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Favoriete cafés in de jaren 50, 60 en 70
Al in de jaren 50 was er voor
mijn ouders een zeer geliefd
café en dat zat op de hoek
van de Harstenhoekweg en
de Haarlemsestraat: café
Hulsbosch! De eigenaren,
Frans en Rietje Thijs, waren
vrienden van mijn ouders en
vooral mijn vader was er vaak
te vinden. Soms tot woede
van mijn moeder, die hem
meerdere malen daar moest
weghalen, omdat we gingen
eten of andere dingen doen.
Op zondag mochten wij als
kinderen mee, en dan maakte
Rietje soep of een bal gehakt.
En natuurlijk een flesje sinas
of cerise van Hero!
Na afloop gingen we vaak nasi of saté
halen bij restaurant Bali op de hoek,
waar ome Ed in de keuken stond, ook
al een vriendje van mijn vader. En
dan in een pannetje die we van huis
meenamen, dat dan later op de kachel
stond om de boel warm te houden.
Ook met Sinterklaas en andere feestdagen was er altijd van alles te doen
bij Hulsbosch. Er heerste een huiselijke sfeer, die wij als kind erg fijn
vonden. Ook toen ik later ouder was
ging ik er wel eens met mijn vader
een hapje eten. Helaas bestaat het café
niet meer, eerst heeft restaurant Mecca
er gezeten en op dit moment is er een
bed & breakfast, Casa Bruti.
Elvis Presley
Een andere bar waar we ook wel
kwamen, was De Grot, op de hoek van

Café Hulsbosch
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Bar-restaurant Lido

vader of hij met mij mocht trouwen...

Bar op kantoor

het Gevers Deynootplein. Je moest
een trap af om er te komen. En… er
was een jukebox, dat vond ik helemaal
geweldig. Favoriet: Junge komm
bald wieder van Freddy Quinn, en de
liedjes van Conny Froboess. En heel
anders: de eerste nummers van Elvis
Presley!
Eind jaren 60 was mijn vader ook
een vaste klant bij café t Stalletje in
de 2e Messstraat, waar ook bekende
voetballers en trainers kwamen,
waaronder Cor van der Hart (ook al
weer een kennis van mijn vader). De
eigenaar was Jan Wagter. Het was een
heel klein barretje, maar heel gezellig.
Mijn ex-man heeft, toen wij daar met
de familie waren, hier nog heel ouderwets toestemming gevraagd aan mijn

Aan de boulevard zat bar-restaurant
Lido, ook daar waren mijn ouders
veel te vinden en wij dus ook. Eerst
borrelen aan de bar, later een hapje
eten onder begeleiding van de pianomuziek van Wiep Stuurop, bij wie je
verzoeknummers kon aanvragen, een
soort roept u maar! In het weekend
was er disco, daar ben ik maar een
paar keer geweest.
Scheveningen
De leukste bars en cafés die ik zelf
met vriendinnen bezocht, waren toch
wel in Scheveningen, de Bowling,
Paddock, Gretna Green en later in
de stad de Oude Mol, café Sport in

Atlanta Hotel

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

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260
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de Kazernestraat, en als het heel laat
werd gingen we naar De Pijpela aan
het Noordeinde. Allemaal verdwenen.
Ook de bar van Hotel Atlanta aan de
Zeekant was een zeer geliefde drinken eetplek voor ons. Wies en Henny
waren ook weer vrienden van mijn ouders en we aten er regelmatig. Ik ben
zelfs vanuit dat pand vertrokken met
de bruidsauto’s op mijn huwelijksdag,
omdat onze straat was opgebroken.
De dochter van Wies heeft mijn haar
nog opnieuw gedaan, omdat de kapper
er een zooitje van had gemaakt. En
de receptie en het diner zijn ook daar
gehouden, het was een groot feest.
Maar het leukste café was toch wel in
het kantoor en de showroom van het
bedrijf van mijn vader aan de Weteringkade. Ik werkte daar een tijdje als
secretaresse. Beneden in de showroom
was een bar en volgens mij is daar de
eerste vrijdagmiddagborrel geboren!
Tussen de middag werd er sherry
geschonken, en van werken kwam niet
veel meer ‘s middags... Het bedrijf
was ook geen lang lot beschoren, er

De Grot

waren teveel directeuren, te weinig
geld en teveel feestjes!
Eenmaal getrouwd gingen we niet
veel meer uit, soms naar café Sport in
de Kazernestraat en De Pijpela.
Lonneke Passchier
lonpasschier@hotmail.com

Bar op kantoor

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

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

Foto Scheveningen uit 1917
Dit is een foto van Scheveningen uit 1917. Mijn oma Peters en haar kinderen
gingen een dagje naar het strand. Met de toen oude Pier en de oude gebouwen op de boulevard. Lekker dik ingepakt, zodat je geen stukje bloot zag.
Mijn moeder was toen 18 jaar met mooie zwarte hoed op. Ik ben geboren in
1936 en vond deze foto tussen mijn oude foto’s.
Wil Smithuis
Wil.Smithuis@kabelfoon.nl

parklaan, toen de politiepaarden nog
heel gewoon waren en de agent je bal
afpakte, omdat het niet mocht om op
de straat te ballen en de scharenslijper
met zijn bijzondere kar riep: “Wie
heeft er nog iets te slijpen?”

halen: Elisabeth Bas en bij kapper De
Koning werd mijn haar keurig geknipt
met de scheiding in het midden die ik
vandaag aan de dag met een vergrootglas moet zoeken en hem tenslotte
nooit meer zal vinden.

O ja, en dan de schillenboer met zijn
suffe paard voor de kar en heel hard
riep: “Schillllle!” Mijn moeder kwam
dan de trap af met een doos vol schillen die via de schillenboer vlug de opgehangen zak aan de kar in ging. We
hadden op diezelfde Zuiderparklaan
slager Van Vliet. Hij riep altijd wanneer de boodschap in de tas zat: “Een
fijne dag en tot de volgende keer.

Mijn buurvriendjes Joop Veldhoen
en Henk Lemmens waren altijd
van de partij op straat. We maakten
railsen met krijt en namen als route
de Zuiderparklaan, Bussumsestraat,
Larensestraat en Hilversumsestraat.
Een hele reis! De tramlijn 15 kwam
heel vaak langs en we haalden wel
eens kattenkwaad uit door vuurwerk
op de rails te leggen; dat gaf dan een
kleine knal, terwijl wij op het portiek
de afloop afwachtten. Ja, ja, het was
me wat. Mijn moeder riep: “Ga even
zuurkool halen bij Verkijk!” Ik nam
een pannetje mee en de groenteboer
deed daar voor vier personen zuurkool
in. Toen ik netjes thuis de zuurkool
binnenbracht was het niet meer voor
vier personen, maar voor drie. De
vierde persoon, ik dus, had er al een
flinke hap van genomen. auwe zuurkool, heerlijk! Voor één persoon had
ik het al opgegeten! Ach, dacht ik, dat
merken ze toch niet. Ja, wij kinderen,
wisten wij veel... Mijn moeder poetste
de voordeurbel wel twee keer in de

Naast hem woonde meneer Verploegen, de kolenboer. Een bijzonder
aardige man. Wij kregen daar de
kolen van. Antraciet of eierkolen (die
waren goedkoper) en dan had je nog
Verbruggen, de melkboer. Had je
zuivel nodig? Nou, daar wist Verbruggen wel raad mee. De zilverdoppen
op de melkfles werden bewaard voor
de kinderen in het Verre Oosten. Dat
bracht geld op!

week en mijn vader deed zijn best
om brood te verdienen in die niet zo
makkelijke tijd. Ik liep vanaf mijn
negende tot twaalfde op sandalen (in
de zomer) en op gympies in de winter.
Het was armoe... we konden er net van
rondkomen!
De Zuiderparklaan zal ik nooit vergeten, al rijden er al jaren geen trams
meer. Het was een spannende tijd!
Haagse Harry zou graag nog eens
terugzien in die tijd, maar moet helaas
altijd voor zich uit kijken en oppassen
dat hij niet in dat hoopje poep stapt dat
vlak achter hem ligt op de sokkel aan
de Prinsegracht. Op de Zuiderparklaan
hadden we vroeger ook een Haagse
Harry, maar hoe zijn echte naam was
ben ik vergeten. O ja, de Valkenboskerk is dicht. Klaar voor de sloop,
maar nu weer niet. In elke krant heeft
het gestaan. Het nieuwe plan is: zet er
kluswoningen in. Het is me wat met
die kerk. Heel lang geleden schreef
ik al over ‘de Zuiderparklaan op de
schop’. Dat is nu gebeurd. Wie weet
blijft de kerk ook bestaan, maar er zal
dan wel geklust moeten worden.

Café Sport
Wie, oh, wie, kan mij iets vertellen over Café Sport met de grote
ronde spiegelruiten op de hoek van
de Charlotte de Bourbonstraat en de
Schenkkade? De zaak van mijn oom
Arie en zijn vrouw mijn tante Marie.
In de gouden jaren van VUC, met o.a.
Bertus en Karel de Harder, Jan Holleman, stonden de klanten tot op de
stoep voor een glas bier. Het echtpaar
was geliefd, had zelf geen kinderen,
maar ging voorop als het om belang
van kinderen ging. Mijn oom is op
tragische wijze - een hartstilstand bij
het bombardement van het Bezuidenhout - overleden. De biljartvereniging
‘Wilhelmina’ met o.a. Andries Pieters
in het bestuur; hij was nationaal
arbiter, heeft vele jaren in Café Sport
gespeeld. Mijn tante Marie is later
hertrouwd en uit dat huwelijk zou een
zoon geboren zijn. Jaarlijks werd St.
Nicolaas groots uitgepakt, de zaak
werd gesloten voor het publiek, neefjes, nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes.
Alles kon. Sint in de zetel met een
groot boek en een rondspringende Piet
langs de biljarts.

zijn beste vriendje, Paul de Ruit
en andere leuke buren uit de oude
Tripstraat. Zelf woonde hij op nr. 39
met broers zus en moeder. Vriendje
Paul waarschijnlijk nr. 53. Mijn vader
is van 1937 en zijn vriendje Paultje
was volgens hem even oud. Ook is
er een plan om een reünie van de
Tripstraat te organiseren om gewoon
nog een keertje herinneringen op te
halen van vroeger in dit bijzondere
volksbuurtje. Verder zou ik graag meer
weten over onze oma Nel van den
Berg. Ze woonde met haar gezin in de
Tripstraat tussen haar familie op nr. 37
en 41 in. Daar woonden zoon Frans
met gezin en broer Jan met vrouw en
kind. Op de zolder van nr. 39 woonde
mijn vader André met mijn moeder
Cootje Strang-van den Berg. Wie weet
hier iets meer van?

Jacques Bakker
j.bakker-mpu@kpnplanet.nl

Marijke van den Berg

Wie zijn het?
Stamboomonderzoek levert soms ongekende pareltjes op. Zo kwam ik in het bezit van een oud fotoalbum met portretten
van begin 1900, eind 1800. Helaas zijn er geen aantekeningen gemaakt van wie er op de foto’s staan. Deze twee schitterende foto’s komen uit het album. Uw hulp is hard nodig. Wie zijn het? Weet u het?

Vroeger op de Zuiderparklaan
Ik moet altijd weer even denken aan
vroeger hoe het was op de Zuider-

Frans van Min
vanmin@ziggo.nl
06-52111391

Colofon

Tripstraat 1930-1966
Mijn vader André van den Berg zoekt

Bij sigarenman Bruinis op de hoek
van de Nijkerklaan moest ik elke week
een doos sigaren voor mijn vader

Een aantal familienamen die mijn
vader zich herinnert uit die periode
in de Tripstraat tussen 1930-1965:
Olierook, Scherpenzeel, lems, Troch,
Plugge, Pronk, Dora, Niezing, IJpeij,
Agaat, Scherpenzeel, Meershoek en
Boogaard.

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur
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Haagse kinderboeken zijn schaars
Wanneer ik mijn kleinzoon Simon van zeven een boek zie lezen, doet mij dat goed. Als hij komt
logeren, heeft hij altijd een boek bij zich en hier kan hij in wegdromen. Overigens kan hij ook goed
voetballen. Dit laatste om te voorkomen dat u denkt dat het hier uitsluitend om een boekenwurm
zou gaan. Ik vraag me wel eens af in hoeverre kinderen tegenwoordig nog echt een boek lezen.
Zo’n ding van papier en karton, weet u nog wel. Of moeten ze het afleggen tegen mobieltjes vol
met spelletjes en digitale teksten? Mijn vrouw vertelde me dat ze in de jaren vijftig op woensdagmiddag naar de bibliotheek holde om een boek te lenen. Ze las dit vervolgens snel uit, zodat ze aan
het eind van de middag nog een boek kon lenen. In die tijd kon je maar één boek tegelijk lenen en
dan ook nog eens alleen een boek dat bij je leeftijd paste.
Anne de Vries - de zoon van de
schrijver met dezelfde naam die onder
andere het boek Bartje geschreven
heeft - komt in het door het Letterkundig Museum uitgegeven boekje: Den
Haag, je tikt ertegen en het zingt (1998)
tot de conclusie dat er weinig echte
Haagse kinderboeken geschreven
zijn. Het gaat dan niet om kinderboeken waar Den Haag ook nog even in
voorkomt, maar om boeken die in
Den Haag of Scheveningen gesitueerd
zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
De ongeloofelijke avonturen van Bram
Vingerling, van Leonard Roggeveen
(1927), Tent nummer zeven, van A.C.C.
de Vletter (1927) en in Het verloren
schaap, van Han G. Hoekstra (1947)
komt een oma voor die in onze stad
woont zoals uit de bijgevoegde illustratie blijkt. Ook de vier boekjes die
Jan Ligthart geschreven heeft onder de
titel De wereld in (1898) die in De OudHagenaar van 23 januari van dit jaar
beschreven zijn, spelen in Den Haag.
Dat deze opsomming niet volledig is,
moet u maar voor lief nemen.
Waar moet een goed kinderboek aan voldoen?
Deze vraag is niet eenvoudig te
beantwoorden. Waar moet een goed
boek voor volwassenen aan voldoen?
Zeg het maar. Hoe vaak komt het
niet voor dat iemand zegt dat je een
bepaald boek moet lezen, terwijl jij
het na bladzijde drie al terzijde legt.
Toch is hier wel iets over te zeggen.
Afhankelijk van de leeftijd moeten de
zinnen niet te lang zijn en de woorden
niet al te moeilijk. Je moet je als het
ware in het kind kunnen verplaatsen.
Waar hebben kinderen belangstelling voor, wat moeten we onder
kinderlogica verstaan en hoe groot is
de gemiddelde woordenschat op een

Amalia

Alleen al door die tekeningen was ik
ervan overtuigd dat het boek er moest
komen.

De bal die alle kleuren heeft

bepaalde leeftijd? Misschien zijn de
beste kinderboekenschrijvers zelf wel
ietwat kinderlijk gebleven. Wat ook
van groot belang is, is de kwaliteit
van de illustraties. Kinderen beginnen
meestal met bladeren en hebben dan
al snel door of ze dit boek echt gaan
lezen of niet. Zelfs het lettertype kan
doorslaggevend zijn. Ik meen dan ook
oprecht dat het schrijven van boeken
voor kinderen - zeker voor jonge
kinderen - veel moeilijker is dan het
schrijven van boeken voor volwassenen. Ik kan mezelf in dit geval
een ervaringsdeskundige noemen na

Koning

het schrijven van een aantal boeken,
waaronder één kinderboek.
De bal die alle kleuren heeft
Hoe gaat dat in z’n werk, het schrijven van een boek? Laat ik u maar
eens vertellen hoe dit kinderboek is
ontstaan. Alweer meer dan vijftig jaar
geleden besloot ik een kinderboek te
schrijven. Het moest over een koning
gaan die in het rijke bezit was van
een wonderbal. Wanneer hij die bal
een zwieper gaf, vloog hij weg en
vervolgens ging de koning op pad om
de bal te gaan zoeken en zo beleefde
hij enkele avonturen. Het verhaal eindigde in het Vondelpark waar de bal
tussen de hippies terechtkwam. U ziet
het; dat is alweer een tijdje geleden.
Het manuscript kwam in een bureaula
terecht en heeft daar vele jaren gelegen totdat mijn jongste zoon het nog
niet zolang geleden vond. Hij las het
en zei dat ik er iets mee moest gaan
doen. Ik sprak met hem af dat hij enkele tekeningen zou maken en dan zou
ik de tekst nog eens bekijken. U moet
weten dat mijn zoon Taco kunstschilder is, kijk maar eens op tacoeisma.nl
dan krijgt u een deel van zijn werk te
zien. Hij maakte als voorbeeld enkele
tekeningen en ik was meteen verkocht.

Wel ben ik vervolgens het verhaal
gaan herschrijven. Hippies in het Vondelpark: dat kan niet meer vandaag
de dag. Het verhaal eindigt nu in het
Haagse Bos, om precies te zijn in het
Huis ten Bosch. Misschien herkent u
het meisje dat op de bijgevoegde illustratie de bal aan de koning teruggeeft.
Hoewel, eindigt... Dat is niet helemaal
waar. Ik heb er nog een hoofdstuk
aan toegevoegd. In het begin van het
verhaal geeft de koning aan - het gaat
hier overigens om een klein mannetje - dat hij een
liefhebber van het
getal één is. Eén
vork en één mes
zijn genoeg. Hij
woont tenslotte
ook alleen in zijn
paleisje. Maar ja,
een fiets met één
wiel werkt niet
erg, dus hij moet
wel concessies
doen. In het
laatste hoofdstuk ontmoet
hij iemand die
hij wel heel erg
aardig vindt;
de gravin van
Voorburg en ook
zij woont alleen.
Kortom, eind
goed, al goed.
Ze gaan samen
in zijn paleisje

wonen en de bal wordt te oud voor al
die avonturen. We besloten samen dat
dit boek bedoeld is om voorgelezen te
worden en kinderen vanaf een jaar of
tien kunnen het zelf wel lezen.
Los van de voorkant, zijn de illustraties in zwart-wit uitgevoerd, zodat de
bezitter van het boek de tekeningen
zelf kan inkleuren en zo wordt het een
uniek boek. De reacties op dit boek
zijn tot nu toe vrijwel altijd lovend.
Dat komt vooral door de prachtige
illustraties, denk ik dan.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Oma uit Den Haag
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Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Ster Uitvaartplanners
organiseert voor u
een uitvaart op
maat. U staat bij ons
centraal en u mag
rekenen op een
afscheid in het teken
van iemands leven.
Betrokken, transparant
en eerlijk, dat is Ster

All Inclusive Busreizen

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.

Neemt u gerust
contact op voor
een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

055 - 5059500

Riviercruises

Merlijn Berkhout
Ster Uitvaartplanners • Sumatrastraat 282
2585 CX Den Haag • 06 17492776
merlijn@ster-uitvaart.nl • ster-uitvaart.nl

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

Vakantie Voordeel Tips
ns
Inclusive Hotel de Elderderscha
RTING
Aardenburg / Zeeland 50% KO
Nederland
5 dg. All Inclusive Autoreis
9,,- € 229,,259
€
Nazomer Voordeel van
rg
All Inclusive Hotel Altastenbe

KORTING
Sauerland / Duitsland 30%
mooiste
Riviercruises over Europa’s
rivieren tot

0,- korting
wel € 900,-

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

‘Wij zijn er voor u.’
Speciale service voor senioren

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u graag bij het
organiseren van een persoonlijk afscheid van uw
dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

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

Uitvaartverzorgers Eise Molenaar,
Sjalestia van Aggelen,
n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

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

Gastvrij in Oldenzaal in Twente!
Speciale Senioren Weekarrangementen

(za -za)

€ 555

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

Inclusief: • Halen en brengen van de
• Wellness & Ochtend• opstapplaats
• gymnastiek
• Volpension (incl. koﬃe en
• Lift aanwezig
•
•
• thee in de morgen en avond) • • Vrije plaatsen
• 2 dagtochten (boottocht),
•
•
• Oudejaarsarrangement
•
• Fiets- en Wandelarrangementen
• 1 middagtocht
•
•
• Avond entertainment
•
•• Thuiszorg (als u dit• thuis ook ontvangt)

Toeslag ,kamer 1 pers
€ 55,-

•

•

�� �es�� ��

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

S��i�����
Ne���l�n���
�

ant Het Landhuis
Bentheimerstraat
118, 7573 EC Oldenzaal
Hotel-Cafe-Restaurant
Het Landhuis
www.hotelhetlandhuis.nl
Bentheimerstraat 0541512496
118, 7573 EC
Oldenzaal
info@hotelhetlandhuis.nl
0541512496 www.hotelhetlandhuis.nl
info@hotelhetlandhuis.nl

Welzijn in de wijk
Wilt u hierover
meer weten?

Als Haagse welzijnsorganisaties ondersteunen we bewoners
van jong tot oud.
Onze voorzieningen
en diensten voor de
ouder wordende
Hagenaar zijn divers.

Neem contact op met één
van onze Wijkcentra.
Bel 070 205 33 33 en vraag naar
het dichtstbijzijnde Wijkcentrum
bij u in de buurt of kijk op
www.xtralocaties.nl/wijkcentra

www.mooiwelzijn.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl

Ondersteund door Xtra
www.xtra.nl

AD.225.JUN18

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

Jongensbordeel van Jacob Bakker opgedoekt
Het Spuikwartier kende niet alleen een bruisend nachtleven, ook overdag was er rondom de Veerkade
genoeg vertier te beleven. In 1700 waren hier de havens van Den Haag gevestigd, waarnaar straatnamen als Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven nog verwijzen. Zoals in de meeste havendistricten,
kende ook deze Haagse buurt diverse hoerenhuizen. Ook de herenliefde werd openlijk bedreven.
Jacobus Bakker (1695-1730) was
Maastrichtenaar van geboorte, doch
kwam rond zijn 19e naar Den Haag,
waar hij werkzaam was als kleermaker. Hij was getrouwd en had
twee dochters. Aanvankelijk was hij
serieus aan het werk, maar sinds zijn
vrouw in 1720 in het kraambed was
overleden, zag hij andere mogelijkheden om aan geld te komen. Zijn
amoureuze contacten met jongens
werden steeds openlijker en weldra
had hij diverse schandknapen in huis
die hem voldoende geld opleverden om in zijn levensonderhoud te
voorzien.
Wilsma
In 1724 leerde hij de bekoorlijke
16-jarige Zacharius Wilsma kennen,
die woonruimte zocht en bij Bakker
onderdak kreeg. De aantrekkelijke
Wilsma bleek een fortuin waard te
zijn vanwege de vele lichamelijke
contacten die hij met heren had om
ze te behagen. Ook Bakker zelf had

tientallen malen met de jongen het
bed gedeeld in zijn huis aan het Spui.
De blonde, wat vrouwelijke jongen
was het paradepaardje van de Haagse
wereld van sodomieten.
Bakkers’ verhuurbedrijf kreeg steeds
meer bekendheid en het aantal
knechtjes dat hij verhuurde nam
steeds maar toe. Ook bij feestjes en
partijen werd een beroep gedaan
op de hand- en spandiensten van de
‘jongens van Bakker’. Een enkele
keer werden deze knechtjes dronken
gevoerd en kregen ze niet betaald
voor hun arbeid. Bakker sprak ze dan
razend toe: “Die kerel komt mijn huis
niet meer in. Wel je plasser willen,
maar niets betalen!”
Magdalena
Het jongensbordeel aan het Spui genoot een steeds grotere bekendheid.
Vanuit de wijde omgeving kwamen
heren om bij Bakker vleselijk te
kunnen converseren. Huize Bakker

met zijn knechtjes werd een begrip in
Den Haag! Bakkers oudste dochter
Magdalena schonk de heren geregeld
een glaasje wijn in op hun kamer,
doch verklaarde later voor de rechtbank dat haar nooit iets vreemds was
opgevallen.
De ondernemende Bakker had het
druk met zijn bordeel. Om geregeld
nieuwe knapen te kunnen offreren,
trok hij langs herbergen en ontmoetingsplaatsen als het Haagse Bos op
zoek naar nieuw bloed. Maar ook
op straat kon Bakker schaamteloos
potentiële knechten indringend
aankijken en ze vervolgens gouden
bergen beloven. In de meeste gevallen moesten de jongens eerst door de
baas zelve worden gekeurd alvorens
zij met zijn clientèle mochten verkeren. Sommige knechtjes hielden het
na enkele keren wel voor gezien.
Bevrucht?
In het voorkamertje van Bakkers

Verhoor Jacobus Bakker

huis, kraakte het bed geregeld. De
gemakkelijkste manier om van het
zaad te worden verlost was door het
werk “uit de hand” te doen, maar de
Zeeuwse heer Schoonewaldt betaalde
graag om het werk van achteren te
regelen. En een koetsier uit Utrecht
meldde na een vrijpartij de volgende
ochtend: “Wie weet ben ik wel bevrucht?”
Vervolging 1730
In 1730 maakte de homovervolging
een einde aan de voor die tijd uiterst

tolerante samenleving voor mannen
die in waren voor gelijkgeslachtelijke
contacten.
De deuren van Bakkers’ bordeel
sloten voorgoed, Bakker zelf kwam
voor de rechtbank en eindigde aan
de galg.
Meer over dit onderwerp in mijn
boek Gesodemieter in Den Haag.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar
Ik ben Karel Koper, geboren te Den Haag, op 11 augustus 1932, als derde zoon van een familie
van vijf personen. Van het huis waarin ik geboren ben en de drie huizen die mijn ouders daarna
betrokken, de Stortenbeekerstraat (geboortehuis), Kokstraat en Hattemlaan, weet ik mij niets te
herinneren. Die herinnering begint pas tijdens mijn derde levensjaar op de Escamplaan nr. 43, een
portiekwoning op de hoek van de Weesperstraat. Dat veelvuldig verhuizen was in die vooroorlogse
jaren- dertig niet ongebruikelijk, omdat veel huiseigenaren hun huizen aan de straatstenen niet
kwijt konden en derhalve met kortingen en bonussen huurders paaiden om vooral bij hen te huren.
De huur bedroeg zes gulden per week
en huiseigenaar de heer Schouten, een
hele vriendelijke man van achter in de
vijftig, kwam trouw iedere zaterdag de
huur ophalen.
Hoewel de wijk officieel naamloos
was, was de wijk bij ons bekend als de
Escamppolder en in begin jaren dertig
betrekkelijk nieuw. De laan eindigde
toen bij de Soestdijksekade. Vanuit
onze woning op de tweede verdieping
hadden we volledig zicht op de druivenkassen in het Westland.
Op ons portiek woonde op nr. 39 mevrouw Sierre die kort voor de oorlog
overleed. De nieuwe bewoner was de
familie Exel, die dakloos geworden
was vanwege het Duitse bombardement in Rotterdam in mei 1940. Ik
ken alleen nog de naam van de oudste
zoon; Jan.
Op nr. 41 woonde de familie Constance met dochter Riet (?). Onder ons,

op nr. 45, de familie Polak met vier
kinderen; Corry, Sonja en de tweeling
Hans en Loek, de laatsten van mijn
leeftijd.
Ikzelf had twee oudere broers,
namelijk Jan en Ton, respectievelijk
6 en 2,5 jaar ouder dan ik. Het blok
waarin wij woonden grensde voorts
aan de Zuiderparklaan, de Muiderbergsestraat en de al eerder genoemde
Weesperstraat. Op het gedeelte tussen
de Weesperstraat en de Zuiderparklaan
woonde op nr. 37 de familie Matla met
twee kinderen; zoon Chris en dochter
(?). Hun vader runde een schildersbedrijf, dat later door zoon Chris werd
voortgezet
Verderop, op nummer 17, de familie
Van Egmond. De vader had een kaasgroothandel en zoon Dick zorgde met
een bestelwagen voor de distributie.
Met hem ben ik vaak meegereden om
door tout Den Haag vele kazen bij de
diverse winkels te bezorgen. Links van

dat portiek, op de benedenverdieping,
nr. 23, de familie Naastenpad, waarvan
de vader kleermaker was. In een klein
kamertje aan de voorzijde heb ik hem
vaak in de bekende kleermakerszit op
zijn werktafel zien zitten. Er waren
vier kinderen: zonen Henny, Jan en
Wim (mijn leeftijd) en dochter Tiny.
Banketbakkerij
Een zeer belangrijk winkelpand en
dominant aanwezig: de banketbakkerij van de familie Koenders met
twee zonen, Herman en Ees, de laatste
ook van mijn leeftijd. Herman was
een technisch bekwame voetballer en speelde bij Quick Steps, toen
een populaire voetbalvereniging op
de Nijkerklaan. Ze woonden boven
de winkel op nr. 3. Daarnaast, de
kruidenierswinkel De Unie, Zuiderparklaan 251, later overgenomen door
de Firma Dop en daar weer naast, op
de Zuiderparklaan nr. 241; de toen
alom bekende sigarenwinkel annex
hulppostkantoor van mevrouw Van

Dijk. Vrijwel iedereen in de naaste
omgeving kwam zeer regelmatig in
deze winkel voor postzaken en vulde
dan en passant ook zijn rookgerei
aan. Onder de familie Polak, in de
Weesperstraat nr. 160, de familie
Warnaar en daarnaast de brandstoffenhandel van de familie Scholten. Die
pal pal naast onze woning woonde.
Ze hadden vier kinderen waarvan de
naam van de oudste mij ontschoten is.
Verder zoon Koos, dochter Trees en
zoon Adrie of Gerard. De laatste was
ongeveer even oud als ik en verongelukte op tragische wijze op zeer
jeugdige leeftijd. Ik kom hier in een
later stadium nog op terug.
Tegenover ons huis, op de andere hoek van de Escamplaan met
de Weesperstraat lag een braakliggend stuk grond waarop in 1937 het
Gemeentelijk Badhuis werd gebouwd,
waarvan de opening in 1938 plaatsvond. De bouw van dit badhuis was
vanuit ons raam zeer goed te volgen.
Op de Escamplaan deed zich overigens een merkwaardige tweedeling
voor: onze kant met de oneven nummers, werd gescheiden van de kant
met de even nummers door tramlijn
6 die, ingebed door een ligusterheg

aan beide kanten van de trambaan,
ons als kinderen het gevoel gaf van
een ander stadsdeel te zijn. Ik heb dan
ook, op één heel bijzondere uitzondering na, weinig contact gehad met
kinderen ‘van de overkant’. Maar ook
daarover later meer. Wel herinner ik
mij de familie Kras, op nr. 12, een
gezin met veel kinderen waarvan
de vader schoenmaker was. Hun
naaste buur was de voor kinderen niet
onbelangrijke snoepwinkel van Jamin,
Zuiderparklaan 253, maar ja, voor een
kleuter van de andere kant, mede vanwege de zeer gevaarlijke oversteek,
volstrekt onbereikbaar.
Ik ben hier onlangs weer eens terug
geweest en ontdekte dat die scheiding
op de Escamplaan nog veel rigoureuzer is voortgezet. Wij konden op
sommige plekken hier en daar nog
gewoon de trambaan oversteken maar
dat is nu ten ene male onmogelijk.
Die onbereikbaarheid van Jamin
was voor ons kinderen beslist niet
dramatisch, want wij hadden zo ons
eigen snoepwinkeltje en wel in de
Weesperstraat, nr. 144. Over dit heel
bijzondere snoepwinkeltje, De Toko,
een volgende keer meer...
Karel Koper
k.f.koper@hetnet.nl
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Tijden
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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
nu
mm
er)
het boek grati
s thuisbezorgd
.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
De Hondenkop: Een roman met twee gezichten
Cornelis M. Netten
Een ongewenst kind van een prostituee, opgevoed door een dubieuze peetmoeder,
wordt in een vijandige omgeving geen prettig mens. De vlucht naar een Fries
dorp verandert zijn leven in positieve zin. Toch wordt hij achterhaald door zijn
verleden. Laat u zich door de afloop van dit fictieve verhaal verrassen.

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: Spinoza in Den
Haag an Spinoza naar oltaire, Een Haagse reis door de erlichting, ondje
Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet Scheveningen.

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

€ 34,95

€ 14,50

€ 29,95

€ 15,95
Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor van
Welbergen zijn reflecties vastlegt op markante momenten in en rond de Hofstad.
Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbalclub ADO,
het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

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

€ 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).

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

te vouwsco
ch

mobiel
ot

LUGGIE ELITE

Best verko

DROOMSALE BIJ MANGO
in d e U S A

6
18
km/u

km

TIGER 4

17
50
km/u

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

km

Van € 4.495,-

nu

1.500,
korting

voor € 1.995,-

OPRUIMING E-BIKES EN
QWIC FN7.2
• Zeer lage instap
SPEED PEDELECS
25
• Gesloten kettingkast
-DEMO MODELLEN 2017
SHOWROOM EN EX
180 • LCD display

km/u

• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering en comfort
• Digitaal display, full-ledverlichting
en USB-aansluiting
• Leverbaar in 3 kleuren

km

1.000,
korting

nu

Van € 2.495,-

17
55

nu

voor € 2.995,-

500,
korting

FR-1

Van € 5.495,-

voor € 4.495,-

€ 1.849.-

km/u

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

km

25
130
km/u

km

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

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

OPENINGSTIJDEN

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

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

Gouden Eeuw van de Vliet
Van 8 september t/m 2 december organiseren Huygens’ Hofwijck en Museum
Swaensteyn een tentoonstelling over de geschiedenis van de Vliet. De Vliet is
een van de oudste en meest drukbevaren trekvaarten in Zuid-Holland. Door
haar ligging in de nabijheid van grote steden als Den Haag en Leiden heeft de
Vliet bijzondere bewoning aan het water opgeleverd, maar ook een scala aan
agrarische en industriële bedrijvigheid. Het transport van mensen is eveneens
een belangrijke functie van de Vliet geweest. In het verleden ging dat om vervoer van reizigers, tegenwoordig is die functie vooral een toeristische.
Met historische kaarten, prenten en schilderijen wordt getoond hoe de Vliet
met de eeuwen is veranderd. Per eeuw zullen een aantal hoogtepunten worden
belicht, zoals op Huygens’ Hofwijck het gebruik van een buitenplaats en in
Museum Swaensteyn onder andere het reizen per trekschuit, de bouw van het
sluizencomplex en het leven aan de
Vliet in de 20e eeuw. Hedendaagse
schilderkunst waaronder werk van
Maurice Heerdink (zie bijlage), toont
hoe de Vliet ook nu nog een inspiratiebron is voor velen.
Museum Swaensteyn
Herenstraat 101
2271 CC Voorburg
070 386 16 73

Fietstocht langs de kunstwerken in het Zuiderpark
Zo. 2 september | 10:00 | Zuiderparktheater
In het Zuiderpark zijn meer dan dertig bijzondere kunstwerken van
(inter)nationaal bekende beeldend kunstenaars te bewonderen. Deze
unieke collectie is bovendien steeds aan 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

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

ProDemos op Prinsjesfestival
De Vliet (forbidden fruit). Maurice
Heerdink (2018)

Van 10 t/m 18 september viert Den Haag het feest van de Democratie: Prinsjesfestival. ProDemos viert het mee met:
Democratie in Woord en Beeld: Wie wint de PrinsjesBoekenprijs en de PrinsjesFotoprijs 2018? Dinsdag 11 september,
de avond van het Politieke Boek, worden de genomineerden auteurs gepresenteerd. Vrijdag 14 September volgt de
prijsuitreiking.

Evert Salis bij Pulchri Studio
PrinsjesWandeling: Loop zaterdag 15 september mee met de PrinsjesWandeling, een koninklijke wandeling door
Evert Salis werd geboren op
27 augustus 1963 te Amsterdam. Van 1982 tot 1987
volgde hij de richting vrije
grafiek (etsen, houtsnedes,
lithografie en zeefdrukken)
aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
te Den Haag.

de Haagse binnenstad.

PrinsjesForum: Wat is de rol van de burger in de rechtstaat en
rechtspraak? Daarover gaan Maarten Feteris (president Hoge Raad)
en Piet Hein Donner (vice-president Raad van State) maandag 17
september in gesprek.
Prinsjeskind: Op Prinsjesdag zelf zijn kinderen voor één dag de
baas: met de Kindertroonrede, een theatervoorstelling en veel meer.
Vergeet je hoed niet!

Alweer geruime tijd maakt
hij voornamelijk gouaches. Zijn grafiekachtergrond is in zijn werk nog steeds
zichtbaar. Hij tekent als het ware met verf.
Vanaf zijn kindertijd heeft hij als voornaamste onderwerp het stedelijk landschap met daarin veel trams, bussen en treinen. Zijn werk is opgenomen in de
collectie van het Stadsarchief Amsterdam, het Gemeentearchief Den Haag en de
Landbouwraad Den Haag. Ook de HTM heeft werk van hem aangekocht.
Zijn werk is aangekocht door het gemeentearchief Den Haag, de Landbouwraad
en het Stadsarchief Amsterdam, en ligt in stock bij Kunsthandel van Heijningen
in Den Haag en Kunstuitleen/ Galerie Bollenstreek te Hillegom. Tevens ben ik lid
van de Hollandsche Aquarellisten Kring [HAK] en sinds 2016 lid van Pulchri.
De tentoonstelling is gratis te zien van 11 augustus t/m 4 september in de
Voorhoutgalerie van Pulchri Studio. Meer info: pulchri.nl/tentoonstellingen/
evert-salis

Uitvoering Quatre-Mainsgroep ‘s-Gravenhage
Op vrijdag 7 september is er een uitvoering door de quatre-mainsgroep
‘s-Gravenhage in het Elisabeth Vreedehuis (voorheen Helicon en De Zalen),
Riouwstraat 1 in Den Haag. Er wordt gemusiceerd op de mooie Steinway vleugel, maar ook op 2 instrumenten. De muzikale avond start om 19:30 uur. De
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Er zal die avond pianomuziek ten gehore worden gebracht van o.a. Beethoven, Brahms, Händel, Fauré en
Sjostakovitch.

Meer informatie: www.prodemos.nl/agenda

Monumententocht op 8 september: een combi van vier monumenten
Op zaterdag 8 september - Open Monumenten Dag - organiseert de Stichting Pakschuit
Nooit Gedacht vanaf Delft een tocht met gasten naar molen Windlust in Wateringen en druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul.
Tijdens een stapvoetse vaartocht door Delft, Sion en het Westland kunt u genieten van de omgeving en het rustige ritme
van de antieke motor van de pakschuit. Koffie, thee en drankjes zijn aan boord. Vanaf de Zweth, nabij de Bonte Haas, per
antieke bus naar molen Windlust voor een korte bezichtiging. De aankomst bij Sonnehoeck is een stap terug in de tijd: u
waant zich in de negentiende eeuw. Na koffie of thee, lunch en een uitgebreide rondleiding met druivenproeverij worden
de gasten per antieke bus van het Haags Bus Museum weer terug gebracht naar Delft. De tocht kan ook andersom worden gemaakt: ‘s ochtends stapt u in Delft in de antieke bus die u naar de druivenkwekerij Sonnehoeck brengt. Na koffie
of thee volgt een uitgebreide rondleiding met druivenproeverij. Vervolgens per bus naar molen Windlust voor een korte
bezichtiging en daarna naar de Zweth om aan boord te gaan van de pakschuit Nooit Gedacht. De lunch wordt genoten
aan boord van de pakschuit die u weer terug brengt naar Delft. Ondertussen geniet u van de omgeving die er vanaf het water heel verrassend uit
ziet.
Voor deze 2 speciale dagarrangementen, inclusief koffie, thee, lunch en
rondleiding kunnen maximaal 24 personen per tocht inschrijven via de
website pakschuitnooitgedacht.nl onder “vaartochten”. De kosten bedragen € 37,50 per persoon all-in en de inschrijving sluit op 7 september. De
beide tochten gaan door bij minimaal 10 deelnemers per tocht.

Heeft u Personeel tekort en Medewerkers nodig
Probeer eens een 50 plusser!!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud Hagenaar. Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke 14 dagen ons blad
(totale oplage is 75.000 ) en velen hebben de geraniums wel gezien en willen weer wat doen.
Nodig ze eens uit en kijk wat ze voor uw instelling bedrijf of stichting kunnen doen.

PLAATS een personeelsadvertentie in De Oud Hagenaar
Heeft u vrijwilligers nodig ook dan is de Oud Hagenaar een prima krant om uw wens en behoefte onder de aandacht te
brengen. De Oud Hagenaar begint met een aparte advertentiepagina; Personeel gevraagd.
Daarin kunt u uw vacatures voor zowel betaald personeel als vrijwillige medewerkers opgeven.
Geïnteresseerd ? Bel dan met ons advertentiebureau Brückel Reclame BV vraag
naar Jolanda of Daphne 070 360 76 76
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Een lofzang op Den Haag uit 1668
Precies 350 jaar geleden verschijnt in Den Haag de stadsbeschrijving, getiteld: ‘s Graven-Haghe,
Met de voornaemste plaetsen en vermaecklyckheden van Jacob van der Does.
De wortels van het genre ‘stadsbeschrijving’ liggen bij de zestiendeeeuwse humanisten. Één van hen,
de Italiaan Lodovico Guicciardini
(1521-1589), koopman in Antwerpen en ‘amateurhistoricus’, schrijft
onder andere Descrittione di tutti i
Paesi Bassi, altrimenti detti Germania
inferiore, een complete geschiedenis van de Nederlanden, in 1567 in
Antwerpen uitgegeven. In dit boek
worden vier bladzijden aan Den Haag
gewijd, volgens de auteur het mooiste
en rijkste dorp van Europa.
Twee drukken in één jaar
Van der Does schrijft veertig keer
zoveel pagina’s over zijn ‘Haegje’.
In 1668 verschijnt de eerste druk bij
Hermanus Gael ‘Boeckverkooper
woonende in de Hof-straet, in den
Koninglijcken Bybel’. Hetzelfde jaar
nog brengt Joh. Tongerloo ‘Boeckverkooper woonende in de Venestraat
in de Thien geboden’ de tweede druk
uit. Deze is verrijkt met vijf geëtste
prenten: ‘het Voor Hout’, ‘het Hoff’,
‘t huijs te Riswijck’, ‘De Nieuwe
Kerck’ en ‘Schevelinck’. Klapstuk
is de schitterende plattegrond van de
stad met minutieus gegraveerde huisjes en bomen, onder andere voorzien
van de wapens van Holland en Den
Haag. Al dit fraais is van de hand van
Cornelis Elandts, die tussen 1660 en
1670 in Den Haag werkzaam is als
schilder, etser en tekenaar.
Karakterschets
Van der Does giet zijn berijmde beschrijving van Den Haag in de vorm
van een denkbeeldige wandeling door
de stad. Hij wijst zijn publiek op levendige taferelen: verkoop van koren,
groenten, vis, ossen, koeien, varkens,
bloemen - ja, zelfs fruitbomen - op
diverse markten in de stad, eten en
drinken in herbergen, minnekozende
paartjes, enzovoort. Vooral de liefde
en het belang van een echtverbintenis
voor vrouwen - als vrijster missen ze
de veilige haven van het huwelijk hebben zijn aandacht.

‘Afbeeldinge van ‘s Graven-Haghe in haar Platte Grond Gemeeten’ (Wikimedia Commons)

Ondertussen geeft hij zijn lezers
levenslessen mee, vaak van theologische en morele aard. Vaderlandse
geschiedenis komt uitvoerig aan bod:
de prinsen Maurits en Frederik Hendrik, maar ook zeehelden als Tromp,
Van Heemskerck en Van Galen passeren de revue. In de Grote Kerk staat
hij met zijn fictieve medewandelaars
uitgebreid stil bij het nog kersverse
praalgraf van Jacob van Wassenaar
van Obdam, die tijdens de Tweede
Nederlands-Engelse Oorlog op zee
in 1665 het leven laat. Herhaaldelijk
vergelijkt hij onze vaderlandse helden
met grote mannen uit de klassieke
oudheid. Veelvuldig citeert hij uit het
werk van Romeinse schrijvers, zoals
Cicero, Juvenalis, Seneca en Vergilius. Zónder vertaling: zijn doelgroep
is de geletterde bovenlaag van de
samenleving. Niet voor niets begint
zijn boek met een brief aan ‘Schouth,
Borgemeesteren, Schepenen ende
Regeerders’ die hij al bij voorbaat de
hemel in prijst. Hij ondertekent met
‘Alderootmoedigsten dienaer Jacob
van der Does’. Maar de ‘alderootmoedigsten dienaer’ weet dondersgoed wat pr is: hij laat zich zich bij
voorbaat door verschillende dichters,
‘Constanter’ (Constantijn Huygens)

en Jacob Westerbaen voorop, lof toe
zwaaien voor zijn poëtische beschrijving van Den Haag.
Van der Does schenkt weinig aandacht aan gebouwen. Daarin wijkt hij
af van de beschrijvingen van andere
Hollandse steden als Amsterdam,
Haarlem en Leiden.
Eindelijk op pad
De eigenlijke wandeling door ‘t
Beroemste Dorp of Vleck van gansch
Europa’, met een knipoog naar
Lodovico Guicciardini, begint pas na
dertig bladzijden, in het Haagse Bos:
de ‘koninklijke weg’ voert langs Huis
ten Bosch, een meesterwerk van Pieter Post, en gaat richting Lange Voorhout, toén al beroemd om zijn bomen.
Dat beschrijft Van der Does zeer
uitgebreid. Niet de statige panden aan
weerszijden maar de levendigheid
op deze laan krijgt alle aandacht: er
wordt geflaneerd, de nieuwste mode
wordt er gedemonstreerd en koetsen
met hooggeplaatsten rijden af en
aan. Precies zoals Elandts dat tekent.
Uitgebreid gaat Van der Does in op
de jongemannen die ‘s avonds vanaf
negen uur - het is zomer - meisjes het
hof maken. Hun ‘liefde’ lijdt vaak
schipbreuk:

Titelblad (foto Frans Holtkamp)

straat naar ‘Schevelinck’, geplaveid:
de zelfbewuste Republiek die met
koetsen geaccrediteerde gezanten aan

de Hoornbrug te Rijswijk ophaalt
nadat ze uit de trekschuit zijn gestapt,
maakt liever geen gebruik van

Een ander, die hier niet veel beter is
gevaren,
Die komt en klaeght zijn noodt en ongeluck de blaren,
En zeyt, ‘t is dezen boom, daer ick dat
droevig woordt
Van neen, heb uyt den mondt van Isabel
gehoort.

'Het Voor Hout' (Haags Gemeentearchief)

‘Rijswijck’
Nadat Van der Does het oosten van
Den Haag verkend heeft, gaat hij
zuidwaarts en verlaat de stad voor
een kort bezoek aan ‘Rijswijck’. De
weg ernaar toe is, evenals de zee-

't Huijs te Riswijck' (Haags Gemeentearchief)
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'Schevelingse Zeestraat' (Haags Gemeentearchief)

Of naer het Princen-huys door Rijswijck
heenen gaen, *(1)
En sien dat schoon gebouw met een
verwond’ringh aen;
Dit pleegh den Lusthof van dien grooten
Prins te wesen:
Den dapp’ren Maurits, die syn Vyant
dede vreesen
Voor het geluyt alleen van syn beroemde
Naem:
(Soo klonck door ‘s Weerelts ront syn
loffelijcke faem)
Hadt hier syn Paerde-stal, en alsmen
noch geen steden
Belegert hadt, of niet te Veldt en was
getreden,
Soo ging hy daeg’lycx hier een uer twee
drie besteen,
*(1) Dat kostelijck Gebouw,
dat Prins Frederick Henderick
buyten het Dorp van Rijswijck
heeft doen setten.
Terug in Den Haag
Op het Spui aangekomen beschrijft
Van der Does onder andere de Nieuwe
Kerk:

onverharde wegen. Bovendien heeft
‘Rijswijck’ nog ándere connecties met
Den Haag:
Nu kan den Adel met haer Koetsen hier
gaen rijden,
En haer verlustigen by soete Somer
tijden,

Dat geestelijck Paleys, dat kostelijcke
werck;
Dat swaer gebouw, het geen steunsels of
pilaren *(2)
Heeft onder sijn gewelf; en evenwel de
jaren
Soo wel sal uytstaen, naer ‘t gevoel der
Timmerlien,
Al of ‘t met steunsels, en pilaren was
voorsien.
Dit is een vreucht voor Godt, een lof
voor d’ Overheden,
Dat men de Kercken siet vermeerd’ren
in de Steden.
En dat de Godtsdienst, die een zuyl is
van ons Landt,
Met Waerheyt werd geleert, en yver

voort geplant.
*(2) De Nieuwe Kerck is
gebouwt sonder een eenige
Pilaer, dat een wonder schijnt
voor alle vreemde Bouwmeesters.
Vervolgens voert de wandeling langs
het Plein en de ‘Korte-Poote’ richting
‘Princelijcke Gracht’ waarover de
waren uit het ‘vette Westlandt’ worden
binnengevaren. De vele markten langs
die ‘schoonste Gracht’ beschrijft hij
levendig, aan de bloemenmarkt voegt
hij een memento mori toe:
Hoe menigh is’er die de bloemtjes gaet
bekijcken,
En met een stil gemoet haer self daerby
gelijcken:
Die denckt, gelijck die bloem seer haestich sal vergaen,
Soo sal’t oock met mijn Jeught seer
schielijck sijn gedaen.
Daarna worden het Westeinde, de
Grote Kerk en het stadhuis voor het
voetlicht gebracht. Van der Does slaat
de vismarkt niet over:
‘T is een vermaeck om sien, hoe dat de
menschen woelen,
En ondereen, wanneer het vis-dagh is,
krioelen:
Hier hoor je Nies *(3), die roept, so
veel sy roepen kan:
Hoe! ouwe kennis, soo voorby? spreeckt
doch eens an:
‘K heb wat voor jou bewaert; sie daer!
dat benne Tongen!
Dat is Bruyts-hooft-doeck: maer se
worden al edongen.
Of soeck je schoone Schol, of Terrebot,
of Griet?
Hier heb ick noch wat puycks, as klare
wrongel, siet!

't Huijs te Riswijck' (tekening Rob de Mooy)

aengenaeme Stranden,
En Duynen, daer voor dees’ in grooten
overvloet
‘T Konijn tot spijs, en tot vermaeck
wierdt aengevoedt.
Nu ister uytgeroeyt, op dat het aen geen
Bomen
Die langs de straet-wegh staen, by
hongers noodt sou komen,
En schenden ‘t jonge hout, dat
moog’lijck metter tijdt
Een schaduw geven sal, daer niemant
hette lijdt.
Dit is een Wonder-werck, dat sulcke
hooge sanden
Geeffent zyn, gelijck een vloer, door
menschen handen;
En dat die Bergen zyn verandert in een
straet:
Die van den Haegh tot aen het eyndt van
Schev’ling gaet.
De nieuwe weg naar Scheveningen
is breed: twee of drie koetsen kunnen
er naast elkaar rijden. Vissers kunnen Den Haag nu sneller bedienen.
Van der Does wandelt het ‘wonderwerck’ niet op, maar buigt af naar het
Noordeinde.
Oude Hof
Blikvanger daar is het Oude Hof, nú
het werkpaleis van koning Willem-

Alexander. Van der Does zoomt niet in
op het gebouw zelf, maar op de hooggeplaatsten die er gewoond hebben of
ontvangen zijn.
Via de Hoogstraat, die hij wat betreft
de nering en het gewoel op de Warmoesstraat in Amsterdam vindt lijken,
gaat hij naar het Buiten- en vervolgens
Binnenhof. De beschrijving van de
‘schoone Saal’, voor ons de Ridderzaal, is kort.
Maar Van der Does ontbreekt het bijna
aan woorden om de voortreffelijkheden van de Oranjes en hun favoriete
bezigheid, de jacht, te bejubelen.
Slot
De wandeling zit erop. De lofzang op
Den Haag eindigt als volgt:
Gaet heen dan Haegje, en vertoont u aen
de menschen,
Al wie u siet, die sal naer u vermaecken
wenschen.
Geen aengenamer Plaets, bedeckt het
blaeuw gewelf:
Al is het Rijm dan slecht, den Haeg die
prijst haer self.
Frans Holtkamp
fcmh@xs4all.nl

*(3) Een van de principale
Vissch-verkoopsters.
‘Wonder-werck’
En dán wordt het noorden van de stad
verkend. De nog niet zo lang daarvoor
bestrate Scheveningseweg wordt als
eerste beschreven:

‘Het Hoff’ (Haags Gemeentearchief)

In ‘t Noorden heeft den Haegh geen
lustige Waranden,
Geen bossch, noch Wey, maer Zee en

'De Nieuwe Kerck' (Haags Gemeentearchief)
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
SERVER ROLLATOR – MODERNE LICHTGEWICHT
ROLLATOR

De stijlvolle Server rollator biedt veel
comfort, is goed wendbaar en is met
een gewicht van slechts 6,6 kg een van
de lichtste rollators.
De Server is bovendien eenvoudig in/
uit te klappen en blijft gesloten door
het eenvoudige vergrendelingssysteem.
Verkrijgbaar in 3 zithoogtes en maar
liefst 11 prachtige kleuren (zwart,
antraciet, champagne, ijsblauw,
olijfgroen, bruin, wijnrood, wit, lila,
blauw en turquoise).
Deze rollator is standaard voorzien van
een bagagetas (met open bovenkant)
en een stokhouder.
U kunt de rollator naar wens
uitbreiden met diverse handige
accessoires zoals ultrasoft-banden voor
nog meer comfort tijdens het lopen op
straat, een ruggordel, opberg-/reistas,
dienblad en comfortabel zitkussen.

ﬁ

- Stijlvolle lichtgewicht rollator met de laatste
trends: in 11 modieuze kleuren en alle accessoires.
- Met een eigen gewicht van ca. 6,6 kg e en van
de lichtste rollators
- Uniek oersterk frame voor ex
t ra veiligheid,
comfort,l icht wendbaar,kl eine draaicirkel en
stabiliteit.
Met de Hofpas

€ 239,

20

Normale prijs € 299,-

RETRO ANALOGE PERSONENWEEGSCHAAL

FX-8025 SENIOREN
TELEFOON COMBISET

LET’S GO INDOOR BINNENROLLATOR

Voor deze weegschaal
heeft u geen batterijen
nodig. Het rubberen
antislip stavlak zorgt
voor een stabiele
ondergrond.
De weegschaal heeft
een metalen behuizing,
waardoor hij zeer
stijlvol oogt. De
weegschaal is ingedeeld
met een schaalverdeling
per 500 gram,e n heeft
een meetbereik tot 160
kilogram.

Combinatieset bestaand uit een eenvoudige huistelefoon en een bijpassende losse handset voor draadloos
bellen door het
hele huis.
Zowel het vaste
toestel als de handset hebben ex
t ra
grote toetsen,e en
regelbaar volume
en zijn eenvoudig Met de Hofpas
in gebruik.
Ook te gebruiken
om binnenshuis
binnenshuis met
elkaar praten.
Normale prijs € 99,-

Lichtgewicht binnenrollator in stijlvolle
beuken/zilver uitvoering. Met afneembaar
dienblad en een rem.
Eenvoudig in- en
uitklapbaar en zeer
wendbaar.

Met de Hofpas

€ 31,15
Normale prijs € 38,95

Ook verkrijgbaar in
de
kleuren rood/antraciet en mat zwart/
wit.

€ 79,20

€ 151,20
Normale prijs € 189,-

DIENBLAD EENHANDIG GEBRUIK
Dienblad voor eenhandig gebruik.
Het handvat kan worden ingeklapt zodat u
hem makkelijk kunt opbergen. Max
i male
belasting 4 kg. Afmeting 52 x43,2c m.

Nog geen Hofpas?
Wordt dan snel gratis lid van

de Volharding en ontvang
de Hofpas én ....

20% KORTING
Met de Hofpas

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

Met de Hofpas

€ 27,95
Normale prijs € 34,95

Verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling (bij bestellingen boven € 75,- is de verzending gratis).
Wilt u langskomen in onze winkel? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.
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PRIJS WINNEN MET EEN
LEUKE CREATIEVE FOTO
Maak een SELFIE of andere
leuke CREATIEVE foto’s
met de rode VOLHARDING
zonnebril en

win
n
o
b
e
d
r
a
een wa euro!
van 50

WAT ZIJN DE
SPELREGELS
 Op de foto moet de naam van
DE VOLHARDING op de zonnebril
duidelijk zichtbaar zijn.
 Meerdere foto’s insturen mag.
 Stuur de foto(’s) in bijlage naar
john@devolharding.nl in jpegformaat.
 Begin oktober belonen we de
leukste foto met een waardebon
van 50 euro te besteden in onze
Voordeelwinkel of een winkel
aangesloten bij DE HOFPAS.
 Uw foto zullen wij publiceren op de
website van DE VOLHARDING met
een leuk redactioneel artikeltje.
 Foto(’s) moet uiterlijk 4 oktober in
ons bezit zijn.
Een gratis zonnebril kunt u krijgen
in een van onze
winkels in de
Roggeveenstraat
en op het Festival
Loosduinen op 1 september, en op het
Escamp Festival op 8 september, in het
Zuiderpark bij het promotieteam van
De Volharding.
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Schilderachtig park
Park Zorgvliet is sinds 1930 voor
publiek opengesteld. Dat was te laat
voor de wereldberoemde schilders
van de ‘Haagse School’ uit de tweede helft van de negentiende eeuw
om het licht en de atmosfeer van dit
park te vereeuwigen. Zij hadden het
anders vast wel gedaan.
Park Zorgvliet bezoeken is immers een lust
voor het oog, rust voor het oor en een must voor
stadse boswandelaars. Getuige De Oud-Hagenaar
(april en juli 2018) is het ook een bron van herinneringen voor bezoekers, Haagse fotografen en
schrijvers. Ik voeg daar graag de Haagse schilder
M.D.J. van der Meer (1909-1995) aan toe. Van
der Meer was van beroep huisarts, sociaal geneeskundige van de Haagse GGD en grondlegger
van Nederlandse verpleeghuisgeneeskunde (zie:
In memoriam M.D.J. van der Meer). Maarten
van der Meer was echter ook een leerling van de
kunstschilders J.E. van de Wetering de Rooij en
J.H. Weijns. Beiden waren impressionisten met
romantische inslag die in een stemmingsvolle
realistische stijl tijdens de nabloeiperiode van de
‘Haagse School’ op zoek bleven naar het uitbeelden van licht in de natuur op vele momenten van
de dag in verschillende weersomstandigheden en
opeenvolgende jaargetijden (zie het plakkaat wat

Schilder M.D.J. van der Meer (1909-1995)

Zorgvliet, M.D.J. van der Meer, esdoorn herfst (1982)

wolken en afhankelijk van het uur van de dag
op onverwachte plaatsen door als een ‘sunspot’
(1981): het gunde de kunstschilder kleurrijke
contrasten in onverwachte hoekjes van het park.
De opdrogende regen en wind geurden daar dan
als een oerbos.
In de herfst verkleurden het wegwaaiende topdek, de ondergroei en donkere bodem van rood
naar bruin in goud (1979).
De romantische schilder Maarten Van der Meer
vereeuwigde deze prachtige zonneschijn. Hij
schilderde daartoe groepjes van boomstammen,
oude kolossen en jong groeivolk bij elkaar,

Zorgvliet, M.D.J. van der Meer, Sunspot (1981)

op de achterzijde van al zijn schilderijen prijkt).
Maarten van der Meer vond als nabloeier van
de ‘Haagse School’ na zijn pensionering park
Zorgvliet. Hij wandelde er vanaf 1975 urenlang
en vele jaren. Hij genoot van alle jaargetijden,
maar vooral van de lente en de herfst. De lente
liet immers op alle niveaus goudgele zonneschijn
door tussen de ontluikende vederlichte bladeren tot op de grond (1976). In de vroege lente
verdween op sommige plaatsen plotseling die
donkere wintergrond en vormden zich verrassend
intens en helder blauwe velden van boshyacinten
(1978).
In de zomer drong de zon tussen de Hollandse

Zorgvliet, M.D.J. van der Meer (1976)

vooral esdoorns. Hij had daarbij ook een slim
oog voor het bijzondere perspectief in de licht
glooiende doorkijkjes.
Al wandelend kwam hij vaak de parkbeheerder
Pouwels tegen. Zij wisselden dan met respect
voor elkaars zienswijze hun opvattingen uit
over de inhoud, het uiterlijk en de vorm van dit
bijzondere park.
Naar zijn schilderachtig werk (1982) kijk ik nog
dagelijks met plezier in mijn huis. Er hangen hier
vijf parken Zorgvliet aan de muur.
Herman J.M. Cools
hjmcools@planet.nl

SUCCES!
DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

Zorgvliet, M.D.J. van der Meer, esdoorn (1979)

Zorgvliet, M.D.J. van der Meer, lente (1978)
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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

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

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

Leyweg 1150, Den Haag T: 070 - 321 14 00

Draag bij aan de
oplossing voor Parkinson.
Steun het
wetenschappelijk onderzoek.
Dr. Wim Mandemakers, Erasmus MC

Good [old] Times: Zomerlessen
Voor iedere 55-plusser die
liever danst dan stil zit
Iedereen kan dansen, elk lichaam heeft zijn
eigen, unieke bewegingsmogelijkheden
en expressiviteit. En dit geldt zeker ook
voor 55-plussers!
Samen met theaters in de wijk (De Nieuwe
Regentes, Theater Dakota en het Diamant
theater) organiseert Holland Dance Festival
sinds 2014 Good [old] Times: danslessen voor
iedereen van 55+ die lekker wil dansen.
Tijdens de cursus gaat u als deelnemer aan
de slag met de basis van de moderne of
klassieke dans onder leiding van professionele
dansdocenten van Holland Dance Festival.
De lessen staan vooral in het teken van samen
dansen, met plezier als grootste drive.
Als deelnemer heeft u de keuze uit een
basiscursus en een gevorderdencursus.

Bij de basiscursus is iedereen van 55+, met of
zonder danservaring, welkom. Hebt u al veel
danservaring? Dan kunt u ook deelnemen aan
de gevorderdencursus.

Datum, tijd en locatie
Eind augustus t/m mid oktober 2018

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• U kunt bij ons ook terecht met
iedere natura uitvaartpolis

070 345 48 10

De Nieuwe Regentes, Den Haag
Theater Dakota, Den Haag
Diamanttheater, Den Haag

Dag en nacht bereikbaar

(Tijden variëren per locatie)

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

Prijs (8 lessen)
Regulier: € 64,- | Ooievaarspas: € 32,Tickets en info:
holland-dance.com

www.parkinsonfonds.nl • IBAN: NL10ABNA0504201530

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Carola

Pim

Marcel
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Oude liefde roest niet
Juni 1961 trad ik als aankomende chauffeur van 21 jaar, in dienst bij één van de grotere verhuisbedrijven van Den Haag, P. Kalisvaart aan de Beeklaan 274-276. Destijds bestond het wagenpark uit negen
voertuigen, een aanhangwagen en een platte oplegger. Een DAF 1500-trekker met oplegger, met vaste
chauffeur Herman Verhaar, een DAF 2000 DO Leyland, bestuurd door Toon van Berkel en een DAF Perkins, serie 40-50, (op deze kon men de naam Kalisvaart afdekken) met Rinus Brouwer aan het stuur.
ervolgens een DAF Leyland 00
benzinemotor met een dubbele cabine
en losse laadbak, die door Jan de
Waal bestuurd werd. Dan twee Fords
Thames Traders, alle bovengenoemde
wagens waren voorzien van een
aluminium bakopbouw van de carrosseriefabriek Deckers. Jan van Woensel
bestuurde een Chevrolet Viking en een
Opel Blitz werd of door Jan Heriks of
door mij gereden. Beide vrachtwagens
hadden een houten opbouw. Tenslotte
was er een Volkswagen-bus, ook wel
het kistenwagentje genoemd, die in de
eerste plaats aan mij was toebedeeld.
Met de Volkswagen-bus werden niet
alleen verhuiskisten vervoerd, maar
hij werd ook voor andere doeleinden
ingezet, zoals het transport van kleine
groente- of aardappelschrap-machines
voor de firma Eillert Machinebouw,
die in die tijd gevestigd was aan het
Haagse Callandplein. Een transportopdracht uitvoeren voor deze firma
was op zichzelf al bijzonder. Je moest
je ‘s ochtends om acht uur melden,
maar de machines stonden nooit klaar.
Het gebeurde dikwijls, dat je pas uren
later kon gaan rijden samen met een
monteur van het bedrijf, bijvoorbeeld
richting Harderwijk of verder naar

Harlingen. Laat op de avond zette je
eerst de monteur thuis af om vervolgens voor 23.00 uur de wagen in de
garage aan de Beeklaan te zetten.
Bedrijven die P. Kalisvaart inhuurden, waren onder meer de firma Krul
Patisserie aan het Noordeinde. Op
hoogtijdagen werden eerst de filialen
bevoorraad, daarna werden de paasstollen, kerstkransen en boterletters bij
de particulieren bezorgd.
oor de firma Holland Haag aan de
Lutherse Burgwal, een groothandel in woningstoffering, werden de
woonbeursgoederen naar de Jaarbeurs
Hallen in trecht gereden. Ook reden
wij voor de firma Pander in de Wagenstraat. Samen met een medewerker
van dat bedrijf werden opruimingsgoederen bij de klanten bezorgd. Een leuk
anekdote is dat tijdens het bezorgen in
de Vogelwijk een klant haar vloerkleed, die zij in de uitverkoop had
gekocht, weigerde aan te nemen. Met
de reden dat het niet een wagen van
Pander zelf was die het kleed kwam
brengen, maar een verhuiswagen.
Ook werd er gereden voor de interieur- en standbouwer, de firma Arch uit

Leidschendam. Dit Bedrijf werkte in
opdracht van het cosmeticaconcern Indola te Rijswijk en reed goederen naar
beurzen in trecht, Brussel en Parijs.
Dit soort transporten werden meestal
aan mij toebedeeld, hetzij met de Opel
Blitz of een Ford Thames Trader.
Schilderijen van Van Gogh
Transporten werden vaak onderling
overgedragen. Zo had P. Kalisvaart
een overeenkomst met de firma
Kiesewetter uit Den Helder, als ook
met het gerenommeerde verhuisbedrijf
van Van Kralingen bv. Toen en nu dé
specialist in vervoeren van schilderijen
en waardevolle goederen. Zo kreeg ik
de opdracht schilderijen van an Gogh
bij het Kr ller-M ller Museum in Otterlo op te halen en deze af te leveren
bij het Haags Gemeentemuseum.
Dit gebeurde zonder dure of speciale
verpakkingen, maar met glas of linnen verhuiskisten (groter formaat
dan een boekenkist), met vloeipapier
en pakdekens. De kisten had ik met
bindtouw aan de wand van de laadbak
gebonden. Per kist werden één of twee
schilderijen met vloeipapier en dekens
ingepakt en met de Opel Blitz bracht
ik dit transport veilig naar Den Haag.

Dit nagebouwde model van de Opel Blitz is geen bouwpakket, op de velgen en banden na, is het
geheel met de hand vervaardigd

Wel de achterdeuren van de laadbak
op slot...
In die tijd waren er nog geen
verzorgingshuizen en woonden
bejaarde mannen en vrouwen vaak
in particuliere pensions, waarvan de
kamerhuren vrij hoog waren. Als men
voor een nieuwe bewoner de verhuisgoederen naar binnen bracht, werd je
met alle égards ontvangen. Maar als
een bewoner vertrok, dan gebeurde het
tegenovergestelde, en ging het soms
gepaard met harde woorden van de
hospita.
Het werk was zeer enerverend, je
maakte lange werkdagen, een werkweek bedroeg 55 uur, verdeeld over
vijf en een halve dag. Er waren weken
bij dat ik twintig overuren maakte.
En het werkboekje (rijtijden besluit)
noemden wij het leugenaartje. Want
we sjoemelden wat af. Op aandringen

van mijn verloofde, nu al jaar mijn
echtgenote, besloot ik ander werk te
zoeken. Zij kon er echt niet tegen dat
ik dagen lang van huis was. En wat
doe je als echt van iemand houdt, dan
verruil je van werkgever. Daarna werd
ik chauffeur en meubelbezorger bij het
Meubelpaleis in de Haagse Boekhorststraat.
Het gerenommeerde verhuisbedrijf P.
Kalisvaart bestaat nu niet meer. Deze
werd door de firma K. Kiezewetter
overgenomen, die ook
van de
aandelen in KHZ bezat (Koetsier,
Hekman en an Zutphen). Alle verhuisbedrijven hadden een zeer goede
reputatie en daar paste de firma P.
Kalisvaart prima bij. it de overnames
ontstond de naam KHZ - internationale verhuizers.
A.E. Zuidwijk
azhistor@gmail.com

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

Erf- en schenkingsrecht
Vooruitlopen op
erfenis ouders
Moet ik al rekening houden met de
erfenis die ik later van mijn ouders ga
krijgen? Ik wil namelijk een huis laten
bouwen op een bouwkavel waarvoor ik
een optie heb gekregen. Ik kan dat nu
al voorfinancieren.
Lijkt ons niet want je weet nooit of
je ouders iets nalaten. Als u zelfstandig dat kunt voorfinancieren moet u
dat zeker doen. U hoeft ook geen rekening te houden met een eventuele
erfenis van wie dan ook. Het beste
is om alles zelf te betalen. We weten
niet hoe uw ouders in de slappe was
zitten, maar zij hebben talloze schenkingsmogelijkheden, onder meer uw
hypotheekmogelijkheden.
Vooruitlopen op erfenissen (van
ouders) hebben geen zin. In vroege
tijden (voor de Tweede Wereldoorlog) erfden mensen slechts voor een
paar procent van hun ouders. Nu is
dat misschien wel vele tientallen

procenten in Nederland.
Vaak kleine bedragen die onder de
vrijstellingen vallen. Maar houd er
nooit rekening mee dat er iets later
te krijgen valt door erfrecht. olgens
de rijksbegroting zal in 2018 1,9
miljard euro aan schenk- en erfbelasting binnenkomen.
Het laatste cijfer dat bekend is geworden is een studie van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP). In 2005
lieten 6.000 mensen die overleden
samen een slordige 0 miljard euro
na. Een groot gedeelte hiervan - 4
miljard euro - bestond uit onroerend
goed. Ongeveer , miljard waren
bank- en spaartegoeden.
Gaan we op basis van deze studie ervan uit dat de komende tien jaar ,
miljoen mensen overlijden dan laten
zij minstens 00 miljard euro na.
Indonesische vader
opsporen om erfenis
Mijn man is 66 jaar oud en heeft nog
nooit zijn vader gezien. Zijn vader en

moeder hadden een melkfabriek in Indonesië. Voordat hij geboren was, zijn
z’n ouders gescheiden. Hij heeft wel
zijn vaders achternaam. Zijn moeder
is met hem naar Nederland gegaan en
zijn vader naar Amerika. Zijn moeder
is twee jaar geleden overleden maar
van zijn vader weet hij helemaal niets.
Onze vraag is of zijn vader hem kan
onterven als hij nog leeft. Hoe kunnen
we daarachter komen?
Een lastige kwestie indien uw man
niet beschikt over nadere gegevens
van zijn vader (of hij nog leeft, waar
hij woont en, niet onbelangrijk, of
hij iets na te laten heeft of gehad).
Misschien dat de Indonesische
ambassade u nog kunt helpen bij het
opsporen van de vader van uw man
als hij nog de Indonesische nationaliteit heeft.
Als hij inmiddels Amerikaan is geworden, zou u het ook op de Amerikaanse ambassade kunnen proberen.
In alle gevallen geldt het erfrecht
van het betreffende land. Hoe dat in
elkaar steekt, kunt u ook bij de am-

bassades opvragen. Of het allemaal
onbegonnen werk is, kunnen wij niet
beoordelen. Lastiger wordt het als de
vader van uw man een andere naam
en nationaliteit heeft aangenomen.

hebt, dan kan de bedoelde persoon
in enkele gevallen nog een beroep
op deze verzekering doen. Maar dat
betekent wél dat u met uw billen
bloot moet.

Sociale voorzieningen

Het lijkt ons verstandig om haar
duidelijk te maken dat u geen enkele
aansprakelijkheid wil lopen. Zoals in
het antwoord in De Oud-Hagenaar
al stond, u kunt ook tot een bepaald
bedrag aan uw hulp (aan derden) iets
schenken (in 20 maximaal 2 ).
Dat staat los van haar werkzaamheden. Daarvoor hoeft u niet een
notaris in te schakelen of dat op te
geven aan de Belastingdienst.

Werkster ochtend per
week zwart betaald
Ik heb een werkster die ik bijna wekelijks voor een ochtend zwart betaal.
In eerdere De Oud-Hagenaars heeft u
daar ook al aandacht aan besteed. U
stelt dat er een schenkingsmogelijkheid bestaat voor maximaal €2147 in
2018. Nu vraag ik mij af of zij zzp’er
is. Maar als zij van een trapje valt,
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet,
zijn er dan ook juridische gevolgen
voor ons?
Als u en uw vrouw het onderling
regelen, dan loopt u geen enkel
risico. De persoon in kwestie is
verantwoordelijk voor haar welzijn
en haar belastingaangifte.
Alleen als u een WA-verzekering

U kunt overigens ook een ‘witte
werkster’ inhuren. Dat zijn meestal
wel zzp’ers. Daarvoor moet u op
internet zoeken. Kost ongeveer 15
euro bruto per uur en soms zelfs
minder. Maar als u de werker of
werkster zwart betaalt, dan loopt u
geen risico.
Het hangt er ook vanaf welke afspraken u met haar hebt gemaakt.
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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
‘Laat
ik
in
ieder
geval
m’n
kleine
Nostalgie
browning maar in mijn mouw steken’
met Julius Pasgeld

De beeldromans van Dick Bos mochten niet. Van je ouders niet, omdat beeldromans een negatieve
invloed op je opvoeding hadden. Maar van je ouders mocht zoveel niet. Dus las je ze toch. Ook het
ministerie van Onderwijs, Kunsten Wetenschappen sprak destijds van ‘verdorven’ lectuur en vroeg
aan onderwijsgevenden de boekjes in beslag te nemen.
Het was daarom van het grootste belang je verzameling Dick Bos-boekjes
niet aan de openbaarheid prijs te
geven. Ik verborg ze in mijn kamertje
onder de vloer. Dat kon makkelijk,
want ze waren 9 bij 13 centimeter
en met circa 200 pagina’s maar 1
centimeter dik. En je las ze uitsluitend
‘s nachts in bed. Met een zaklantaarn.
Want zowel boekje als lantaarn waren
in een ommezien onder de dekens
verdwenen als moeder kwam kijken
of je al sliep.
Ook op school was voorzichtigheid
geboden. Je nam ze nooit mee in het
klaslokaal, maar liet ze altijd in je jaszak aan de kapstok. Ruilen gebeurde
in ongure portieken.
Waarom toch waren die boekjes verboden, vroeg je je af. Omdat er zoveel
in gevochten werd? Maar de goeien
wonnen toch altijd? En dan de rust en
de zelfbeheersing waarmee Dick Bos
het gespuis in een dubbele Nelson
nam. Na zo’n schermutseling zei hij
bijvoorbeeld heel beheerst en zonder
uit te hijgen:

enkele kreukel vertoonde!
Kenmerken
Enkele typische kenmerken van de
Dick Bosboekjes:
- De particuliere detective Dick Bos
is altijd goeie vriendjes met de plaatselijke hoofdcommissaris van politie
en hij is de politie altijd ruimschoots
voor bij het inrekenen en onschadelijk
maken van gespuis en schorriemorrie.
- Dick Bos vecht uitsluitend in driedelig kostuum met stropdas of in een
smoking met een strikje.
Vrouwen komen nauwelijks of niet
voor in Dick Bosboekjes. En als ze al
voorkomen spelen ze een bijrolletje en
zijn zonder uitzondering foei-lelijk. Ze
zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik zal vanavond
alleen moeten blijven.’
Waarop Dick Bos dan heel heel
ridderlijk antwoordt: ‘Tenzij u zich
met mijn armzaligen persoon wilt
vergenoegen…’

Alfred Mazure

‘Ziezoo, dat is dat, Lanoy. Een mooie
gelegenheid voor de politie om je in
de handboeien te slaan en weg te voeren. Want je maakt me ziek, Lanoy.’
Nou. Als dat geen goed gedrag was!
Wat wisten je ouders en de meester er
eigenlijk van? Die hadden die boekjes
natuurlijk nooit gelezen.
Want als dat wel het
geval was geweest
hadden ze het ongetwijfeld verplicht voorgeschreven omdat de
altijd keurig in het pak
gestoken heer Dick Bos
eigenlijk alleen maar het
goede voorbeeld gaf en
voor het goede opkwam.
En zijn pak zelfs na een
enerverend gevecht geen

- Dick Bos bedient zich bij het
uitschakelen van boeven altijd van
enkele simpele judo of jui-jitsu
grepen. Hoewel. Ooit zei hij voor hij
een gevecht aanging: ‘Laat ik in ieder
geval m’n kleine browning maar in
mijn mouw steken.’

-

De allereerste Dick Bos uit 1941

Het gevecht speelt zich op slechts
twee, hooguit drie plaatjes af en
eindigt altijd in het voordeel van Bos.
Een eventuele toeschouwer zegt na
afloop van het gevecht dan zoiets als:
‘Prachtig! Die zegt het eerste halfuur
niks. Pak vlug zijn revolver, Bos. En
dan weg!’
- De tekstballonnen zijn zonder
uitzondering rechthoekig of vierkant
met een soort wimpeltje eraan in de
richting van de mond van de spreker.
- Uitvoerige tekst in die tekstballonnen ging de schrijver/tekenaar Alfred
Mazure niet uit de weg. Zeker geen
uitzonderingen zijn tekstballonnen
van driekwart pagina met daaronder
een dun vakje waarin de tekeningen
van de hoofden van spreker en luisteraar zijn geklemd. Het verwijt van
opvoeders en ambtenaren dat kinderen
door de Dick Bosboekjes het lezen
zouden afleren en alleen nog maar oog
voor tekeningen zouden hebben gaat
dus geenszins op.
Status
Voor me ligt het beduimelde
detective-beeldverhaal ‘Gangsters’,
nummer 7 uit de Dick Bos-serie. ‘192
blz. Verschijnt maandelijks 65 cent/10
fr’ staat er onderaan de omslag.
Het is het enige Dick Bosboekje dat ik
nog bezit. Maar ik had er in de jaren
vijftig natuurlijk veel meer. Want hoe
meer je er bezat, hoe hoger je status
in de klas was. De bezitters van hoge
aantallen moesten het
natuurlijk vooral van
geruchten hebben. Want
bewijs was moeilijk te leveren zonder het risico te
lopen, dat ze in de handen
van onbevoegden vielen.
Ooit liet ik aan mijn vriend
Piet Bult, tijdens afwezigheid van mijn ouders, mijn
verzameling onder de vloer
van mijn kamertje zien. Met
het vriendelijke verzoek

Knokken in een maatkostuum

het aantal Dick Bosboekjes dat ik
had mondeling te verspreiden over
mijn klasgenoten. De jongens dan
natuurlijk. Want de meisjes hadden
absoluut geen benul van de waarde en
de kwaliteit van deze beeldromans.
Wat lazen die dan? Geen idee. Nu
denk ik: misschien wel de boeken
over Joop ter Heul van Cissy van Marxveld. Want zo lagen de verhoudingen
in mijn ogen toen wel. Jongens liepen
weg met Dick Bos. Meisjes met Joop
ter Heul.
Cowboy of detective
Er zijn in het totaal 76 deeltjes
verschenen. De eerste zag het licht
in 1941 en was getiteld ‘Het geval
Kleyn’. Het had de grootte van een
pakje sigaretten en kostte 30 cent. Dat
was waarschijnlijk te duur want vlak
daarna verscheen een nieuwe oplage
van hetzelfde boekje voor 25 cent. De
schrijver/tekenaar Alfred Mazure liet
deze druk begeleiden door een enquete met de vraag aan de lezer tot
wat voor soort type Dick Bos zou
moeten uitgroeien. Een detective?
Een avonturier? Een cowboy?

nen naast geheel nieuwe afleveringen.
En dat allemaal door elkaar heen in
verschillende series, zoals de ruitjesserie of de diamantenserie. Voor een
verzamelaar dus uiterst verwarrend.
Totdat uitgeverij Panda van 2005 tot
2015 alle Dick Bossen herdrukte in
19 grote delen met 4 beeldromans per
deel.
En deze keer was het muisstil op het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Hadden al die kleine
jongetjes rond de jaren vijftig dan toch
gelijk gehad? Want de beeldroman
groeide na Dick Bos met Donald
Duck, Kuifje, Tina Suske en Wiske en
Guust Flater uit tot een niet meer weg
te denken onderdeel van de jeugdliteratuur.
Niet mee eens? Laat het julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email weten.

Het werd een detective. En wat
voor een.
In de oorlog werd een drietal Dik
Bosverhalen verfilmd. ‘Inbraak’
(1942). ‘Vals geld’ (1943). En
‘Moord in het modehuis’ (1946).
Ze werden pas 20 jaar later
vertoond door de Film Liga.
Veel eerste drukken gingen
verloren. Herdrukken versche-

Dick Bos nr. 7
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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.

Fiat 1300
Ik moest ineens aan Helma Hamers denken die achter mij
woonde in de Cornelis van der Lijnstraat, waarmee ik vaak
romantisch reisde in tram 6 of achterin bus 4. En wat dat met
de Fiat 1300 te maken heeft? Helemaal niets, maar ik dacht aan
haar toen ik recentelijk in diezelfde Cornelis van der Lijnstraat
een zandkleurige Fiat 1300 zag staan. Wat heb ik dat toch altijd
een mooie, karakteristieke, elegante Fiat gevonden.
karakteristiek. Ook was dit model
leverbaar als 1500 met een zwaardere
motor. Het verschil kon je aan de
buitenkant zien door de verschillende
grille en de met rubber voorziene
rozetten op de bumpers en natuurlijk
het typeplaatje achterop. Heel typerend was natuurlijk ook de achterruit
die wat doorliep naar de zijkanten. En
niet te vergeten de witte zijvlakken
van de banden. Zo normaal in die
tijd, terwijl je het je nu niet meer kunt
voorstellen op de hedendaagse auto’s
en natuurlijk niet te vergeten de spatlappen met Fiat-logo.

U weet dat ik opgegroeid ben tussen
de Fiats en dat mijn eerste auto een
nieuwe Fiat 850 Sport Coupé was,
dus het zal u dan ook niet verbazen
dat ik dus ook iets heb met deze
1300.
Hij werd geproduceerd van 1961
tot 1967 en was in Italië bedoeld
als goedkopere tegenhanger van de
Alfa Romeo Giulia en die overeenkomst zie ik onmiddellijk terug in
de werking van de ruitenwissers die
niet gezamenlijk van links naar rechts
gingen, maar vanuit het midden
omhoog kwamen, waarbij de een naar
links ging en de andere naar rechts.
Het model was in die tijd sowieso
apart. Heel gezichtsbepalend was de
chroomstrip over de platte motorkap,
doorgetrokken over de zijkanten en
over de even platte achterklep. Zeer

Over het interieur kan ik nog steeds
enthousiast worden, vooral over het
dashboard. Fraai gestileerd met aan
de bovenkant een zacht gevormde
kunststofband voor de veiligheid met
eenzelfde brede rand aan de onderkant. Daartussen, zoals gebruikelijk
in die tijd, een metalen dashboard in
de kleur van de auto. Alle meters in
één unit, zoals de lintsnelheidsmeter,
benzinevoorraadmeter met aan de
onderkant 2x2 tuimelschakelaars.
Onder het dashboard links: de choke

In 1966 stond deze 1300 in de prijslijst voor 6.890 gulden. In het kader
van de symmetrie had deze 1300
aan de achterkant rechts een ronde
achteruitrijlamp en aan de linkerkant
van gelijke grootte de benzinedop.

en het handgas. Onder het slank
gevormde zwarte stuur met rondchromen claxonring links: het contactslot
met daarin gestanst de code die ook
op het paddestoelvormige contactsleutel stond, zoals E12. Handig voor
het dievengilde. Opvallend was het
forse hendel van de stuurversnelling.
Prominent in het midden de ruimte
voor de inbouwradio met daaronder
het omlaagklappende asbakje met
daar weer onder de schuiven voor de
ventilatie en verwarming en de niet

te vermijden sigarettenaansteker. Een
fraai gevormd handschoenenkastje
complementeerde het geheel. Wat
meubilair betreft was het geheel
wat afgestemd op het Willy Alberti
formaat in lijn met de Italiaanse
thuismarkt. Wat korte zittingen en
leuningen maar dat was normaal in
die tijd. Voor mij een middelgrote
topklasse auto!
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.
bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. Frank Wubben, te Zoetermeer
2. Paul van der Geest, te Waddinxveen
3. H.T.A. van Dijk, te Gouda

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

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

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

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 17

8
3 8
2
1 5
1
2

8
2 9

5

6 8
1
7

4

2 6
9

1
7 4

3

7 5
6
9 7 8
5 3 4
9
6

4
2
4 6
5 3

5
9

4
8 4 6
3
9 3 8
4

7
3
2
1

7
4

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.

3
4

€

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 31 augustus.

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

comfortland.nl

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

7

4 9
7
2
4
6
5
8
4
3
6
2 8
1 9
5
9
2
7
6 3
9 3
7 5
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De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

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

Je kent ze van grote hits zoals ‘Twilight Zone’,
‘When The Lady Smiles’ en natuurlijk ‘Radar Love‘!
Golden Earring verkocht wereldwijd miljoenen albums en genoot in de jaren 70 en 80 van een internationale sterrenstatus, met name in Amerika.

Op 6 september treed de band weer op in ons land tijdens Live on the Beach. Het Scheveningse strand is geen
onbekend terrein voor de band.
,,

Voor ons blijft het Scheveningse strand een te gekke plek
,
,
om te spelen. De laatste keer in 2016 ging het dak eraf
en het moet wel heel raar lopen als dat nu niet weer gaat
,,
gebeuren.
- CESAR ZUIDERWIJK Locatie: Scheveningen Strand (Strandweg 1)
Data: Donderdag 6 september, 17:00 - 22:45
Voorprogramma: Tim Akkerman & Pat Smith

HOFPASVOORDEEL:
25% KORTING
OP DE TICKETS*
*Nu dus € 30,- per kaartje (incl. servicekosten, normaal € 41,50)

HOE BEMACHTIG JE DE KORTING?
1. Log in op je Hofpas account. Nog geen Hofpas?
Vraag de pas GRATIS aan.
,
,
2. Ga naar mijn account
,
,
3. Vervolgens naar jouw kortingscodes .
Hier vind je een link om de tickets met korting te bestellen.

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
YOUR PIECE OF CAKE

HAPPAS CATERING

COOP PRINS HENDRIKSTRAAT

25% korting op het 2e broodje EN ma t/m vr tot
12.00 uur, het 2e bakje koffie/thee GRATIS.
Prins Hendrikstraat 32a, Den Haag - Zeeheldenkwartier

10% korting op alle bestellingen.
Reinkenstraat 11, Den Haag - Duinoord

35% korting op het dagverse brood na 19:00.
Prins Hendrikstraat 46, Den Haag - Zeeheldenkwartier

O’CASEY’S IRISH PUB

G&W GEZONDHEIDSWINKEL ROS VOORBURG

Een kleine pokebowl met 1 topping voor €8,50
(i.p.v. €10,25).
Rijnstraat 10, Den Haag - Stationsbuurt

Elke donderdag GRATIS pubquiz voor het team.
Eindig je bij de beste 10? Dan krijg je een
gratis pitcher bier!
Noordeinde 140, Den Haag - Centrum

10% korting op het gehele assortiment.
Niet i.c.m. lopende acties.
Koningin Julianaplein 3, Voorburg - Midden

CAFE DE STAD

INK-CLINIC THERESIASTRAAT

Fles goede huiswijn (rood/wit/rosé) voor €14,(i.p.v. €17,-).
Kettingstraat 6, Den Haag - Centrum

10% korting op de T-shirts bedrukking in de winkel.
Theresiastraat 147, Den Haag - Bezuidenhout

MADAME GAO

SUSHI TIME DEN HAAG
10% korting op de rekening! Geldt ook online.
Gebruik hiervoor kortingscode HofpashouderDH18.
Niet geldig i.c.m. andere acties.
Anna van Buerenplein 12, Den Haag - Bezuidenhout

BRASSERIE MAURITSHUIS
MUZIEKCAFE FOOTS
10% korting op de rekening! Drank niet inbegrepen.
Reinkenstraat 8, Den Haag - Duinoord

Koffie/cappuccino/thee EN een stuk Hollandse appeltaart met slagroom voor €5,50.
Plein 29, Den Haag - Centrum

BEAUTY BY VANIA
10% korting op je eerste behandeling!
Valeriusstraat 68, Den Haag - Duinoord

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

