplaten (de diapositieven)
werden gedemonteerd, de lampen
en de tandwielen aan een kritische
beoordeling onderwerpen, de constructie en oorspronkelijke werking
van het apparaat moest vastgesteld én
begrepen worden. Er waren immers
geen gedetailleerde constructietekeningen en/of ontwerp-beschrijvingen
beschikbaar uit de archieven van Zeiss
Jena, die waren er alleen vanaf model
2 (1926) en hoger, dat na de eerste
twee exemplaren gemaakt werd. Niet
alleen Romke en Ewout Bakker keken
naar en werkten aan het ‘teruggevon-

den’ Planetarium, er was een heel
burgercollectief van ouderwetse en
zeer gemotiveerde technici actief. Het
Zeiss-museum in Jena heeft bijzonder
veel belangstelling in dit project, juist
ook omdat er bij hen zo weinig van
dit planetarium uit deze tijd bewaard
is gebleven. Twee wereldoorlogen
en veertig jaar socialisme tijdens de
DDR-periode hebben duidelijk hun
sporen achtergelaten.
Dat hele team is nu bezig de restauratie van het Haagse ‘wonder van Jena’
te voltooien en het apparaat te modiﬁceren naar een computergestuurde
versie. Want handbediening is geen
optie meer. In oktober hoopt Romke
Schievink het Planetarium van Den
Haag te kunnen opleveren als zijnde
‘weer operationeel’. In november
houdt hij een presentatie van ‘zijn’
project in Duitsland en een tweede in
Den Haag bij het Museon. Natuurlijk
zal die presentatie, maar nog veel
meer de uiteindelijke ‘heropening’ met
veel publiciteit gepaard gaan, want
Romke hoopt van ganser harte, dat
de ‘wederopstanding’ van het Haagse
Planetarium veel nieuwsgierigheid zal
stimuleren. Omdat het zo’n erg bijzonder instrument is, juist de combinatie
van projector en projectiekoepel. Koepel? Waar is die dan? Ook daar denkt
Romke een oplossing voor te hebben.
De projector is ooit gebouwd voor een
koepel met een diameter van 10 meter.
Zo’n koepel zou op zich in het Omniversum wel mogelijk zijn, maar de tribune van dit theater past daar niet bij,

Onderzoek door de brandweer

het publiek hoort immers in de koepel!
Hij heeft dus een voorkeur voor een
geodetische koepel ie de ﬁlmpjes op
YouTube en de foto’s) in het Museon,
maar dat wordt de komende maanden
allemaal nog besproken, waarbij ook
nog een klein detail als de ﬁnanciering moet worden opgelost. Idee van
Romke is een aangepaste koepel te
laten bouwen, een Chinese ﬁrma is
al bezig met een proefversie, die hij
hoopt in juni in in Gronau (in zijn
tuin) te kunnen opzetten en zo de
projector te kunnen uitproberen. Ik
krijg natuurlijk weer een uitnodiging
om daarbij te zijn, maar voordat ik
die in dankbaarheid mee naar huis
neem, legt Romke mij nog even uit
waarom dat ‘als toeschouwer in de
sterrenhemel zitten toch zo bijzonder

Einde eerste restauratie in 1984

is’. “Kijk”, zegt hij, “dat is nou het
verschil met het op zich mooie IMAXsysteem van het Omniversum. Je ogen
hebben maximaal 45 minuten nodig
om te wennen aan volledige duisternis
(het kenmerk van het planetarium),
maar daarna waan je je ook echt een
deel van het heelal. Dat kan een digitaal planetarium of IMAX-presentatie
nooit bereiken.” En voegt hij eraan
toe: “Eind jaren zestig had het Haagse
Planetarium al een miljoen bezoekers
gehad, laten dat er vlak voor de brand
1,5 miljoen geweest zijn. Het zou
toch mooi zijn als we dat met het deze
gerestaureerde versie nog eens zouden
kunnen bereiken?”
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
ATHLON CARBON ULTRALICHTGEWICHT ROLLATOR
Ultra lichtgewicht rollator van carbon fiber,
eenvoudig inklapbaar.

ﬁ

Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid,
comfort, zeer licht wendbaar, kleine draaicirkel
en uitstekende stabiliteit.
Verkrijgbaar in 3 zithoogtes, in de kleuren
zwart, wit en rood.

Met de Hofpas

€ 400,00
Normale prijs € 499,-

De Athlon rollator is gemaakt van
Carbon Fiber en daarom extreem
licht. Bij het ontwerp van de Athlon
rollator is rekening gehouden met
design en gebruikersgemak. Het is
met een eigen gewicht van slechts 5,2
kg één van de lichtste rollators op de
markt. U kunt de Athlon eenvoudig
inklappen en 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.
Hij kan een gewicht aan van 150 kg
en heeft een makkelijk inklapsysteem.
Maak kennis met deze superlichte en
onverwoestbare carbon ﬁber rollator.
Optioneel te leveren met ultra zachte
softbanden voor extra comfort tijdens
het lopen.

BOODSCHAPPENTROLLEY
PLAYMARKET WE GO

TOILETVERHOGER MET
ARMSTEUNEN

MANICURE-PEDICURESET
MP 840

De We Go trolley
wordt gekenmerkt
door de hoge
boodschappenmand op
4 stabiele zwenkwielen.
Bovendien is hij
eenvoudig inklapbaar
en zeer wendbaar. U
hoeft niet te bukken bij
het laden van de trolley.
U zal dan ook versteld
staan van het comfort
en gebruikersgemak.
Verkrijgbaar in 6
kleuren.

Voor extra steun bij het opstaan en
gaan zitten op het toilet. In zithoogte
verstelbare toiletstoel met (opklapbare) armsteunen.
Eenvoudig te
monteren op de
meest gangbare
toiletten, stevige
fixatie zonder
gereedschap.
Met de Hofpas
De toiletverhoger
is belastbaar tot
120 Kg.

Geschikt voor hand- en voetverzorging.
U kunt nagels, nagelriemen, eelt, ingegroeide (teen)nagels met het grootste
gemak behandelen, dankzij de licht hanteerbare MP 840. Wordt geleverd met
7 slijtvaste opzetstukken. Met het extra
nagelpolijstopzetstuk met 2 gladmaak- en
2 polijstrollers geeft u uw nagels een natuurlijke en langdurige glans.

Met de Hofpas

€ 127,

20

Normale prijs € 159,-

€ 75,

95

Normale prijs € 99,95

Nog geen Hofpas?
Wordt dan snel gratis lid van

de Volharding en ontvang
de Hofpas én ....

Met de Hofpas

€ 39,95
Normale prijs € 49,95

VERGROOTGLAS OPVOUWBAAR
MET LED-LAMPJE
Handig opvouwbaar vergrootglas met heldere ledverlichting. Vergroot twee maal,
en de biofocaal zes maal.

20% KORTING
Met de Hofpas

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

€ 23,95
Normale prijs € 29,95

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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Herinneringen en dromen van een straatvoetballertje
Door mijn raam zie ik kinderen spelen op het plein waar ik woon.
Een rustig plein. In beginsel verkeersvrij. Voor een groot deel met
struiken beplant. Ook staan er wat fraaie bomen. Het midden van
het plein bestaat uit een betegelde ruimte. Hiervan een deel met
zachte rubberen ‘valtegels’. Daarop een aantal kinderspelattributen, zoals ‘wipkippen’ en een glijbaan. Een ander deel is bestemd
voor bijvoorbeeld balspelen. Die kinderen vermaken zich bij goed
weer op allerlei manieren. Onwillekeurig komen dan de herinneringen aan mijn eigen ‘straatspeeltijd’ weer bij mij boven.
In mijn straat in Den Haag waren
toen geen speelvoorzieningen. In
mijn kleutertijd zal ik mij op straat
ongetwijfeld intensief hebben bezig
gehouden met die voor volwassenen
moeilijk te deﬁniëren fantasiespelletjes. Daarvan herinner ik me
weinig. Daarna kwamen
geleidelijk aan de meer
fysieke activiteiten.
Daarvan herinner ik
mij de details beter. Ik
herinner mij levendig mijn
vele activiteiten als (straat)
voetballer. Maar dat kwam na het
rolschaatsen.
Ik had zelf geen rolschaatsen. Die
‘leende’ ik van mijn oudere broer
wel of niet op basis van vrijwilligheid. Rolschaatsen was toen alleen
toegestaan op de rijweg (autoverkeer
was er toch nauwelijks. Alleen paard
en wagen). Maar de meeste rijbanen
waren door hun kinderhoofdjes of
ongelijk liggende straatklinkers voor
rolschaatsen totaal niet geschikt. Het
mocht ook op schelpenpaden. Maar
o n schelpen-ondergrond was te
stroef en daardoor ook niet erg gewild.
Dus zocht je naar plaatsen die wel
geschikt waren.
In onze buurt was de geasfalteerde
rijbaan van de Laan van Meerdervoort
wel geschikt. Rolschaatsen zou daar
prima kunnen. Maar door het drukkere
rijverkeer was het daar te gevaarlijk.
Voor een kerkje in onze buurt was een
brede stoep. ehalve door de kerkgangers op zondag werd die stoep maar
zelden door voetgangers gebruikt.
Zij gaven meestal de voorkeur aan
het trottoir aan de overkant. Op die
brede stoep was er ruimte zat en een
geschikte tegelbestrating. Op die plek
konden we uitstekend rolschaatsten.
Niemand had er last van. Totdat er een
diender verscheen...
Omstreeks mijn twaalfde jaar werd
voetballen mijn meest favoriete bezigheid. Ik heb nog
levendige herinneringen
daaraan. Ik weet ook nog
dat ik, evenals de jeugd
nu, mijn eigen voetbalhelden en fantasieën had.
Voetballen op straat was verboden. De
politie was streng. Maar je deed het
toch. Een klein balletje was handig.
Dat was snel weg te moffelen. ubbe-

ren ballen waren schaars en ze werden
gaandeweg de oorlog schaarser. Aan
een tennisbal was moeilijk te komen.
En je raakte zo’n bal gemakkelijk
kwijt.
Je schoot hem bijvoorbeeld over
een muur of schutting. Niet
elden werd hij niet teruggegeven. Of hij rolde in
een rioolput. Je kon dan
proberen met je buik op
de grond en je arm door een
putgat de bal uit het rioolwater
te vissen. Dat lukte maar zelden want
je kon er meestal net niet bij. In dat
geval moest je wachten tot de puttenzuiger’ langs kwam. Die kwam op
gezette tijden door de straat om de
rioolputten uit te pompen. Een grote
groene auto met een pomp en een
groot waterreservoir. Eerst werden de
deksels van de putten gelicht. Wanneer je geluk had mocht je voor het
pompen begon even op je buik liggend
met je bovenlichaam de put induiken
om de bal te pakken. Jammer genoeg
werd dat nogal vaak geweigerd. Dan
was je die bal deﬁnitief kwijt.
De grootste spelbreker bij het straatvoetbal was de politie. Enkele keren
per dag kwam er een diender langs op
ijn statige dienstﬁets. en imposante
verschijning met zijn zwarte helm op
het hoofd en het sabel bevestigd met
twee klemmen aan de voorvork van
het dienstrijwiel.
Als je hem bijtijds zag dan bracht je
de bal snel in veiligheid. Je propte
hem in je zak of je ging er ijlings mee
vandoor. De agent ette dan de achtervolging in. Kreeg hij je te pakken
dan gaf hij je een ernstige vermaning
en werd het corpus delict inbeslaggenomen.
Voetballen op straat was dus spannend. Maar hoe spannend het ook
was: ik droomde er toch van om
ooit met een echte voetbal van het
juiste formaat op een echt
voetbalveld compleet met
echte doelpalen te mogen
voetballen.
Dat was wel mogelijk als
je lid mocht worden van
een voetbalclub. Maar in onze
(oorlogs)tijd van krapte en schaarste
krabde mijn ouders zich hard achter
hun oren wanneer ik met zo’n vraag
aankwam. Een voetbaltenue, indien

Laan van Meerdervoort gezien vanaf Bethlehemkerk. Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

verkrijgbaar, koste textielpunten,
die voor andere dingen harder nodig
waren. Voetbalschoenen waren schaars
en slechts incidenteel tweedehands te
koop. Ook kon de contributie van zo’n
club een bezwaar zijn. Ik hield mij dus
noodgedwongen maar bij het voetballen op straat.
Toen nam een vader van één van de
vrienden het initiatief om met ons een
echt school- straatteam te formeren.
Hij gaf ons instructie over de positie
van de spelers in het elftal, over
de spelregels, het samenspel en de
wijze waarop we op een veld
zouden moeten spelen.
We speelden onder zijn
leiding ook een paar
onderlinge oefenpartijtjes
op een kaal veldje in de
buurt.

veelde zich rot.
Maar toen leek er een kentering in
de strijd te komen. Want ik scoorde
tegen!
De betrouwbare sluitpost van onze
tegenpartij werd plotseling minder
betrouwbaar. Uit verveling verliet hij
zijn post en rende overmoedig naar
voren. Hij wilde ook een aandeel
nemen in het glorieu e doelpuntenfestijn van zijn partij en hij liet zijn
doel onbeheerd achter. Ik doorzag
die situatie en stelde mij slim op in
het strafschopgebied van de
tegenstander. Niemand
volgde mij en tot mijn
grote verrassing bevond ik
mij plotseling in het bezit
van de bal.
Ik rook mijn (buiten)kans!

Op een zeker moment werden we in
staat geacht om het eens tegen een
echte voetbalclub op te nemen. Dat
was heel wat. Vrijwel al mijn medespelers en ook ikzelf hadden zelfs nog
nooit een terreinencomplex van een
echte voetbalvereniging betreden. Het
verkleden in een ofﬁciële kleedkamer
was al bijzonder. Ik had zelf geen
voetbal-schoenen en moest het doen
met een paar afgedankte molières van
mijn broer.
Vol animo betraden we het veld
met de echte doelpalen. We gingen
natuurlijk voor de winst! Maar we
troffen een tegenstander die ook voor
de winst ging en daar spontaan naar te
werk ging. Vanaf de aftrap werden we
in de verdediging gedwongen. Voor
ons doel ontspon zich een hevige strijd
van alleen maar aanvallen en verdedigen. Onze tegenstanders speelden
meer geroutineerd en gedisciplineerd
en veel effectiever dan wij. We werden
op alle fronten overtroefd. Al spoedig
stonden we met -0 achter. De veldhelft van onze tegenstander hebben
we niet gezien. Wij werden volledig
afgestraft. Hun een ame keeper ver-

Door een magistrale beweging met
mijn rechter molière werkte ik de bal
in het verlaten doel van de tegenstander. elf vond ik dat ik een Wereldgoal’ had gescoord. Maar veel later
besefte ik dat ik meters buitenspel
had gestaan en dat de scheidsrechter in een vlaag van verbluftheid of
onbekwaamheid die situatie onjuist
had beoordeeld en dat door een blind
vertrouwen in ijn spelregelkennis er niemand was die
zijn beslissing waagde te
betwisten. De stand was
nu dus -1.
Ik nam met geveinsde
bescheidenheid de knuffels van
mijn medespelers in ontvangst evenals
de ovatie van het driekoppige publiek.
Ik betreurde wel dat het klasgenootje
waar toen mijn liefde naar uitging
wat haar waarschijnlijk altijd onbekend is gebleven) zich niet onder de
juichende toeschouwers bevond.
Onze tegenstanders raakten niet onder
de indruk van het tegendoelpunt. Zij
zetten een tandje bij en dat kwam òns

weer op enkele tegengoals te staan.
We verloren die legendarische match
met 11-1.
Scoren tegen een echte voetbalclub
was één van mijn meest glorieuze
momenten. Het jammerlijke verlies
deed op géén manier afbreuk aan mijn
eigen ‘fantastische’ prestatie. Ik vond
het jammer dat er tijdens de be etting geen internationale wedstrijden
werden gespeeld want in mijn fantasie
van een 1 -jarige straatvoetballer
vond ik dat ik nu wel in aanmerking
zou moeten komen voor ons nationale
team. Ik droomde van een wedstrijd
tegen de Moffen. Ik fantaseerde dat
de keuzeheren van de NVB (de K van
Koninklijke was toen verboden onmogelijk om mij heen zouden kunnen.
On e coach werd on eker na die 11-1
nederlaag. Hij kon de verantwoordelijkheid niet meer helemaal aan. Hij
vocht tegen zijn onvermogen. Hij
twijfelde en was daardoor niet meer
zo gemotiveerd. Hij nam zelf ontslag
en daarna viel ons team uiteen.
En zo was ik opnieuw op straatvoetbal
aangewezen. Ik raakte weer (tennis)
ballen kwijt doordat ze over een muur
werden geschoten, ze een rioolput
inrolden of door de politie in beslag
werden genomen.
Later werd ik lid van een
echte voetbalclub. Ik kon
tegen mijn verlies en dus
koos ik voor de club waartegen ik met mijn straatteam
o n smadelijke 11-1 nederlaag
had geleden maar waartegen ik wèl
mijn eerste echte (ongeldige) goal ooit
had gescoord. Mijn molières werden
verruild voor echte voetbalschoenen.
k heb leren in ien dat mijn fantasieën
niet altijd worden bewaarheid. Ik ben
dan ook nooit de veel-scorende spits
van Oranje geworden.
Gé C. Witmaar
gcwitmaar@gmail.com
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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

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
op te zadelen met hoge uitvaartkosten.
En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname
aan het Depositofonds van De Volharding
biedt hiervoor een passende oplossing.
U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 141,
hoek Prins Hendrikstraat.

GELS

ZEGELS & PE

Kom kijken in de kluis
van de Nutsspaarbank
Wie is er vroeger niet opgegroeid met de
Nutsspaarbank? Met zo’n ijzeren spaarpot, of dat
papieren spaarbankboekje waarin uw gespaarde
dubbeltjes en kwartjes genoteerd werden. Het is
precies 200 jaar geleden dat deze spaarbank,
waaruit Fonds 1818 is voortgekomen, werd opgericht.
Haal deze zomer in Het Nutshuis herinneringen
op en ontdek bijzondere bankgeheimen tijdens
een bezoek aan Zegels & Pegels, de interactieve
familietentoonstelling over de Haagse
Nutsspaarbank.

Aanmelden
Workshops zijn op
18 juli en 8 augustus van
14.00-15.30 uur in Het
Nutshuis, Riviervismarkt 5,
Den Haag. Aanmelden kan
via eijkelboom@fonds1818.nl
of 070-364 11 41.

Gratis workshops en boeken
Ook voor uw (klein)kinderen is er genoeg te doen!
Zoals een spannend laserspel in de grote kluis en
workshops: spaarvarkentjes en -huisjes maken
en bankbiljetten ontwerpen en drukken.
(Groot)ouders ontvangen op die
workshopdagen een gratis exemplaar
van het jubileumboek Goed Geld.

GRATIS

Word ook lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

Fonds1818.nl/zegelsenpegels

uitje voor oud
en jong

Fonds 1818 is jarig en trakteert! Komt u ook?
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Op de ﬁets naar de vakantieplek in 1962
Het is weer vakantietijd. We reizen met z’n allen weer alle kanten op. Ik dacht eraan toen ik afgelopen mei in de auto richting
Passau reed, op weg naar een fietsvakantie langs de Donau. Op
de Duitse autobaan reed ik braaf op de middenbaan. Met rechts
een onafzienbare rij vrachtwagens die de goederen van Westnaar Oost-Europa brachten en links van me de laagvliegende
auto’s die in Duitsland nou eenmaal zo hard mogen rijden als ze
kunnen. Ik bedacht me dat het toch eigenlijk wel gek was, dat
ik ruim 800 km moest gaan rijden om een paar dagen te willen
fietsen in mijn vakantie.
We zouden vertrekken met gehuurde
superﬁetsen met 1 versnellingen en
onze bagage werd dagelijks naar het
volgende hotel gebracht. Van Passau
naar Wenen in dagen ﬁetsen o n
km per dag). ‘s Morgens konden wij
ons te goed doen aan een uitgebreid
ontbijtbuffet. Voor onderweg kochten
wij belegde broodjes, die in Duitsland
en Oostenrijk overal in elke bakkerij
te koop zijn. En ‘s avonds aten wij, na
een verfrissende douche, een heerlijke
maaltijd in het dorpsrestaurantje of in

het Hotel aan de Donau. Al ﬁetsend
bedacht ik, dat ik vroeger als kind ook
altijd ﬁetste in mijn vakanties. Minder
lu e, maar wel ﬁjn dat we elke omer
eropuit trokken om te gaan kamperen
ergens in Nederland.
19 . k ging ik met mijn vader ﬁetsen
naar de plek waar wij met het gezin
wilden gaan kamperen. Ik was 12 jaar
en had het jaar ervoor een grote ﬁets
met handremmen voor mijn verjaardag
gekregen. Mijn moeder en mijn kleine
zusje zouden later
met de trein naar
de vakantieplek
komen. Mijn vader
reed met een zelf
geknutseld karretje
achter ijn ﬁets,
waar alle kampeerspullen in zaten.
We gingen richting
Venlo en onze
camping was in
Arcen aan de Maas.
Bij de Hoornbrug,

Hoornbrug te Rijswijk. Foto: Paul Lunenburg (Dienst Stedelijke Ontwikkeling), collectie Haags Gemeentearchief

brak er een as van het ﬁetskarretje
Opgeven was geen optie, dus vonden
we een ﬁetsenmaker in ijswijk, die
samen met mijn vader de as verving
en een uurtje later reden we alweer
richting Rotterdam. Fietsen over de
bolderkeien van de
Maasbrug, want
met het karretje
konden we niet
door de Maastunnel.
De overnachting was op een kleine
camping in Woudrichem. Mijn vader
had nog een minitentje bij zich. Een

z.g. dwarsslapertje, dat hij zelf op de
oude Singer-naaimachine van mijn
oma had gemaakt. Daar sliepen wij in.
Van een maaltijd herinner ik me niet
veel. Mogelijk hadden wij een pak
Kingcorn-brood bij ons en een zakje
hagelslag en een
pot pindakaas.
Er was ook een
primus, waarop
wij water konden
koken voor thee
en soep uit een pakje. Voor eten in een
restaurant was natuurlijk geen geld.
Ik weet nog wel dat ik het fantastisch
vond zo samen met mijn vader op

avontuur. Van moeheid herinner ik
mij niets. De volgende dag kwamen
wij in Arcen aan en zetten samen de
grote tent op. De volgende dag ﬁetsten
wij naar het station in Venlo om mijn
moeder en zusje op te halen. Mijn
moeders ﬁets met kinder itje was inmiddels door de spoorwegen van Den
Haag naar Venlo gebracht. Dus ﬁetsten
wij met elkaar naar de vakantieplek
aan de Maas. Het gezin was weer
compleet en er volgden twee weken
kampeerplezier.
Ineke Seriese
ineke.seriese@ziggo.nl

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
Kind heeft recht op
deel van erfenis
Mijn moeder is in april overleden.
Mijn zus, met wie ik ruzie heb en geen
enkele contact meer, heeft haar begrafenis geregeld. Zij heeft mij geen informatie daarover gegeven. Mijn moeder
heeft aan mij voor haar overlijden af
en toe een zakcentje toegestopt. Want
zij vond het niet nodig alleen mijn
zuster en haar kinderen te sponsoren.
Kan ik nog iets claimen?
In principe kunnen ouders hun
kinderen niet onterven. Is er géén
testament dan kunt u minstens een
beroep doen op uw deel van de nalatenschap waarbij wél schenkingen
moeten worden betrokken. Binnen
180 dagen na overlijden om precies
te zijn. Het beste is om uw zus aan
te schrijven en haar erop wijzen dat
u ook wil meedelen in de nalatenschap van uw moeder. Reageert zij
helemaal niet, dan heeft u alleen
nog maar de mogelijkheid om met
een jurist haar (naderhand?) aan te

pakken. Dat heeft uiteraard alleen
maar zin als de nalatenschap enige
proportie (minstens vele duizenden
euro’s) heeft want een jurist in dit
soort zaken kost aardig wat. U weet
toch wel hoeveel ongeveer de nalatenschap (netto na aftrek van haar
begrafeniskosten) bedraagt?

Samenlevingskwesties
Meerderjarige wil de
achternaam wijzigen
Een van mijn kinderen die de achternaam heeft van de man, van wie
ik al lang ben gescheiden, wil liever
mijn achternaam en meisjesnaam
hebben. Het is mijn dochter die al ruim
meerderjarig is en ook geen contact
meer wil hebben met haar vader. Is
naamswijziging mogelijk?
Ja. Een meerderjarig kind (ouder
dan 18 jaar) kan zijn naam laten
wijzigen in die van de ouder of
verzorger die hem of haar tijdens de
minderjarigheid na een scheiding
verder heeft verzorgd en opgevoed.
Hij of zij moet hiervoor zelf het

verzoek indienen. Voorwaarde is dat
de ouder, partner of pleegouders het
kind tijdens de minderjarigheid gedurende enige tijd hebben verzorgd
of opgevoed. Bij de geboorte krijgen
mensen een voor- en een achternaam. Voornamen hebben vaak een
speciale betekenis. Achternamen
verwijzen naar een familieband of
iemands afkomst.
In sommige situaties is het mogelijk
een achternaam te wijzigen. Als iemand een andere achternaam krijgt,
spreken we van geslachtsnaamswijziging. Voor het wijzigen van
een achternaam bestaan wettelijke
regels. Een aanvraag moet een meerderjarige indienen bij het bureau
Justis van het ministerie van Justitie.
Daaraan zijn wél kosten verbonden:
€ 835 per geval. Het bureau beoordeelt of de achternaam mag worden
gewijzigd. Voor een voornaam kunt
u niet bij Justis terecht. Voor het
verzoeken van het wijzigen van een
voornaam moet u bij de rechter zijn.
Die bepaald dat. Neem hierover voor
meer informatie contact op met de

rechtbank in uw buurt.

Fiscale zaken
Schenking in plaats
van loonbetaling
Ik heb een kennis die een paar uur
per week voor mij wat huishoudelijke
werkzaamheden verricht. Ik betaal
haar zwart. Op jaarbasis geef ik €
2000 uit. Als ik haar dat schenk moet
ik dat aan de Belastingdienst opgeven?
Waarschijnlijk niet. Tenzij u een
arbeidsovereenkomst met haar bent
aangegaan.
Maar als u haar in het algemeen
- dus niet direct gekoppeld als beloning voor haar werkzaamheden - een
‘schenking’ doet, dan kan dat dit jaar
in totaal tot € 2147 belastingvrij.
Belasting in box 3
voor kleinkind
Ik zit met het probleem bij de Belastingdienst dat ik voor mijn zoon belasting betaal in box 3 voor zijn zoon. Is
dat géén schoonheidsfoutje?

Het vermogen van een minderjarig
(klein)kind komt bij de ouders of
bij de grootouders. Uw kleinzoon
betaalt zelf jaarlijks geen 1,2 procent
belasting boven de vrijstellingsbedragen in box 3, maar dat komt
voor rekening van de ouder(s) of
grootouder(s). Daaraan valt niet te
ontkomen. Er zit dus géén schoonheidsfout in de inkomstenbelasting.
Als het kind ouder dan 18 jaar is
dan betaalt hij boven de vrijstellingen zelf de vermogensbelasting
in box 3. U kunt het natuurlijk zelf
een schoonheidsfoutje noemen in de
belastinghefﬁng maar politici hebben besloten dat het rechtvaardig is.
Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden
als u onder de vrijstellingsgrens in
box 3 komt en op eigen naam de
spaarrekening voor uw minderjarige
kleinzoon opent. De vermogensbelasting betaalt u voor uw kleinkind
of zijn ouders. Dat hangt van de
spaarrekening af. De vrijstellingsgrenzen in box 3 voor vermogen is
in 01 0.000 euro en met ﬁscale
partner 60.000 euro. Het vermogen
kan worden verdeeld.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Nog meer goede manieren van weleer
met Julius Pasgeld

Eerst maar eens enkele nuttige aanwijzingen uit dat boek. Hoe diende de
vrouw haar gade bijvoorbeeld thuis te
verwelkomen na z’n werk?
- Vlak voor zijn aankomst zet u het
geluid van wasmachine, droogkast of
stofzuiger uit. Probeer de kinderen
kalm te krijgen. Wees blij hem te
zien. Verwelkom hem met een warme
glimlach en toon de oprechtheid van
uw wil hem te bevallen.

In de vorige eeuw kregen vrouwen hun onderdanigheid met de paplepel ingegoten. Zo bleek de vorige keer uit het boek ‘Vormen, een
handboek voor dames’, uit 1896. Maar het kan nog veel erger. Een lezer maakte me attent op een uittreksel uit een (gefingeerd?)
katholiek schoolboek voor Huishoudkunde voor meisjes uit 1960.

hoaxes, ontdekte dat dat hele zogenaamde katholieke schoolboek voor
meisjes uit 1960 een vertaling was uit
het Amerikaanse The Good Wife’s Guide. Dat kwam dan weer zogenaamd uit
het tijdschrift Housekeeping Monthly van 13 mei 1955. Maar eigenlijk

Vlaamse krant De Standaard.

wind waait.

Ook nepnieuws.

- Gebrek aan geslachtsdrift wordt
veroorzaakt door nachtbraken, zware
lichaamsarbeid, een voortdurend gebrek aan slecht voedsel, een zware studie van de abstracte wetenschappen,
een ﬁlosoﬁsch leven en veelvuldige
bevoeling van de geslachtsdelen.

Liever bij noordenwind
Maar wat moeten we denken van dr.
H.L. Batenburg’s Boek voor verloof-

- Een vrouw dient de voorkeur te
geven aan een man die in het bezit is
van: veel bruin hoofdhaar en niet al
te gladde haren ﬂinke, volle, lange
wenkbrauwen en lange haren op de
oogleden.

- Het zou kunnen, dat u een dozijn
belangrijke zaakjes aan hem wilt
vertellen. Maar daarvoor is zijn thuiskomst niet het geschikte moment. Laat
hem eerst spreken. Herinner u bijtijds,
dat zijn onderwerpen belangrijker zijn
dan de uwe. Maak, dat het zíjn avond
wordt.

Nou, dat wisten ze in 1950 dan dus
ook weer.
Een beetje gekreun
Terug naar dat zogenaamde katholieke
schoolboek uit 1960.

- Klaag nooit als hij te laat thuis komt
voor de maaltijd. Zelfs niet als hij
de hele nacht wegblijft. Installeer
hem comfortabel. Vraag hem zich te
ontspannen in zijn zetel. Maak een
warme, of frisdrank voor hem klaar.
Schud de kussens op en stel voor zijn
schoenen uit te trekken. Spreek hem
aan met een zachte, vredelievende en
plezante stem. Stel hem geen vragen.
Twijfel nooit aan zijn oordeel of zijn
rechtschapenheid. Híj is de meester
in huis en vanuit deze functie zal hij
steeds zijn wil uitoefenen met eerlijkheid en waarheid.

Ook dat staat vol goede raad over
hoe de vrouw zich dient te gedragen
tijdens de seks.
En hoezeer ook nepnieuws, ik kan het
toch niet laten enkele van die raadgevingen hieronder te citeren. Want
mevrouw Pasgeld en ik hebben onder
de tafel gelegen van het lachen toen
we er kennis van namen.
En dat wil ik ook de lezer natuurlijk
niet onthouden. Daar gaat-ie.

En zo gaat het maar door. Je wordt er
niet goed van. Ik tenminste niet. Maar
misschien lopen er nog mannen (of
zelfs vrouwen) rond, die zulk gedrag
nog steeds geweldig vinden?

circuleerde dat huishoudschoolboek
uit 1960 pas vanaf 1990 als een soort
ketting-mail in Nederland.

Nepnieuws?
Gelukkig is er hoop. Peter Burger,
docent journalistiek en gespecialiseerd
in broodje-aap verhalen, geruchten en

En zo blijkt er tot overmaat van ramp
ook nog een broodje aap Instruction
and Advice for Young Brides uit 1894
in 2012 te zijn gepubliceerd in de

den en jonggehuwden, bevattende: De
voortplanting van de mens. Praktische
wenken, nuttige raadgevingen uit 1950?
Dat boek heeft werkelijk bestaan.

Nepnieuws dus.
‘Kwart over zes. Uitgeput komt de
jonggehuwde man van zijn werk. De
soep staat al op tafel, zijn jonggehuwde vrouw doet extra peper op de verse
worst en suddert die in de margarine.
Zwijgend blazen zij hun soep. Glimlachend snijdt zij haar worst in plakjes.
Met een knipoog giet zij een extra
schepje saus over zijn bloemkool.’
Zomaar een huiselijk tafereeltje uit de
vorige eeuw dat het voorspel vormt tot
het hoofdstuk ‘huwelijks mingenot en
geslachtsdrift’, waaruit de volgende
citaten:
- Wanneer de man bij het volbrengen
van de geslachtsdaad op het ogenblijk
van het hoogste genot gekomen is,
moet de vrouw op haar rechterkant
gaan liggen als zij een jongen verlangt
en op de linkerzijde als zij een meisje
wil krijgen.

Ontbijt op bed

- Men kan zich beter aan het mingenot
overgeven wanneer er een noorden-

- Wat de intieme relaties betreft met
uw man: het is heel belangrijk dat u
zich herinnert wat u elkaar beloofde
bij het huwelijk. En dan vooral de
belofte van gehoorzaamheid. Als hij
van oordeel is onmiddellijk te willen
slapen dan zal het zo zijn. Te allen
tijde wordt u geleid door de wil van
uw man en u oefent op geen enkele
manier druk op hem uit om hem tot

Man komt thuis van zijn werk

een intieme relatie te stimuleren.
- Als uw man voorstelt te paren:
aanvaardt het met nederigheid maar
houdt steeds in het achterhoofd dat
het plezier aan de man is besteed en
veel belangrijker is dan dat van de
vrouw. Als hij zijn orgasme bereikt, is
een beetje gekreun van uw kant niet
misplaatst. Integendeel. Het zal hem
overtuigen dat u er ook plezier aan
hebt beleefd.
- Als uw man minder normale
handelingen voorstelt: gedraag uzelf
gehoorzaam en lijdzaam maar geef
uw eventuele ongenoegen aan door
een stilzwijgen. Het is waarschijnlijk,
dat uw man daarna onmiddellijk zal
inslapen. Breng uw kledij weer in
orde. Breng uw schoonheidsproducten
aan alsook uw haarverzorging.
- Nu mag u de wekker zetten: om er
zeker van te zijn, dat u even vóór uw
man op bent in de morgen, zet u nu de
wekker. Zo kan u hem een kop thee
maken tegen dat hij wakker wordt.
Mail
Was het vroeger eigenlijk allemaal wel
zo verkeerd met die seks? Mail het
naar: julius.pasgeld@deoud-hagenaar.
email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Mercedes 190 SL Cabriolet
Als tiener zag ik ze soms geparkeerd staan op de rotonde voor
het oude Kurhaus in Scheveningen, uiteraard met een Duits
kenteken. De Mercedes-Benz 190 SL Cabriolet. Waarom heb
ik toch vaak het idee dat men destijds, Hagenaars zeggen
‘vroegah’, mooiere en meer karaktervolle auto’s maakten dan
tegenwoordig? Zal het mijn leeftijd zijn?
Natuurlijk zijn de huidige Mercedescabriolets opvallend en sportief,
maar eerlijk gezegd toch minder
mooi en elegant dan bijvoorbeeld de
190 SL Cabriolet, waarvan er zo’n
ruime 25.000 exemplaren zijn gebouwd tussen 1955 en 1963. In 1955
betaalde je daar 18.500 gulden voor.
Wat een prachtige auto. Dat vond
ik toen ik tiener was en zo’n 50 jaar
later nog steeds en ik denk dat velen
het met mij eens zullen zijn.
Kijk eens mee. Echt een roadster.
Lange neus met mooie ronde lijnen.
Grote herkenbare grille met die
fraaie ingeronde opvallende ster.
Mooie bolle zijkant met de toen
eigentijdse luchtinlaten en kijk eens
naar die slank toelopende achterkant
met die redelijk platte kofferdeksel.
Stevig chromen bumpers met opstaande rozetten voorzien van rubber.

In die tijd had men nog rijkchomen
wieldoppen die bij Mercedes altijd
voor een deel in dezelfde kleur waren
gespoten als de carrosserie. Subtiel
detail. En natuurlijk een echt stoffen
kap. Het interieur was ook een apart
verhaal. Een heel mooi verhaal, om
niet te zeggen een klein sprookje.
Althans voor mij. Je ziet het al als
je het portier opent. Mooie bolle
vormgeving. Leren deurbekleding en
stevig hang- en sluitwerk. Zo zie je
het niet meer tegenwoordig. Wat een
mooie stoelen. Forse fauteuils van
rijk leer. Strak metalen dashboard in
de kleur van de auto, met eenvoudige aan- en uitknoppen voor de
elementaire functies zoals verlichting, ruitenwissers, verwarming en
de radio. Klokken voor de standaardinformatie en verder geen onnodige
grappen. Tegenwoordig is het stuur
functioneel als verberger van de

airbag en veelal voorzien van allerlei
knoppen voor een handige bediening
van de telefoon, cruise control en
noem maar op. Telefoon in die tijd?
Ja, een kunststof zwart ding met
een hoorn in de gang, als je het je
kon veroorloven. Nee, toen was een
stuur nog echt mooi, met een fraaie
chromen ring voor de bediening van
de claxon. Groot, dun, maar mooi.
Simpel contactslot met een nu nos-

talgische ‘Neiman’-sleutel. Sleutel er
in, draaien en dan dat geluid van die
-cilinder 1 97 cc motor. Magniﬁek.
Met zijn 120 pk haalde deze toch
1100 kilo wegende SL een topsnelheid van 173 kilometer. Voor die tijd
een duivelse snelheid, maar met de
perfecte wegligging van deze uiteraard achterwielaangedreven cabrio
een genot om hem toen, maar zeker
ook nu nog door de bochten te jagen

in heuvelachtiggebied. Zo achter het
stuur van deze 190 SL met de kap
open, tussen leer en warmhouten
sierlijsten waan ik mij weer in die
tijd van de succesvolle Duitse tvshows van Vico Torriani en Caterina
Valente. Wie? Ja precies, dat bedoel
ik nou. Jeugdsentiment!
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.

Comfortland. De waardebonnen gaan naar de
volgende inzenders:
1. René de Bruijn, te Zevenhoven
2. Frank Streppel, te Berghem
3. Ruud van Holsteijn, te ‘s-Gravenzande

Prijswinnaars
In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde de
vorige keer: 4-9-4-4. Drie winnaars ontvangen
een waardebon van 15 euro (prijs 1), 10 euro
(prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden bij

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. 14

8

1

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

7
4 5

6 9

6
4 8
5
8
9
7 5
9

5
3 1
2 7

7
3
5 2

3 6
1

2

4
3

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 20 juli.

2 6 1

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

6
7

4
6 3 4
9
1
7 3
4

comfortland.nl

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

7
2

4 5
3
5 2

5
5

3 9
7
9 2

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

8
3
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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

ONBEPERKT ONTBIJTEN AAN HET STRAND
BIJ DE WATERREUS
De Waterreus is een permanente strandtent aan het begin van het strand van Scheveningen.
Het is een van de weinige restaurants, welke het gehele jaar geopend is.
Ik mocht laatst genieten van het heerlijke ontbijtbuffet bij de Waterreus. Samen met
een vriendin had ik gereserveerd en om 10:00 kwamen we aan. Ik was nog niet eerder
bij de Waterreus geweest, maar wat een prachtig strandrestaurant! Ze zitten echt op
het strand en hebben aan twee zijdes een groot terras. Op het terras staan lekkere
loungebanken en lage tafels waar je heel gezellig zit.
Wij besloten om binnen te gaan zitten aan de hogere tafels. We werden netjes verwelkomd door het personeel en mochten gaan zitten waar we wilden. Vervolgens werd er
gevraagd wat we wilden drinken en werd ons verteld dat we lekker van het ontbijtbuffet konden pakken. Mijn vriendin en ik houden allebei erg van lekker eten en ontbijt- en
lunchgerechten zijn onze favorieten! Dus ik was super benieuwd wat voor lekkers ze
allemaal hadden……
Het ontbijtbuffet
En wauw! Wat een mega uitgebreid buffet! Echt niet normaal! Verse zalm, roerei, bacon, worstjes, pannenkoeken, croissantjes, vers afgebakken broodjes, gewoon brood,
yoghurt en allerlei lekkers om er in te doen, zoals cruesli met rozijnen, cornﬂakes,

vers fruit, diverse superfoods (lijnzaad, cranberries etc.). Het was echt super veel.
Maar ook heel veel zoete lekkernijen, love it! Donuts, chocoladecake, mufﬁns, soesjes,
cakejes, kaneelbroodjes en zoet beleg als jam en hagelslag.
Ik begon met yoghurt met fruit, cranberries, lijnzaad en cruesli. Daarbij een broodje,
roerei, zalm, kaas en wat salade, (ohja er is ook nog een saladebar).
Het was echt super lekker en we hebben gezellig zitten eten en kletsen. Tijd voor
ronde 2, en die mocht natuurlijk ook wat zoets bevatten. Ik nam een pannenkoek met
nutella en banaan, een kaneelbroodje, wat fruit en off course een donut.
Het buffet wordt tot half 12 aangevuld en het ontbijt blijft tot 12 uur staan, maar je mag
natuurlijk zo lang als je wilt blijven zitten. Ontbijten kan elke zondag vanaf 9 uur tot 12
uur.
Wij hebben in ieder geval genoten!
Hofpas partnerreview door: Yolanda Wevers

HOFPASKORTING: ONBEPERKT ONTBIJTEN OP ZONDAGEN VOOR MAAR €10,-

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
DEN HAAG OUTDOOR

HAPPY TOSTI

PALEMBANG INDONESISCH RESTAURANT

Tickets voor Den Haag Outdoor voor maar € 25,-. Verkrijgbaar bij:
Uncle John (Leyweg 595), Rebl Snacks (Lange Poten 9) & Supermarkt Bako (Spui 217-219).
Zuiderpark, Den Haag

Een GRATIS glas huisgemaakte limo of ijsthee bij je tosti!
Korte Poten 5, Den Haag - Centrum

10% korting op de rekening!
Thomsonlaan 17, Den Haag - Fahrenheitstraat / Thomsonlaan

BROUWERIJ DE PRAEL DEN HAAG

RIJSWIJK TALENT AWARD (I.O.V. STICHTING TRIAS)

Tussen 09.00 en 16.00: kopje kofﬁe naar keuze met appeltaart en
slagroom voor € 4,50.
Esperantoplein 20, Den Haag - Energiekwartier

€ 1,50 korting op je tickets voor de ﬁnale op 29 september 2018.
Cor Ruystraat 2 - Rijswijk

SEBAHAT
GRATIS wenkbrauwen verven na een wenkbrauw behandeling.
Molenstraat 34, Den Haag - Centrum

DE RIJSWIJKSE SCHOUWBURG
SOBA RESTAURANT & CAFE

TONYS GARAGE SALE
15% korting en GRATIS thuisbezorging in de regio.
Westvlietweg 74 A3, Den Haag - Hoornwijk

10% korting op de rekening!
Johanna Naberweg 5, Den Haag - Zuiderpark

‘T VAARHUYS
CRUST HOUSE PIZZA

DE JAVAAN
GRATIS kofﬁe of thee bij een warme maaltijd!
Aert van der Goesstraat 45, Den Haag - Geuzen- en Statenkwartier

€ 1,50 korting per ticket op vrijwel alle voorstellingen.
Generaal Spoorlaan 10 - Rijswijk

10% korting op de rekening!
Aert van der Goesstraat 40, Den Haag - Geuzen- en Statenkwartier

Maandag en dinsdag: 6 uur varen, 4 uur betalen (normaal € 150,nu € 130,-). Woensdag t/m vrijdag: € 10 korting bij 8 uur huren
(normaal € 170,- nu € 160,-)
Vlietweg 15, leidschendam - Den Haag e.o.

INSIEME HAIR SALON
VAN RIJN GROENTE EN FRUIT
10% korting op alle kant en klare maaltijden.
Damstraat 4 - Leidschendam

25% korting op een knipbeurt. Aanbieding is geldig van di t/m do
tussen 10.00 en 17.00.
Westeinde 45, Den Haag - Centrum

KOMPAAN BIER
Kompaan bier proefplankje: € 10,- (i.p.v. € 15,50)!
Saturnusstraat 55, Den Haag - Binckhorst

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.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

