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Deze week met
Dierendagspecial

Dierenwinkel in de Herenstraat in 1960
In 1960 was ik net 17 jaar en
werkzaam in een dierenwinkel in de Herenstraat waar
van alles verkocht werd.
Zoals puppyhondjes; groot,
klein, verschillende rassen
(van teckels tot volwassen
doberman pinchers en Duitse
herders), met en zonder
stamboom. Volières vol met
tropische vogels vanuit de
hele wereld, zowel zang- als
siervogels. Papegaaien, ara’s,
eekhoorns uit India, landschildpadden uit Griekenland,
goudhamsters, cavia’s en
aapjes uit Afrika, Zuid-Amerika en Indonesië. Papegaaien
en aapjes werden meestal
van zeelui gekocht.

Deze week o.a.:

Boekhandel
Mensingh &
Visser ter ziele
Pag. 5

Jopie werd bij
ons liefderijk
opgenomen
Pag. 6

Melkfabriek
Van Grieken
(1899-1997)
Pag. 8-9

John Vroom
stapt in de
Peugeot 204

Er zat een dierenimporteur in Tilburg
die dieren importeerde en leverde van
en naar landen van over de hele wereld. Daar werden ook dieren aangeschaft. Ik weet honderd procent zeker
dat het daar niet helemaal kosher was.
Welke douanebeambte gaat een kooi
inspecteren waar een leeuw of beer
in vervoerd wordt? Een collega had
vogels gekocht die uit Azië kwamen.
Een grote kooi van bamboe, de binnenkant was met jute bekleed, zodat
de vogels zich niet zouden beschadigen. Toen hij het jute verwijderde,
ontdekte

Pag. 15

weten waar Jimmie terecht komt.
Anders gaat de verkoop niet door.”
Hij vond het raar, maar ik bleef bij
mijn standpunt. Hij gaf me handgeld,
met de mededeling dat hij me op zou
komen halen.
Een paar dagen later werd ik opgehaald in een grote patserige Mercedes
(van mijn leven nog nooit in zo’n auto
gezeten). Daar aangekomen bleek het
een bordeel in de Geleenstraat te zijn
van Henk Bartels. Achter was een
grote tuin waar een verwarmd verblijf
was met een grote uitloopkooi. Allemaal heel professioneel gemaakt en
heel ruim; prima accomodatie voor
Jimmie. Met een rooie kop heb ik het
huis verlaten, ik was als de dood dat
ik herkend zou worden.

hij allemaal kleine linnen
zakjes die gevuld waren met
gouden munten!
Op een dag kwam een klant, in

pak en met een dure after shave nevel,
die geïnteresseerd was in de aap Jimmie. Hij ging akkoord met de prijs
en wilde Jimmie gelijk meenemen.
“Nee, dat doe ik niet. Ik wil eerst

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

3

197

WWW.KEESTALEN.NL

van mij aftrekken. Hartverscheurend
was dat.
Bij aankomst in de winkel heb ik de
zaak gesloten en in de kelder mijn
verdriet de vrije loop laten gaan. Ik
heb toen besloten nooit en te nimmer
apen te kopen. Die horen niet in een
kooi en onder de mensen, maar in
moeder natuur!
Rob van Olphen
robvanolphen@icloud.com

Weer terug naar de winkel om
Jimmie op te halen. Onder geen
beding wilde Jimmie mee. Ze bleef
me maar vasthouden. Er zat niets
anders op dan met Jimmie mee te
gaan naar de Geleenstraat. Daar
aangekomen wilde ze niet van me
scheiden en moesten ze Jimmie

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
Dierendag
Dit speelt zich
af in de jaren
zestig. Een gezin
met 5 jongens en
evenveel meisjes. Vader viel helaas op
jonge leeftijd uit het gezin, een hartaanval werd hem fataal. De scheiding,
5 oudsten en 5 jongsten, was duidelijk
merkbaar en zichtbaar. Mijn jongste
broer, nu 68, had muizen als huisdieren, in de kelder. Heel knus, gezellig,
‘s avonds voor het slapengaan even
muisjes gedag zeggen. Oké, een plasje
op de pyjamabroeken hoorde erbij.
Dat was toen heel gewoon. Maar
helaas er ging ook wel eens een muisje
dood.
In die tijd hadden wij, katholiek gezin,
twee priesters als huisbroers/ooms,
erg gezellig. Ze draaiden gewoon
mee. Met name HH. Kesselaar was
bij de jongsten favoriet. Er werd hem

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!

dan ook met gepast verdriet verteld
dat er een muisje was overleden. Dat
was reden genoeg om een ‘serieuze’
begrafenis te houden. Een kistje werd
getimmerd door een oudere broer, met
hulp van de jongste, de ‘ontroostbare’
eigenaar. Een rozenkrans werd een
rozenkransje, taartkaarsjes werden op
het kistje geplaatst. De priester kwam,
in optocht gingen wij, de jongsten,
naar de gemeenschappelijke tuin, die
bij ons soort woningen een soort binnenplaats vormde. De grote zakdoeken
in de aanslag en muisje werd met zegen en al ritueel begraven. Dat hoorde
ook bij dierendag, op een nette manier
afscheid nemen van een ‘familielid’.
Er hebben legio huisdieren en diertjes
de revue gepasseerd, maar deze
gebeurtenis zie ik zo weer voor me. Ik
ben het jongste kind, nu 65.

was voor mama bikkelen om die tien
te voeden, te kleden en vooral veel
liefde en warmte te geven, maar op
latere leeftijd besef je pas uit wat voor
een gevarieerd nest je bent gekomen.

Cricket, hockey, voetbal en de Earring
het voelt haast als een trouwring.

website van die straat en zo leer je de
tegelweetjes.

Ook na een leven vol gein,
is zelfs dood gaan hier ﬁjn.

U kunt uw verhalen mailen. Dank u
wel.

Gonny Rietveld
rfarietveld@gmail.com

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

Myrthe Cools
contact@tegelweetjes.nl

Dromen
Je kunt er alleen maar van dromen,
om in Den Haag te mogen wonen.

Tegelweetjes
Voor een nieuw te starten project ben
ik opzoek naar mensen met mooie verhalen of weetjes uit de wijk Regentes
en Valkenbos. Dat kan van alles zijn.
Misschien heeft er vroeger een dichter
in onze buurt gewoond, waarom
heeft uw straat de Gulden Klinker
ontvangen? Wat zat er vroeger in dat
winkelpand?

Kappersvakschool
Ik ging vaak mee om geknipt worden
door Robbie van Limburg en Hennie
Karstens, ik kwam eerst bij vader van
Robbie en ging één avond mee naar de
academie Noordwal, tot hij zijn eerste
kapperszaak op de Goeverneurlaan begon en Hennie in de Van Leijdenstraat
in Voorburg begon.

Met warmte denk ik terug aan diverse
momenten uit onze jeugd. Tuurlijk, het

Strand, bos en beat,
in Den Haag verveel je je niet.

Den Haag wordt wakker,
met aso en kakker.
Den Haag met je zand en je veen,
om jou kan niemand heen.
De mooiste stad van het land,
heeft alles bij de hand.

Beatstad nummer 1
Een transistorradio van Philips, plastic hemelsblauw,
Het schip van Veronica dobberde op de Noordzee,
Song de Haagse hits hardop mee, 192 goed idee!
Venus van Shocking Blue op nummer 1, trots als een pauw.
Cassetterecorder, met je potlood het bandje terugrollen,
Jerney Kaagman van Earth and Fire, blauw leer, lekker strak,
Q65, The Golden Earrings, Haagse piratenzenders, antenne op je dak,
Een nieuwe elpee van The Motions, naar de platenzaak hollen.

Uiteindelijk worden die gebruikt als
Tegelweetjes. Er komen op diverse
plaatsen in de wijk QR-tegels die
je kan scannen. Dan kom je bij de

PS: Robbie was getuigen bij de bruiloft van mijn zuster Femke.
Ton van Delden
tvdelden@gmail.com

Klassenfoto van de Broederschool in de Herschelstraat (14-6-1944)
Eerste rij: Willijns / Van der Kooy / Van der Lauw / meester Van Wijk / Frans Verhaar / Heemskerk / ?
Tweede rij: ? / Van Maurik / ? / ? / Harry Vissers / Germani / Koomen / Koot / ? / ? / Van Maurik (broer) / Van der Made
Derde rij: Frits van Toledo / ? / Jan Suiker / ? / ? / ? / ? / ? / Helwig / Fransje Verhulst / ?
Vierde rij: ? / Vally van der Harst / Kees de Zwart / ? / Henk de Vries / Gerard Bom / Bon

Johnny Lion, die om zijn Sophietje krijst,
Bij het concert van The Stones in het Kurhaus uit mijn slof,
Opa, die nu als grijze reigâh, rustig zijn bieâhtje hijst.

Willijns: toen ik naar de eerste HBS ging, liep hij achter een draaiorgel op de Prinsengracht;
Meester van Wijk: is verongelukt met zijn scooter;
Harry Vissers: megalomaan, heeft in de CPI op Scheveningen gezeten;
Jan Koomen: zoon van de slager tegenover de Agneskerk;
Frits van Toledo: zoon van de groenteboer van Moes Heeres (ze noemde die Tóliedo);
Jan Suiker: kort op het kleinseminarie gezeten; vader en moeder omgekomen bij een auto-ongeluk toen Jan 13 was;
Fransje Verhulst: bekend als het gummipoppetje vanwege zijn lenigheid;
Vally van der Harst: broertje van Jan van de Harst, met prachtige jongensstem;
Kees de Zwart: in 1946 geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland, hij kwam op de receptie van mijn priesterwijding;
Henk de Vries (1932-2012): jeugdvriend van mij, ik was vooral verliefd op zijn zus Joke.

Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Gerard Verhaar
gverhaar.1@kpnmail.nl

Colofon

Bij Servaas op de Groenmarkt gitaren op de pof,
The Shoes, Jumping Jewels, Tee Set op de hitlijst,
Op mijn Puch door de stad, demonstreren op het Binnenhof.

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur

De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

Westland, Delft, Midden-Delﬂand, Leidschendam-

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

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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Een zoeker naar de waarheid
In het Algemeen Dagblad van zaterdag 16 juni 2018 staat een interessant artikel onder de titel:
‘Tovertekenaar maakt furore’. Hierin valt onder meer te lezen dat er onlangs in Engeland een door
Wilmar Taal geschreven boek is uitgegeven: ‘The silent listener’. Dit boek gaat over Jan Eldermans
en na lezing van het artikel werd mij duidelijk dat er naast het huis van mijn ouders niet één, maar
zelfs twee min of meer bekende Nederlanders hebben gewoond.
Ik ben geboren op het adres Van
Reesstraat 23 en in het huis ernaast,
op nummer 25, heeft bovengenoemde
Jan Eldermans gewoond. Toen ik een
jaar of zestien was, zijn mijn ouders
verhuisd naar het adres Mispelstraat
16 en op nummer 18 woonde een
knulletje dat later bekend zou worden
als de romanschrijver Nicolaas Matsier. Over dat knulletje heb ik al het
nodige geschreven in deze krant, maar
wie was Jan Eldermans?
Ik zou dat boek natuurlijk kunnen

kopen of lenen en er vervolgens het
een en ander uit citeren. Dat doe ik
niet. Ik wil eens kijken hoe ver ik
kom als ik op het internet ga surfen, al
moet ik wel uiterst voorzichtig te werk
gaan, ook al omdat de gegevens die ik
tegenkwam, behoorlijk tegenstrijdig
zijn.
Johannes Hendrik Willem Eldermans,
Jan, zoals hij genoemd werd, is op
23 april 1904 in Enschede geboren.
Zijn vader was treinconducteur en
het gezin ging in 1907 in Rotterdam
wonen. Toen Jan 16 jaar oud was,
ging hij in militaire dienst en vanaf
september 1922 was hij leerling op de
Kweekschool “Instituut voor lichamelijke opvoeding” in Den Haag. Hier
leert hij zijn toekomstige vrouw, Dina
Roelanda Callenbach, ze werd Diek
genoemd, kennen. In 1928 zijn ze in
Rotterdam getrouwd en ze kregen
twee dochters, Loesje en Gerda.
Nadat hij enkele jaren bij het Stadsarchief in Rotterdam gewerkt had, werd
hij in 1931 reclasseringsambtenaar

in Den Haag. Vanaf 1936 tot 1949
heeft hij met zijn gezin in Almelo
gewoond en gewerkt, niet alleen als
reclasseringsambtenaar, maar ook als
secretaris en later als voorzitter van
de tweede kamer van het Tribunaal
Almelo, om vervolgens vanaf 1949
tot aan zijn pensioen in 1970 bij de
Reclasseringsraad in onze stad te gaan
werken. Het wonderlijke is dat ik mij
niets kan herinneren van het gezin
dat een jaar of vijf letterlijk naast ons
heeft gewoond, terwijl andere buurtbewoners mij nog redelijk helder voor de

geest staan. Ook die twee buurmeisjes,
die respectievelijk zeven jaar en twee
jaar ouder waren dan ik hebben kennelijk weinig indruk op mij gemaakt.
Jan is op 17 maart 1985 overleden. Hij
woonde toen nog steeds op het adres

Van Reesstraat 25.
De andere Jan Eldermans
Naast het beroep dat Jan uitgeoefend
heeft, besteedde hij vrijwel al zijn
‘vrije’ tijd, vaak tot diep in de nacht,
aan iets totaal anders en hiermee
zou hij bekend worden, uiteindelijk
ook in het buitenland. Ik citeer het
begin van het artikel in het Algemeen
Dagblad: “Wie de drempel van het
Museum van Hekserij en Magie in het
Engelse plaatsje Boscastle overgaat,
komt terecht in een schemerwereld
van occultisme en bijgeloof. Een
speciale ruimte van het museum hangt
vol met opvallende tekeningen vol
magische symbolen. Het is het werk
van Hagenaar Jan Eldermans. Overdag
was hij werkzaam bij de reclassering,
‘s nachts trok hij zich terug in zijn toverwereld. Veertig jaar lang krabbelde
Eldermans nacht na nacht vellen vol
met symbolen en toverspreuken.” Om
misverstanden te voorkomen, ik heb
niet de indruk gekregen dat hij hier
zelf in geloofde. Hij was op zoek naar
de waarheid en ik vrees dat hij die niet
heeft gevonden. Zo interesseerde hij
zich voor kabouters en hij is dan ook
op zoek gegaan naar alle mogelijke
volksverhalen waar kabouters in voorkomen, maar dat wil nog niet zeggen
dat hij in het bestaan van deze kleine
mensjes geloofde. In eerste instantie
noteert hij dat hij niet in kabouters
gelooft, maar vele jaren later begint
hij toch te twijfelen. Naast het tekenen
van duizenden en duizenden magische
voorstellingen was hij vaak in de
Koninklijke Bibliotheek te vinden
op zoek naar dit soort volksverhalen.
Overigens ben ik het niet eens met het
woord krabbelde, dat in het voorgaande citaat staat. Daarvoor hebben
de meeste tekeningen een te hoog ni-

veau. De titel van het boek, The silent
listener, geeft naar mijn idee aan, dat
hij wel luisterde, maar geen oordeel
velde. Naast de tekeningen die in het
museum in Boscastle hangen, heeft
zijn schoonzoon namens de familie
ook manuscripten, aantekeningen en
magische attributen geschonken. Deze
schoonzoon, het gaat om Bob Richel,
die met Loesje getrouwd was, heeft
zich ook in deze materie verdiept en
interessante tekeningen gemaakt. Ik
hoorde van Wilmar dat hij op dit moment met een boek over Bob Richel
bezig is. Een deel van de nalatenschap
bevindt zich in particuliere handen en
ook in Zürich, in de Zentralbibliothek,
is werk van hem te vinden. Vlak voor
zijn dood heeft hij besloten om een
groot deel van zijn werk te vernietigen. Waarom hij dit gedaan heeft, is
niet echt duidelijk geworden - al kan

ik mij hier wel iets bij voorstellen.
Esoterie
Het woord esoterie wil zeggen dat het
om kennis gaat die alleen door ingewijden begrepen wordt en dat lijkt me
hier heel toepasselijk. Ondanks zijn
bevlogenheid wat deze materie betreft,
trok hij zich terug in z’n kamertje. Hij
trad er nauwelijks mee naar buiten,
zelfs niet toen hij na al die jaren een
enorme verzameling had aangelegd.
Wilmar heeft me duidelijk gemaakt
dat hij Jan Eldermans eerder als een
verzamelaar van dit soort kennis ziet,
dan als iemand die hier iets mee is
gaan doen, iemand die magie echt bedreven heeft. Zijn vrouw en kinderen
leefden hun eigen leven binnen het gezin. Voordat dit boek van Wilmar Taal
verscheen, deden er diverse verhalen
de ronde over Jan Eldermans. Zo trof
ik ook de nodige onzin aan. Zo las ik
dat hij in Rotterdam geboren zou zijn
en bij zijn grootouders was opgegroeid
en dit is aantoonbaar onjuist. U ziet
het: je moet niet alles geloven dat op
internet beweerd wordt. Wel is het zo
dat hij door zijn manier van leven zelf
een rookgordijn heeft opgetrokken
rond zijn doen en laten.
Aan het eind van mijn zoektocht naar
de betekenis van Jan Eldermans denk
ik: wat jammer dat mijn ouders niet
meer leven. Wie weet wat die me nog
hadden kunnen vertellen over die
interessante buurman. En wat was ik
graag eens bij hem op bezoek geweest.
Misschien hing er dan één van zijn
tekeningen bij mij aan de muur.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

WOONSPECIAL
OPLAGE 75.000 EXEMPLAREN!

BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Op 16 oktober verschijnt onze
Woonspecial. In deze special
besteden we aandacht aan
alle facetten van wonen.

Een team van
prothesespecialisten

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

Kerstbus excursievakantie
met vertrekgarantie

All Inclusive Kerst Busreis
naar Stadtkyll / Vulkaaneifel
Hotel am Park ***

GRATIS REDACTIE BIJ
AFNAME VANAF 1/8
ADVERTENTIEPAGINA:

mooi excursieprogramma naar de
Vulkaaneifel en Belgische Ardennen.
Gezellig kerstprogramma met
o.a. de heerlijke diners en livemuziek.

1/8 pagina € 300,00 + gratis 1/8
pagina redactie t.w.v. € 300,00
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

5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2018
nu al voor € 443,443,- p.p.

1/4 pagina € 575,00 + gratis 1/4
pagina redactie t.w.v. € 575,00
1/2 pagina € 1.100,00 + gratis 1/3
pagina redactie t.w.v. € 850,00
1/1 pagina € 2.100,00 + gratis 1/3
pagina redactie t.w.v. € 850,00

Cruises met vertrekgarantie
vanuit Rotterdam

Kerstcruise

Genoemde prijzen zijn exclusief btw en
opmaakkosten. Informeer naar de speciale
doorplaatstarieven.

over de romantische Rijn
MS Esprit **** superior luxe
mooi vaarprogramma naar o.a.
Kerstmarkten in Mainz en Koblenz
Sfeervol cruiseschip met gezellig
kerstprogramma met heerlijke diners.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

7 dagen van 21 t/m 27 dec. 2018
van € 1.298,1.298,- nu vanaf € 798,798,- p.p.

37% Korting

John, Martijn en Jasper Jellema

kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €
tse
3 dg. All Inclusive autoreis Dui
- p.p.
9,9,
11
€
Kerstmarkten va. slechts
nthe
4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Dre
9,23 9,- p.p.
Hotel de Westerburcht va. €
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,9,- p.p.
23
in Bonte Wever Assen va. €
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,- p.p.
229,in Wunderland Kalkar va. €
au
8 dg. Kerstcruise over de Don
- p.p.
8,
8,99
€
MS Amadeus Silver al va.
ive autoreis
NIEUW 5 dg. More All Inclus
9,,- nu € 259,Wunderland Kalkar € 288,Zeeland
More All Inclusive autoreizen
rting
Ko
Hotel de Elderschans 50%
Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko

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).

Voor al uw verdere vragen en
wensen kunt u contact opnemen met
Daphne of Jolanda: 070 - 360 76 76
of via deoudhagenaar@bruckel.nl.

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.’

Duizend
Duizenden-één
en
één
ideeën

AD.225.JUN18

www.seniorenhulp.com

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom

Koop nu je
kaartje met
korting.

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het
organiseren van een persoonlijk afscheid van uw
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,

10 t/m 14
okt 2018

ook als u niet of elders verzekerd bent.
Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.

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

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

Oeroude Haagse boekhandel Mensingh & Visser
In 1698 stond een advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant, dat bepaalde boeken in Den
Haag verkrijgbaar waren bij Gideon Backer. De boekhandel in de Schoolstraat was in de zeventiende eeuw opgericht en zou eeuwenlang vooraanstaande Hagenaars en bestuurders van zowel
Hof van Holland als Haagambacht voorzien van allerlei soorten geschriften, boeken encyclopedieën en andere bedrukte papieren. In 1977 ging het gerenommeerde bedrijf ter ziele.
In 1679 begon Gideon Backer een
boekhandel in de Schoolstraat, waar
hij gedrukte bladzijden verkocht aan
scholieren van het gymnasium, die
daar dan zelf boeken van moesten
maken. Het inbinden was toentertijd
een vak apart en was niet voor de
verantwoording van de boekhandelaar.
Backer was een gezien man en
vooraanstaand lid van het gilde.
Hij groette de prinsen van Oranje
wanneer die in hun rijtuig langsreden
door de stad. Maar ook kende hij de
vreselijke tragedies rond de moord op
de gebroeders De Witt. Schoonzoon
Gerrit Winterswijk nam de zaak over.
In 1977 ging het bijna 300 jaar oude
aagse edrijf o de ﬂes. ort er oor
had ze zich nog vol ijver gestort
op de verkoop van schoolboeken.
Waar eens de boekhandel mee was
begonnen, werd uiteindelijk ook het

tragische einde.
Vocalen
In de periode van 300 jaar gebeurde
er veel in de boekhandelbranche,
maar ook het publiek veranderde. De
Haagse bevolking groeide in zowel
aantal als ontwikkeling. Bestuursambtenaren van elders maakten hun
opwachting in de residentie. De
Hagenaars raakten ontwikkelder en
leergieriger.
Gideon Backer had het allemaal niet
kunnen bedenken. Zijn schepping zou
drie eeuwen overleven! Hij bedacht
de naam Vijf Vocalen, A E I O U.
Zonder deze klinkers valt geen enkel
woord te schrijven. Aan deze duistere
klinkers dachten de oprichters bij het
stichten van hun boekhandel.
Kneuterdijk
De Hagenaars kennen het bedrijf
van Backer als boekhandel ‘de Vijf

Vocalen’ of als ‘Mensing & Visser’,
ge estigd aan de ne terdij naast
de deftige Bank Mees & Hope. Het
monumentale pand werd in 1932
betrokken toen verhuisd werd vanuit
de Wagenstraat nabij de Grote Marktstraat, waar de familie geruime tijd
boven de zaak had gewoond.
De verhuizing vond plaats ten tijde
an het -jarig estaan an de ﬁrma. Juist in die tijd ging de omgeving
op zijn kop en verrezen er allerlei
gebouwen in de pas doorgetrokken
Grote Marktstraat.
De familie Mensing maakte plaats
voor de nieuwe eigenaar Visser, wat
ook in de naam tot uiting kwam. In
de boekenwinkel in de Wagenstraat
regeerde Marie Jan Visser, die ook
de stuwende motor was achter de verh izing naar de chi e ne terdij .
Overigens was hun behuizing - een
schepping van Van Nieukerken -

gebouwd in 1888.
Minder bekend is dat geruime tijd
Maria Cornelia van Santen, weduwe
van M. J. Visser, aan het roer van
het bedrijf heeft gestaan. Haar man
werkte halverwege de negentiende
eeuw samen met de Mensings, alvorens de zaak over te nemen. De
energieke weduwe stond bekend om
haar grote daadkracht en volharding.
Naast haar huishouden was ze tot het
einde in de winkel te vinden, wat een

geweldige opsteker was, omdat ze
over veel ervaring beschikte. Ze wist
het personeel te stimuleren en liefde
voor het bedrijf bij te brengen. In
1908 kwam ze te overlijden en werd
haar één na oudste zoon, Jan Visser,
de nieuwe baas.
Heeft iemand nog leuke herinneringen aan de zaak?
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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Donderdag is het Werelddierendag. Op die dag besteedt de hele wereld ext ra aandacht aan dieren.
Geef jouw huisdier dus ook maar een ext ra knuffel!

4 oktober: WERELDDIERENDAG

Jopie werd bij ons liefderijk opgenomen
Ten tijde van mijn beroepsmatige leven op de Tarcisiusschool in
de Kritzingerstraat van Den Haag zijn er mij door dankbare leerlingen verschillende keren (huis)dieren geschonken. Zo kreeg ik
eens roodwangschildpadjes, die in een mini terrarium/aquarium
hun korte leven mochten leiden. Bij een volgende gelegenheid
kwamen er twee zebravinkjes in de klas te hangen.
Door de wisselende temperaturen en
klimatologisch rampzalige omstandigheden, met nog een kolossale ouderwetse kolenkachel in het klaslokaal,
moesten zij toch ook voortijdig het
leven laten.

Die Jopie was dak- en thuisloos
geworden na het overlijden van zijn
toenmalige bazin en werd bij ons liefderijk opgenomen, verder opgevoed
en opgeleid.

Jopie

Jopie puzzelt mee

nissen en bovenop een kast bouwde ik
een kooi van een kubieke meter.

nemen en thuis te verzorgen. Een van
de jonkies had ik indertijd zelf mee
naar huis genomen en tam gemaakt en
dat was Karel.

aast zijn aria ele ﬂ itre ertoire zegt
hij allerlei teksten zoals: ‘lieverd’,
lieﬁe , zozo , schatje , sorr ,
‘lekker geslapen’, ‘lekkere sla’, ‘lekkere kaas’, ‘kaas’, ‘kom maar’, ‘lieve
Jopie’, ‘dag hoor’, ‘Jopie, Jopie’,
‘sjonge sjonge’, ‘psst’ en ‘ja’.

Parkietologie
Onze dochter heeft als baby door hem
de liefde voor parkieten met de paplepel ingegoten gekregen.

Hij gaat nu zelfs zo ver, dat hij zich ‘s
morgens, na eerst zachtjes te hebben
geﬂoten, l id eels meldt om ater en
sla te halen uit de keuken.

Nu, een dikke veertig jaar later, is zij
zodanig besmet met parkietologie,
dat ze bezig is om uit een selectie van
talloze foto’s van onze huidige parkiet
‘Jopie’ een collage voor aan de wand
te maken.

s onds eet hij met ﬂ itsignalen
aan te geven, dat het gordijn dicht
moet en hij letterlijk naar kooi wil.

sikale ministerie van landbouw en
veeteelt meehelpen aan de verzorging
van het gevogelte.
Die vogels hadden onderdak, maar
zelf kon ik in Den Haag nergens
terecht.

Wat wel een succesnummer werd
waren de parkieten. Bij een nicht
begonnen ze nogal in de weg te gaan
staan in huis en ik kon die kooi in mijn
klaslokaal plaatsen, waar de vogels
naar hartelust tierelierden en nog meer
leven in de brouwerij brachten.

In januari 1966 kwam dan ook de
sollicitatiecommissie uit Sassenheim
op bezoek, maar mij werd wel door
het begeleidende hoofd der school met
klem verzocht om die parkieten niet in
mijn toekomstige klaslokaal te zetten.

Leerlingen mochten via mijn klas-

Gelukkig was er een brede gang met

Die kwam dan nog van pas als
aanschouwelijk materiaal bij de
rekenlessen.
Ook hier kwamen de klassikale
medewerkers uit de agrarische sector
ruimschoots aan bod bij de dagelijkse
en wekelijkse verzorging.
Broedkastje
Er kwam zelfs een broedkastje aan te
pas en er ontstond bij de leerlingen
een wachtlijst om een opgroeiende
jonge parkiet in ontvangst te mogen

Karel bij de baby

Roodwangschildpad

IK
IK ZOEK
ZOEK BAAS
BAAS
Speelse senior zkt. leeftijdsgenoot om
samen op onze oude dag nog te ravotten. Wederz. acceptatie is de basis.
Zorgzaam. Eigenwijs. Onuitputtelijke
energie.

www.ikzoekbaas.nl

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl

DE VOLHARDING
ZOEKT VRIJWILLIGE
BLIJMAKERS

Zebravink

DOKTER JOHN

kennismaking

www.dier.nu

Hans de Bruijn
brunobrac@live.nl

HUISARTS
VOOR
DIEREN
06-44550909
www.dokterjohn.nl

Door de toenemende vraag naar hulp
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij
Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligersteam
De Blijmakers van De Volharding bezoeken mensen, die wij Ontmoeters noemen,
voor een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem
maar op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken.
Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per
uur tot een maximum van 125 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag
ontvangen van maximum 1500 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u bijstand
heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator Blijmakers
Janna van Otterloo Mobiel 06-256 368 84.
E. janna@devolharding.nl Tijdens kantooruren 070- 221 05 82.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR | www.devolharding.nl
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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

Informatieve bijeenkomsten op 3, 18 en 25 oktober
Het Senioren Collectief Haaglanden belegt in samenwerking met Zorgaanbieder Florence een
drietal bijeenkomsten in het kader van “Hoe houd ik bij het ouder worden regie over mijn eigen
leven”.
De eerste bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 3 oktober, van 14:00 tot 16:00 uur met
als thema: “Levenstestament: de nalatenschap”. Veelvuldig stellen senioren zich de vraag: Wat
moet ik regelen als ik dat zelf niet meer zo goed kan of helemaal niet meer. Kan ik dingen op
papier zetten en dat regelen met een Levenstestament en wat is het verschil met een ‘gewoon’
testament. Hoe regel ik een volmacht.
De tweede bijeenkomst is op donderdag 18 oktober om 14:00 uur. De thema hiervan is: “Ik heb
zorg nodig en hoe moet ik dat aanpakken. In deze bijeenkomst worden onderwerpen behandeld
die betrekking hebben over aanvragen van zorg en voorzieningen en de financiële gevolgen
daarvan.
De derde bijeenkomst is op 25 oktober, aanvang 14:00 uur, met als thema: “Wat moet ik financieel regelen als ik opgenomen wordt in een zorginstelling”. Hier wordt met name ingegaan
op de financiële gevolgen als u of uw partner langdurig wordt opgenomen in een zorginstelling. Daarbij komen ook vragen ter sprake als hoe ga je om met de emotionele en financiële
gevolgen.
De 3 bijeenkomsten worden gehouden in de RONDO, Marterrade 10, Den Haag, bereikbaar met
lijn 4 van de Randstad Rail, halte De Rade. Toegang is gratis voor leden van het Senioren Collectief en houders van de FlorencePAS. Niet leden betalen € 3,50. Aanmelden s.v.p. bij Senioren
Collectief Haaglanden, telefonisch: 070-2002066, per e-mail: info@seniorencollectiefhaaglanden.nl

Dozy, Beaky, Mick & Tich op 152e Sound of the Sixties
Zabadak, Bend it, The Legend of Xanadu en Don Juan van Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich.
Wie kent deze hits uit de jaren zestig niet? Internationaal heeft de band met deze songs alle
hitparades bestormd. Niet zonder trots is het de organisatie van de Sound of the Sixties gelukt
om deze groep voor een spetterende en authentieke jaren 60 avond op het podium te krijgen.
Naast deze Engelse formatie wordt de avond verder ingevuld door de groep Westcoast uit Den
Haag en de St. John’s Family Soul Band.
Terug naar de jaren 60! De liefhebbers kunnen elkaar ontmoeten en onder het genot van een
hapje en een drankje weer genieten van de muziek uit die tijd. En... er kan worden gedanst!

Dozy Beaky Mick & Tich
Na het vertrek van Dave Dee is de band verder gegaan met de verkorte naam Dozy Beaky Mich
& Tich. In deze samenstelling speelden zij nog jaren en brachten het album “Fresh Air” uit met
de single “Mr. President”. Vervolgens startten zij “een jaren 60 bar” in de buurt van Marbella in
Spanje. Toen dit zakelijke avontuur was beëindigd hebben zij de muzikale draad weer opgepakt.
En hoe! De band brengt nog steeds de muzikale gemoederen op podia in Engeland en het vaste
land van Europa op hol met een perfecte performance van hits uit de jaren 60.

‘Wellness voor konijn en cavia’
Op woensdag 3 oktober is er een eenmalig ‘wellness beautycentrum’ voor konijnen en cavia’s te vinden op het Waaygat. Een aantal dieren van stichting Knagertje
krijgen een beautybehandeling zodat ze meer kans maken op het vinden van een
nieuw baasje. Natuurlijk kunnen bezoekers ook zelf met hun konijn , of cavia ,
naar de nagelstudio, de kapsalon, de massagestoel of naar de diëtiste. Dan zijn ze mooi op tijd om
mooi te zijn op Dierendag! Deelname is gratis.
Stadsboerderij `t Waaygat, Havenkade 75 (Scheveningen)
Woensdag 3 oktober 13.00 - 15.30 uur

IMAX-familiefilm ‘Pandas, A New Story’ vanaf 9 oktober in Omniversum
Vanaf 9 oktober draait de IMAX-film Pandas, A New Story minimaal een half jaar lang in Omniversum.
Een spannende, grappige en ontroerende familiefilm over een pandawelp die wordt voorbereid op het
leven in de wildernis. Op het reusachtige koepelscherm van het Haagse filmtheater een onvergetelijk
avontuur voor jong en oud.
Qian Qian staat voor het grootste avontuur van haar leven. De
pandawelp is geboren in Chengdu Panda Base, een reservaat voor
reuzenpanda’s. Nu wordt ze voorbereid op een leven in de wildernis.
De overstap van het beschermde bestaan tussen al haar vriendjes
en vriendinnetjes naar een leven in de bergen waar ze helemaal voor
zichzelf moet zorgen, is natuurlijk niet gemakkelijk. Daarom krijgt
Qian Qian hulp van Chinese en Amerikaanse biologen. Die leren haar
om haar ‘innerlijke panda’ te ontdekken en ontwikkelen.
De originele IMAX-productie Pandas, A New Story van David
Douglas en Drew Fellman (Born To Be Wild) is een heerlijke film
voor jong en oud. Een spannend, grappig en ontroerend verhaal
over vriendschap, de strijd om te overleven en hoop. Op het 840
m² grote scherm van Omniversum - uitgerust met 36 luidsprekers, zeskanaals digitaal geluid en zes
subwoofers voor voelbaar lage tonen - een onvergetelijke ervaring.

Voorlezen tussen de dieren
Op Dierendag kan je langskomen met je peuter , of kleuter, samen luisteren naar
een dierenverhaal, gezellig in het stro. In het Zwerfboekstation vinden we vast
een mooi boek om uit voor te lezen!
Voor 4-6 jarigen
Stadsboerderij `t Waaygat, Havenkade 75 (Scheveningen)
Donderdag 4 oktober van 14.00- 15.00 uur

Beste en meest originele boek over geschiedenis Den Haag
De jury heeft de shortlist met drie genomineerden voor de Die Haghe Prijs 2018 bekendgemaakt. Op
donderdag 1 november zal prof. dr. Herman Pleij de prijs van 5000 euro uitreiken aan de auteur van
het beste en meest originele boek over de geschiedenis van Den Haag. De prijs wordt al sinds 1970
toegekend op initiatief van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en Vrienden van het Haags
Historisch Museum.

Shortlist

De Haagse band Westcoast is door twee broers opgericht en bestaat met de 2 andere leden al
ruim 15 jaar. Behept met uitstekende zangkwaliteiten zijn zij in staat om op authentieke wijze de
muziek van The Beatles en Byrds ten gehore te brengen!
The St. John’s Family Soul Band uit het oosten van het land bestaat uit twaalf leden, waarin
blazers niet ontbreken. Zij brengen muziek ten gehore van onder andere natuurlijk Aretha
Franklin en James Brown, Otis Redding, Arthur Conley, etc. En natuurlijk mag dj John van Alff
niet ontbreken.
Op 3 november a.s. wordt de avond gehouden bij Dekker Sport, Party en Conferentiecentrum,
Scheglaan 12 te Zoetermeer. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Aanvang
20.15 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. Kaarten: € 20,--. Te reserveren via: www.soundofthe60s.nl of 079-3316482.

Dierendag op De Nijkamphoeve
Werelddierendag valt dit jaar op een voor kinderboerderijen ongelukkige dag. Een donderdag,
een schooldag dus. Daarom viert BuurtBoerderij De Nijkamphoeve Dierendag op zondag 7
oktober. Dan worden onze dieren op het traditionele groente- en fruitbuffet in de wei getrakteerd en zijn er voor kinderen allerlei leuke spelletjes te doen. Ook kunnen zij dierenfiguren van
gips beschilderen en kleurplaten kleuren. De activiteiten beginnen om 13.00 uur. Vanaf 14.30
uur mogen kinderen meehelpen het buffet voor de dieren op te bouwen, om 15.00 uur gaat het
hek open en vallen onze dieren het buffet aan. Op de boerderij zullen onze imkers o.a. honing
verkopen. Ook is er biologische jam, likeur en kruiden uit Lianne’s Tuintje te koop. Ten slotte zal
ook de Bende tegen Dierenellende aanwezig zijn. BuurtBoerderij De Nijkamphoeve, Escamplaan
1750, 2547 HG te Den Haag.

Nog drie boeken maken kans op de Die Haghe Prijs 2018:
- Ridder zonder vrees of blaam: het leven van George Maduro 1916-1945 / Kathleen Brandt- Carey
- Hollands Spoor: een koninklijk treinstation; kathedraal van de techniek / Koos Havelaar
- Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag / Jurjen Vis

Jury 2018
De vakjury van 2018 wordt gevormd door: prof. dr. Jan Hein Furne´e en mw. Henriette van AartsenWarsen. Juryvoorzitter is drs. Ellen van der Waerden MA, gemeentearchivaris Den Haag.

Den Haag in Opstand!
Op vrijdag 5 oktober organiseert Historizon een concert in de Paleiskerk, wandelingen met gidsen en
bezoek aan het Haags Historisch Museum en het Nationaal Archief. Dit jaar is het 450 jaar geleden
dat de Nederlanden in Opstand kwamen tegen het Spaanse gezag. In het kader van de Maand van
de Geschiedenis organiseert Historizon in samenwerking met het ensemble Camerata Trajectina en
presentator Hans Goedkoop een programma over deze Opstand in Den Haag.
Op de 26e juli van het jaar 1581 ondertekenden de gedeputeerden van Brabant, Friesland, Gelre en
Zutphen, Holland, Mechelen, Overijssel en Zeeland een Akte van Afzwering van de koning van Spanje:
Het Plakkaat van Verlatinghe. Het was de eerste keer in de 80-jarige oorlog dat de autoriteiten expliciet
in Opstand kwamen.
Het programma begint met een optreden van het ensemble Camerata Trajectina in de Paleiskerk. Met
geuzenliederen en anti-geuzenliederen brengen ze deze tijd muzikaal tot leven. Het optreden wordt
afgewisseld met verhalen van historicus en presentator Hans Goedkoop. ‘s Middags wandelt u door
de stad. Gidsen nemen u mee door het Den Haag van die tijd en laten in het Haags Historisch Museum
zien hoe ‘s-Gravenhage er destijds uitzag. Het programma wordt afgesloten met een drankje in het
Nationaal Archief waarbij u een blik kunt werpen op het Plakkaat van Verlatinghe. Bent u er ook bij?
Aanmelden kan via: https://historizon.nl/thema/5-oktober-den-haag-in-opstandof bel: 088 63 60 200.
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Melkfabriek Van Grieken: van oprichting tot
In mijn serie historische artikelen, die ik met veel plezier schrijf voor De Oud-Hagenaar en die ik illustreer met eigen foto’s, voorwerpen of ander materiaal, wil ik het vandaag hebben over een echte
Haagse onderneming: Melkfabriek Van Grieken (voor gezonden en zieken).
Eerst gaan we even terug naar mijn
eigen jeugd: 1968, hoek Meppelweg
en Dedemsvaartweg, Morgenstond,
Den Haag. Het is nog zeer vroeg in de
ochtend in de naoorlogse wijk, als het
gebrom van een dieselmotor het naderen van een vrachtwagen aankondigt.
Vanuit de mistige ochtend doemt een
blauw-witte Volvo-vrachtwagen op
met de opschriften van Van Grieken.
Met knarsende remmen wordt het
voertuig tot stilstand gebracht en
wordt de achterklep geopend.
Op een open plek in het struikgewas
wordt de lading uitgeladen en neergezet z arte ratten met ﬂessen mel ,
karnemelk, yoghurt en vla. De klep
wordt weer gesloten en de vrachtauto
vertrekt met een vette pluim uit de
uitlaat naar zijn volgende lospunt. De
rust keert weer terug op de Meppelweg en de vogels nemen weer positie
in bomen en struiken.
Enige uren is het stil, maar dan wordt
het geluid van een eenvoudige tweetaktmotor waargenomen. Vanuit het
Ruimzicht is melkslijter Cees Bosman
vertrokken om met zijn ijzeren hond,
voorzien van 1-cylinder Sachsmotor,
zijn melkwijk te bedienen. In zijn
pakhuis aan het Ruimzicht heeft hij
zijn eenvoudige ventwagen de vorige
avond al gevuld met boter, limonade
en houdbare producten en hij is nu
onderweg naar het lospunt om daar de
dagverse producten van Van Grieken
in te laden.
Ondanks het feit dat de waren hier
enkele uren hebben gestaan, is er
niets gestolen of kapot gegooid. In
1968 was dat nog heel gewoon. Later
zouden de SRV-wagens worden

De bekende ﬂes Hopjesvla wordt geïntroduceerd

voorzien van een kooiconstructie om
dieven tegen te houden.
Terug naar het prille begin. Het is
1899 als de 22-jarige Hendrik van
Grieken een melkhandel opricht
aan de Haagse Brueghelstraat 194.
Hendrik heeft oog voor dagverse
producten en huurt een weiland aan
de Beeklaan, waarop hij een aantal
aangekochte koeien plaatst. Vanaf
1913 komt daar een pakhuis bij aan
de van Miereveltstraat, voor die tijd

Oldtimer Volvo-truck met melkbussen (20 oktober 2002)

modern ingericht met koelinstallatie,
centrifuge en melkreiniger. Vanaf
1924 wordt ook het vervoer geregeld
met de aankoop van de eerste Ford
vrachtwagen. Vrachtwagens met
40-liter bussen verse melk uit het
Westland rijden af en aan. De geloste
wagens worden vervolgens beladen
met ijzeren ratten ol ﬂessen la,
yoghurt, pap en melk.
In 1933 wordt Harry van Grieken
geboren, en in 1938 verhuist hij

Kees Bosman in zijn melkwijk: M

met zijn ouders mee naar de nieuwe
fabriek aan de Loosduinseweg, die op
27 maart van dat jaar van start gaat.
In deze fabriek, voorzien van een
roterende sterilisatiemachine, werd
de Rotatormelk ontwikkeld. Dat was
ho d are mel . De ﬂessen hadden

een kroonkurk. Vooral bij tuinders
werd deze melk populair, omdat ze
ontzettend lang goed bleef en mee de
kassen in werd genomen. Niemand
anders leverde dit product.
In 1939 vindt uitbreiding van de

Op de Volvo-vrachtwagen zien we duidelijk het geïntroduceerde logo in de vorm van een driehoek
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t inlijving

Leeghalen fabriek (11 april 1990)

Meppelweg (24 maart 1988)

fabriek plaats en wordt het logo geïntroduceerd met de bekende driehoek
in la , met itte mel ﬂes en de
slogan. ‘Voor gezonden en zieken:
melk van Van Grieken.’
De Schilderswijk kreeg steeds

meer overlast van de fabriek in de
woonwijk en er werd op zoek gegaan
naar een andere locatie voor het snel
groeiende bedrijf. In 1955 werd grond
aangekocht voor een nieuw te bouwen
fabriek in de Rijswijkse Plaspoelpolder. Met zijn neef Hans legde Harry

De melkzakhouder

de eerste steen voor het nieuwe pand
dat in 1957 in gebruik werd genomen.
Harry werd hierbij opgenomen in de
directie. Hij bleek ook zeer inventief
en bracht steeds nieuwe ideeën in de
praktijk, zoals de vlavlip en de halfom
melk die maar 11,2 procent vet bevatte
en 7 cent goedkoper was. Hij was ook
de eerste die de kartonnen verpakking
ontwikkelde. Jarenlang waren vanilleen chocoladevla de enige toetjes,
totdat Van Grieken de hopjesvla
introd ceerde, iteraard in ﬂes. m de
inho d olledig it de ﬂes te rijgen,
kwamen de bekende schrapers in de
handel. In menige keukenla van de
oudere Hagenaar is een dergelijk voorwerp ongetwijfeld nog terug te vinden,
net als de door Brabantia ontwikkelde
itle er, aarin je de ﬂes o de o
boven een schaaltje kon plaatsen.
In 1965 ontwikkelde Van Grieken de
zwart-witte plastic melkzak. Deze kon

worden geplaatst in een, bij de melkslijter verkrijgbare blauwe zakhouder,
waarna er een hoekje van de zak kon
worden afgeknipt. Helaas was dit geen
succes, de zakken raakten vaak lek.
Bij afwezigheid van de klant werd de
bestelling vaak op de stoep geplaatst,
waarna op galerijen vaak een melkplas
ontstond waar menig voorbijganger
op onderuit ging. De zak verdween
geruisloos uit het assortiment.
In 1988 bedachten Hans en Harry, dat
als de fabriek wilde overleven schaalvergroting noodzakelijk was. Een
fusie met het Wassenaarse Menken
olgde. nder de naam Men en an
Grieken werd het bedrijf voortgezet
met een marktaandeel van 12 procent.
In 1989 is het gedaan met de fabriek
in de las oel older. de foto zien
we het leeghalen van de fabriek met
eigen vrachtwagens op de Verrijn

Stuartlaan (11 april 1990).
Voor Harry was het genoeg. Dat jaar
trok hij zich terug uit het bedrijf en
ging van zijn welverdiende pensioen
genieten in zijn schitterende appartement in het aagse oordeinde.
augustus 2017 overleed hij onverwachts op 84-jarige leeftijd. Hij had
toen 27 jaar van zijn pensioen kunnen
genieten, immer vergezeld door zijn
onafscheidelijke sigaren die hij in
het statige Noordeinde inkocht. Zijn
bedrijf bestond toen al lang niet meer,
want in 1997 nam Campina Melnie de zaa o er. een slo erij
in Rijswijk treffen we dan nog een
afgedankte Volvo van Van Grieken in
deplorabele staat aan. De naam Van
Grieken is witgekalkt, maar de gestileerde G verraadt zijn afkomst.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Bij een handelaar in Rijswijk staat in 1988 nog een onverkoopbare Volvo

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
SERVER ROLLATOR – MODERNE LICHTGEWICHT
ROLLATOR
- Stijlvolle lichtgewicht rollator met de laatste trends:
in 11 modieuze kleuren en alle accessoires.
- Met een eigen gewicht van ca. 6,6 kg een van de
lichtste rollators
- Uniek oersterk frame voor extra veiligheid, comfort,
licht wendbaar, kleine draaicirkel en stabiliteit.

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

Met de Hofpas

€ 239,20
Normale prijs € 299,-

FYSIC BIG BUTTON DECT
TWINSET FX-7020
Gebruiksvriendelijke
big button DECT
telefoon met extra
handset. Een telefoon
met grote toetsen en
extra grote letter-/
cijferweergave.
U kunt met één
druk op de knop verbindingmaken met
iemand en verschillende noodnummers
voorprogrammeren. De Big Button DECT
telefoon heeft allerlei
functies en extra’s.
Met de Hofpas
Even praktisch als
comfortabel in gebruik.
De extra handset kunt u
bijvoorbeeld in uw
slaapkamer plaatsen.
Normale prijs € 94,95
Instelbaar volume.

€ 75,95

MULTIFUNCTIONELE DOUCHESTOEL MET AFNEEMBARE
ARMLEUNINGEN

RETRO ANALOGE
PERSONENWEEGSCHAAL

Deze Multifunctionele
douchestoel met afneembare
armleuningen is de ideale
douchestoel als u
comfortabel en relaxt
wilt kunnen zitten
tijdens het douchen. Een
sterk aluminium frame met hoogwaardige kunststof zitting en rugleuning, in combinatie met
armsteunen, bieden u veel comfort.
De anti-slip poten zorgen ervoor dat deze stoel
veilig gebruikt kan
Met de Hofpas
worden op een gladde
en vochtige vloer in
de badkamer. Zowel
de zithoogte als de
armsteunen zijn in
Normale prijs € 119,95
hoogte verstelbaar.

€ 95,

95

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,
en heeft
Met de Hofpas
een meetbereik
tot 160
kilogram.

€ 31,15

Normale prijs € 38,95

LET’S GO INDOOR
BINNENROLLATOR

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

20% KORTING
op meer dan 1800 producten
die zorgen voor een veilig en
comfortabel ouder worden.
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.

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

€ 151,

20

Normale prijs € 189,-

Dinsdag 2 oktober 2018

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

pagina 11

100 jaar geschiedenis van een zwemfamilie
Titi Hankes Drielsma-Junkers (1886 -1968), mijn grootmoeder, was mede-oprichtster van de dameswaterpoloafdeling van H.Z. en P.C. in 1913. Haar dochter, Hedi Hankes Drielsma (1909-1997), mijn
moeder, werd in 1923 ook lid van H.Z. en P.C. en samen met vijf andere dames werd zij Nederlands
Kampioen Waterpolo in 1928.
kunnen doen.

In 1934 trouwde mijn moeder met
mijn vader. Door verhuizing naar Arnhem stopte zij met waterpolo, mede
door het feit dat ik in 1935 geboren
werd. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Geen zwemmogelijkheden.
In die tijd ging je ook nog niet met
een 4- of 5 jarige naar zwemles. Zelf
heb ik, na de oorlog, toen we weer in
Den Haag gingen wonen, zwemles
gekregen van mijn grootmoeder in
het Zwembad De Mauritskade in Den
Haag in het ‘damesbad’, met een smal
gangetje verbonden met het ‘gewone
bad’.
Ik heb toen direct mijn B-diploma
gehaald en in die tijd was dat genoeg!
Mijn grootmoeder heeft nog tot op

Mijn moeder is na de oorlog verder
gaan studeren en heeft het zwemmen
en waterpolo niet meer opgepakt.

hoge leeftijd in het ‘ondiepe-bad’ in
zwembad De Mauritskade zwemles
gegeven aan kinderen die even extra
aandacht nodig hadden, om daarna
weer in de gewone zwemles mee te

Zelf kreeg ik ook andere hobby’s,
totdat mijn twee dochters bij zwemvereniging Oceanus in Aalsmeer
resultaten boekten bij het wedstrijdzwemmen. En, zoals het vaak gaat,
werd ik jurylid bij zwemwedstrijden.
Zij gingen ook openwaterzwemmen.
Toen sloeg het zwemvirus bij mij toe
en heb ik mij aangemeld bij zwemvereniging Oceanus bij het masterzwemmen. ls ofﬁcial as i al lid an deze
vereniging. Rob Hanou (nestor van het
masterzwemmen) heeft mij destijds in
1988 overgehaald.
Dochters
Mijn oudste dochter heeft nog meegedaan bij de Nederlandse Kampioenschappen op het onderdeel vlinderslag.
Zij zwemt op dit moment nog als
hobby bij de zwemvereniging in het
lokale zwembad in het binnen- en in
het buitenbad en zomers in de ‘Plas’ in
haar woonplaats Houten.
Mijn jongste dochter werd mede-oprichtster van de studenten-zwemcompetitie (met haar betovergrootmoeder
als voorbeeld). Nu was het echter
wedstrijdzwemmen i.p.v. waterpolo.
Daar heeft zij ook haar toekomstige
man leren kennen. Ook hij kwam uit
het ‘watergebeuren’, namelijk wedstrijdzwemmen en waterpolo.

ruim 100 jaar verder!
Zelf heb ik helaas het wedstrijdzwemmen en het openwaterzwemmen moeten opgeven in 2008 i.v.m.
gezondheidsproblemen. Maar ik denk
met veel plezier terug aan de tijd in en
rond het water.
Titi van Ditzhuyzen-Albarda
t.r.van.ditzhuyzen@gmail.com

Zij kregen twee dochters, inmiddels
11 en 14 jaar oud en ook zij zitten met
veel passie op de waterpoloafdeling
van de zwemvereniging d’ELFT in
Delft, waar inmiddels hun vader het
waterpolo ook weer heeft opgepakt, na
een pauze van enkele jaren (mede door
tijdnood tijdens de studie). Nu zijn we

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

Heeft u onze Facebook
al bezocht, geliket
en gedeeld?

• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• U kunt bij ons ook terecht met
iedere natura uitvaartpolis

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Mirella

Peter

Marcel

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.

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

Ook via
Twitter: @DeOudHagenaar

Ook via
instagram.com/deoudhagenaar
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Tijden

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

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
erleden. Laat zich door de aﬂoo an dit ﬁctie e erhaal errassen.

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
et oe je e at ijf ﬁlosoﬁsche andelingen door Den aag inoza in Den
aag an inoza naar oltaire, en aagse reis door de erlichting, ondje
of ij er, grondleggers an de democratie, ar orgh liet che eningen.

Een maand uit mijn leven in steenstad
Wim van der Pouw
De auteur, Wim van der Pouw (Den Haag, 1957) kruipt in de huid van
zijn alter ego, tram est rder Daan ergmans. Daan leeft in teenstad,
in het ﬁctie e land ars elland o de laneet Molli s.

€ 14,50

€ 15,95
Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor van
Wel ergen zijn reﬂecties astlegt o mar ante momenten in en rond de ofstad.
Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbalclub ADO,
het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

€ 15,95

€ 34,95

€ 13,95
Post Den Haag
Piet van der Eijk
Columns van het dagblad De Tijd, zoals die bijna vijftig jaar geleden waren
verschenen in de rubriek Post Den Haag. De hoofdredacteur verordonneerde
dat er regelmatig st jes moesten erschijnen met maar n onder er Den
Haag. Daarvoor werd redacteur Van der Eijk aangewezen. De knipsels zijn nu
digitaal tot leven gewekt.

€ 19,95

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder vermelding van de
naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,95 aan verzendkosten bij. Na ontvangst van dit bedrag
kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien. De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

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
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Enquête
1. De Oud-Hagenaar heeft doorgaans een
omvang van 20 pagina’s standaard en
verschijnt eens per 14 dagen.
Wat vindt u van deze omvang en
frequentie?
Meer pagina’s zijn gewenst
Precies goed
De krant moet eens per maand
uitkomen en dan 32 pagina’s dik zijn
2. Wat vindt u van de hoeveelheid
advertenties en oproepjes in de krant?
Te veel advertenties en oproepjes
Precies goed
Te weinig advertenties en oproepjes
Weet niet/geen mening
3. Wat vindt u van de hoeveelheid
foto’s in de krant?
Meer foto’s
Precies goed
Minder foto’s
Weet niet/geen mening
4. De opmaak van de krant sluit aan bij
wat in 1970 normaal was in de kranten.
Wat vindt u van de vormgeving?

pagina 13

De Oud-Hagenaar bestaat binnenkort 10 jaar. We krijgen vrijwel alleen maar positieve commentaren. En daar zijn we natuurlijk blij mee! Dat geeft ook moed om te kijken of we de komende 10 jaar verder kunnen gaan. Met deze enquête hopen we
beter op uw wensen in te spelen en zo een betere krant te maken. Uw gegevens (naam en adres) gebruiken we alleen voor
deze enquête (om eventueel contact met u op te nemen). Uw gegevens worden dus niet bewaard of gedeeld met derden.
5. Als De Oud-Hagenaar niet meer gratis
zou zijn, dan zou ik een abonnement
voor 59 euro nemen.

8. Ik zou graag willen dat winkels en
bedrijven in mijn buurt adverteerden
in De Oud-Hagenaar.
Ja
Nee
Weet niet/geen mening

Ja
Nee
Weet niet/geen mening
6. Ik gebruik De Oud-Hagenaar als
gespreksonderwerp met anderen
in mijn buurt.

9. Ik koop - als het kan - iets van de winkels en bedrijven die een advertentie in De
Oud-Hagenaar hebben gezet.
Ja
Nee
Weet niet/geen mening

Ja
Nee
Weet niet/geen mening

10. De leukste advertenties vind ik...

11. Welk rapportcijfer zou u willen
geven aan De Oud-Hagenaar?
1
7

2
8

3
9

4
10

5

6

Wat kan er volgens u nog worden
verbeterd?

7. Hoe vaak bekijkt u de website van
De Oud-Hagenaar:
www.deoud-hagenaar.nl?
Meerdere keren per dag
Eens per dag
Eens per week
Eens per maand
Eens per kwartaal
Eens per halfjaar
Eens per jaar
Nog nooit eerder bezocht

Onder de inzenders worden drie prijzen verloot:
het boek Filosofische wandelingen door Den Haag (t.w.v. 15,95 euro),
het boek Haagse momenten van Cor van Welbergen (t.w.v. 15,95 euro) en een
waardebon te besteden bij Comfortland (t.w.v. 25 euro).
Naam
Adres
Woonplaats
U kunt de uitgeknipte enquête opsturen naar De Oud-Hagenaar, Postbus 26046,
2502 GA Den Haag of inleveren in de Volharding-winkel op de Roggeveenstraat 116
(hoek Prins Hendrikstraat 155).

Opmaak is precies goed
Opmaak mag met meer kleur
Opmaak mag moderner

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
Erfenis van broer
verwerpen
Mijn vrouw en schoonzus willen afzien
van de eventuele erfenis van hun
broer. Hij staat nu onder curatele.
Wat gebeurt er wanneer hij overlijdt?
Wij hebben vernomen dat hij voor zijn
begrafenis een polis heeft van € 4500.
Kunnen we nu al afzien van de erfenis?
Uw vrouw en schoonzus kunnen de
eventuele erfenis na zijn overlijden
eneﬁciair er er en. iet n al.
ij eneﬁciair aan aarden ent ij
een onverwacht negatief saldo niet
verantwoordelijk voor de schulden
an de o erledene. ier oor is een
verklaring nodig bij de rechtbank in
de regio aar hij is o erleden. an
zijn egrafenis olis omt hij mogelij - ij een itge reide it aart en
aar eel mensen omen - te ort,
maar die ordt ge oon itge eerd.
ls hij sch lden heeft, orden eerst
zijn it aart osten ere end. Daarna
as omen de sch ldeisers aan od.

Uw vrouw en schoonzus kunnen de
erfenis zogenoemd eneﬁciair m t
boedelbeschrijving) aanvaarden en
daarna e ent eel er er en.

Sociale voorzieningen
Broer wil nog niet
naar zorgcentrum
Mijn broer is 76 jaar en slechtziend.
Hij is gescheiden en woont alleen in
een groot eigen huis. Door gebrekkig
loopvermogen en omdat hij slechtziend is, zou hij in feite niet meer
alleen kunnen wonen. Hij heeft met
bijna niemand contact, zelfs niet met
zijn kinderen. Hij vertrouwt namelijk
niemand. Wij weten ook nooit waar we
met hem aan toe zijn, want hij laat het
achterste van zijn tong niet zien.
We hebben herhaaldelijk er bij hem op
aangedrongen om zijn huis te verkopen
en in een verzorgingshuis te gaan wonen. Dit is voor hem onbespreekbaar.
Hij wil zich zelfs niet laten inschrijven.
Nu vermoeden wij, dat hij bang is, dat
hij dan de waarde van zijn eigen huis
moet opeten en zijn spaargeld moet op-

maken. Welke regels gelden daarvoor
tegenwoordig?
De ma imale hoge eigen ijdrage in
een er leegh is of erzorgingsh is
ij de W
is dit jaar
e ro
er maand. Dat hangt echter an zijn
in omen en ermogen af. ls hij er
se nog niet il o genomen orden
in een erzorgingsh is of er leegh is allend onder de lgemene
et ijzondere zie te osten W ,
moet hij misschien achten tot olgend jaar als hij nog leeft en o de
centen is. Maar at ons etreft gaat
goede erzorging of er leging oen alles. De ermogensin omensbijtelling voor de eigen bijdragen in
de Wlz Wet langd rige zorg ordt
olgend jaar rocent in laats an
rocent. Dat er t ze er oo door
in zijn eigen bijdrage waarvan wij
ermoeden dat deze samenhangt met
de er oo aarde an zijn h is.
Overigens worden ook bij zaken van
th iszorg onder andere o grond
an de Wet maatscha elij e onti eling Wmo een eigen ijdrage

in re ening ge racht die oo met
zijn in omen en ermogen te ma en
heeft. Mogelij dat de o er aarde
in zijn eigen huis waarin hij blijft
onen niet meetelt.
f hij in aanmer ing omt oor
erzorging of er leging e aalt het
entr m indicatiestelling zorg
na een itge reid ges re ij
roer. Maar als hij zelf a sol t niet
il, dan ge e rt er ni s. Misschien
dat zijn h isarts hem an o ert igen
an een of andere orm an W h l dat an oo th iszorg zijn .
ls zijn h is feitelij niet meer geschi t is om in te lij en onen, zo
hij oo eens moet den en aan eschermd onen , ij oor eeld in een
aanle n oning of seniorencom le .
Maar alles hangt an hem zelf af.

Samenlevingskwesties
Gezamenlijke tuin
vrij toegankelijk
Onze huurwoning maakt onderdeel
uit van een nieuwe wijk waarbij een

binnentuin is aangelegd. Deze tuin zou
alleen toegankelijk zijn voor bewoners
van de omliggende appartementen.
Alle bewoners betalen ook voor het onderhoud van de tuin als onderdeel van
de servicekosten. Iedereen vanaf de
openbare straat kan zo onze gemeenschappelijke tuin in lopen. We hoeven
toch geen onderhoudskosten betalen
voor iets dat van algemeen belang is?
lleen als er s ra e zo zijn an gemeentelij e terreinen of gronden dan
zijn de kosten voor onderhoud ook
oor de gemeente. oals het eschrijft zijn het terreinen die bij het
h rcom le ehoren en daar oor
zullen alle bewoners servicekosten
moeten etalen.
ls en anderen indt dat deze
tuinen veel te veel vrij toegankelijk
zijn oor andere e oners erdero
dan moet hiero er de erh rder
aans re en en daar oor ro eren
een o lossing te inden. n de ra tijk zullen heus niet zoveel andere
mensen ge r i an ma en tenzij
het een rij toegan elij ar je is.
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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 ‘Nu ik het eindelijk weet,
luistert niemand meer naar me’
met Julius Pasgeld

Een half uur naar je bril zoeken die op je voorhoofd zit. Vier keer per nacht je bed uit voor een plas.
Je mateloos ergeren aan die stompzinnige telefoondoosjes. Opnieuw werd ik overstroomd door veel
herkenbare reacties op de twee vorige afleveringen over ‘De dagelijkse werkelijkheid van het ouder
worden’.
Zomaar een greep. Zonder namen te
noemen. Want je weet maar nooit of
iemand gediend is met de publicatie
van zijn of haar - al dan niet vermeende - tekortkomingen.
- ‘Ik ben 80 jaar. Dat is makkelijk op
te schrijven en te onthouden. Een 8
en een 0. Maar laatst kreeg ik bij het
overmaken van geld via internet te
maken met een IBAN-nummer met
middenin 00000000. Acht priegelnullen achter elkaar! Dus de loep er maar
bijgehaald om te tellen hoeveel het er
waren. En maar blijven volhouden, dat
ouderen best wel achter de computer
kunnen, maar daar te beroerd voor
zijn!’

zoals een jaar of tien geleden. Maar ik
mopper niet hoor!’
Waarschuwingen
Geen gemopper dus. Maar wat dan
wel? Soms hadden uw inzendingen
over de dagelijkse werkelijkheid van
het ouder worden wel degelijk iets van
het gesakker van mensen die de moderne tijd niet meer kunnen bijbenen.
Maar vaak zat er ook goede raad
bij. Zo van: geniet van het jong zijn
zolang het nog kan. Want voor je het
weet, ben je oud en der dagen zat. Of

- ‘Ik ben niet voor niets 82 jaar geworden. Maar nu ik eindelijk een beetje
geleerd heb hoe het leven in elkaar
steekt, luistert er niemand meer naar
me. Heb ik dan helemaal voor niks al
die moeilijkheden overwonnen? En
moet iedereen dat dan maar in z’n eentje blijven doen?’
- ‘Voor de jeugd van tegenwoordig
is het vrijwel onmogelijk zich te
ontwikkelen tot strijdbare en weerbare
mensen met al die advertenties waardoor ze steeds afhankelijker worden

- ‘Ik kan nergens meer bij. Mijn etage
is uit 1916. Alles is hoog. Bijna overal
heb ik een stoof voor nodig om iets uit
de kast te pakken. En instappen in lijn
12 bij de Agneskerk op de Beeklaan
is ook heel moeilijk. Ik ben 86 jaar
en gebruik geen medicijnen. Voel me
kerngezond. Het is echter niet meer

diezelfde behoefte op momenten
dat ze elkaar wél zien, de laatste tijd
aanzienlijk lijkt afgenomen.’
- ‘We zijn in de huidige maatschappij
met z’n allen op weg naar een vrijwel
onomkeerbaar proces van verwenning,
verslapping en verval.’
Alsjeblieft! Duidelijker kan het niet,
dacht ik zo.

- ‘Spiegels lijken tegenwoordig wel
geprogrammeerd met de opzettelijke
bedoeling ons er zo afschrikwekkend
mogelijk te laten uitzien.’
- ‘Sinds kort ben ik weduwnaar. Dus
alleenstaand. Om met mijn vergeetachtigheid te kunnen omgaan, heb ik
mij aangewend om minimaal drie keer
per dag mijn agenda te raadplegen.
Om te kijken wat ik moet doen of
laten. Om te weten waar ik naar toe
moet. En welke telefoongesprekken ik
moet voeren.’

Het uitstallen van medicijnen

Maar zeiden onze ouders vijftig jaar
geleden niet precies hetzelfde? En kregen zíj, op hun beurt, van hún ouders
soms niet ook de nadelen ingegoten
van zogenaamde genoegens van de
vooruitgang, toen die zich voor het
eerst massaal aandiende?
En? Heeft het iets geholpen?
Zit de voordeur wel op het nachtslot?

sterker nog: waren het waarschuwingen dat er iets grondig en principieel
mis is met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zouden we met
z’n allen de weg zijn ingeslagen naar
een vrijwel onomkeerbaar proces van
verwenning, verslapping en verval.

van materiele zaken en steeds dieper
wegzakken in de watten.’
- ‘In het huidige tijdsbestek schijnt de
behoefte van mensen om met elkaar te
praten op momenten dat ze elkaar níet
zien, vrijwel onverzadigbaar. Terwijl

Ja. Het is inderdaad ánders geworden.
Iedere tijd kent z’n voordelen en z’n
nadelen. Sommige dingen van vroeger
waren écht wel vreselijk verkeerd.
Maar sommige dingen van nu zijn ook
écht wel heel erg verkeerd hoor.
Het lijkt echter, of de ouderen van
nu een zwijgplicht opgelegd hebben
gekregen als het gaat om hartige
woordjes. En dat een nieuwe generatie
het allemaal zélf wel kan uitzoeken,
is bepaald nog niet overtuigend
bewezen.
Ochtendrituelen en lijstjes
Gelukkig kreeg ik ook nog wat ‘gewone’ problemen binnen.
Uiterst herkenbare problemen die zich
voordoen op de onvermijdelijke weg
naar de ouderdom. Problemen die we
uiteraard zo min mogelijk dienen te
delen met de jeugd.
Maar die ons, als we ze meer met
elkáár zouden delen, wat minder eenzaam en alleen zouden kunnen maken.

met het innemen van medicijnen. Het
bestaat uit het op tafel uitstallen van
vier groepjes medicijnen: één groepje
van drie voor vroeg in de ochtend,
één medicijn voor bij de lunch, zes
medicijnen rond het avondmaal en
nog één vlak voor het naar bed gaan.
Gedurende de dag kijk ik regelmatig
hoe laat het is. Om zodoende het
inneemschema op tijd te kunnen
toepassen. Of om, als ik het weer eens
vergeten ben, het schema te kunnen
aanpassen.’
- ‘Dit is mijn lijstje dat ik moet
afwerken voor ik naar bed ga: zijn
alle ramen dicht? Zit de voordeur op
het nachtslot? Staat de thermostaat
van de kachel op de nachtstand? Zijn
alle lichten uit? Heb ik voeldoende
brood uit de vriezer gehaald voor de
volgende ochtend? Ligt mijn telefoon,
mijn bril en mijn persoonlijke alarm
op het nachtkastje? Heb ik mijn gebit
uit gedaan? Moet de vaatwasser en/of
de wasmachine worden aangezet?’
- ‘Laatst las ik in een advertentie voor
een vakantie-tripje voor ouderen: ‘Volledig verzorgd avonturieren!’ En toen
dacht ik: ‘Als ik dáár op inga is het
voorgoed met me gedaan.’
- ‘Onlangs zat ik in de tuin een boek
te lezen. Want erg veel nuttiger dingen
lukken me niet meer. Toen hoorde
ik mijn vrouw uit de serre roepen:
‘Eén minuut!’, ten teken, dat over één
minuut het eten op tafel zou staan. En
toen dacht ik: wie is er nou eigenlijk
gelukkiger dan ik? Met dank aan allen
die tot nog toe een reactie op deze
serie over de dagelijkse werkelijkheid
van het ouder worden leverden.’
Nog een laatste citaat:
- ‘Laat De Oud-Hagenaar een plek
blijven waar de vlam van de anciënniteit nog lang en helder zal blijven
branden.’

Daar gaat-ie weer:
Geprogrammeerde spiegel

- ‘Mijn ochtendritueel heeft te maken

Reacties blijven uiteraard welkom:
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.

Peugeot 204
Tja, wat wil je worden na je studiejaren? Ik wilde autoverkoper worden en ondanks dat mijn ouders er niet enthousiast
over waren had ik een sollicitatiegesprek met de directeur
van Peugeot-dealer HAVA aan de Laan van Meerdervoort. Ja,
naast Dansschool Van der Meulen. En ik zou als auto van de
zaak een Peugeot 204 krijgen.
Uiteindelijk heb ik het advies van
mijn ouders gevolgd en ben ik als
marketingassistent begonnen bij
het districtskantoor van AMRO
Bank aan de Kneuterdijk, maar dat
terzijde. Maar ik moet er steeds met
veel plezier aan denken als ik een
Peugeot 204 zie. In het magische
jaar 1965, want toen werden er veel
iconische modellen geïntroduceerd,
zag ook de 204 het levenslicht. Na
zo’n 12 jaar stopte de productie na
1.387.473 exemplaren. In 1965 stond
deze Peugeot in de prijslijst voor
7.980 gulden.
In die tijd hoefde een model nog
geen familiegezicht te hebben zoals
nu, waardoor ze allemaal op elkaar
lijken binnen een merk en daardoor
had de 204 een heel eigen karakter.
De uitvoering was typisch Frans,
dus in mijn beleving allemaal wat
blikkerig. Voor die tijd was hij

zeker niet conventioneel, want hij
had een dwarsgeplaatste aluminium
motor en hij had schijfremmen op de
voorwielen.
Het dashboard zag er zeer opgeruimd
uit. Achter het eenvoudig uitgevoerde stuur: drie ronde klokken
met in de middelste onder meer een
laadstroommeter, met daarnaast een
plank die doorloopt in de vorm van
een open dashboardkastje. Direct
onder het stuur rechts: het forse
versnellingshendel en onlogisch het
hendel voor de richtingaanwijzer.
Links het hendel voor de verlichting
en de claxon. Het contactslot zat ook
links onder het stuur. In het midden
van het dashboard: de schakelaars
voor de ruitensproeier en de choke
met de schuiven van de verwarming
en ventilatie en daarnaast de sigarettenaansteker en dat alles vervat
in een blikogende sierlijst. Heer-

lijk was het eenvoudig te openen
stalen schuifdak. De stoelen waren
typisch Frans. Korte zittingen en
korte leningen en super zacht, dus
weinig support. Ze waren wel royaal
verstelbaar, tot zelfs in de slaapstand,
waardoor er geheel neergeklapt
twee slaapbanken ontstonden. Alle
portieren waren voorzien van brede
armsteunen en stevige handgrepen
om ze te openen en door ze omlaag
te drukken waren ze vergrendeld, dus
geen zichtbare knopjes op het portier.

De achterportieren waren voorzien
van kindersloten. De bagageruimte
had een redelijke inhoud van 370 liter en door de rechthoekige vorm en
platte bodem was hij goed bruikbaar.
Ook typisch Frans was het reservewiel dat onder de bodem van de
bagageruimte geplaatst was en van
binnenuit omlaag gedraaid werd, dus
hoefde je niet de hele kofferruimte
uit te ruimen in geval van een lekke
band. Ook een echt Peugeot-dingetje
was de standaard aangebrachte

voorbereidingen voor het plaatsen
van een dakimperiaal. Naast deze
vierdeurs Sedan verschenen er ook
een Break, Cabrio en Coupé. Rijden
met de Peugeot 204 was heel plezierig en relaxed. De voorwielaandrijving gaf een prettige wegligging. De
stuurversnelling schakelde soepel en
hij veerde Frans comfortabel. Een
heel leuke 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.

KADOBON

Inwisselbaar bij

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

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. Peter Groeneveld, te Rotterdam
2. Rens ter Veen, te Delft
3. Marian van der Geer, te Den Haag

Prijswinnaars
In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde
de vorige keer: 6-2-9-5. 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. 20

6 5 7
9
6
9
3
3
5

9

6
5

2

8

4

9
7

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

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 12 oktober.

7
8
1
1
2
7 5

8 9
5 3
1

9 6

5
8

8
2
4

7
3 9
8
8 3

1

5

6
7
6
2
8
3
9 4

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

9 1
2

3

comfortland.nl

6
1
5
6
8

2

4
8

3

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

Op 9 en 11 november dirigeert de vrouwelijke dirigente Anja Bihlmaier het Residentie
Orkest in een bijzonder programma met onder meer de Negende symfonie van Dvorák.
Hoe kwam zij tot deze beroepskeuze? En hoe is het om als vrouw op de bok te staan?
Ronald Touw, violist van het Residentie Orkest, vroeg het haar.
Anja Bihlmaier groeide op in de heuvels nabij
Stuttgart, omringd door paarden, vogels en de
elementen. Als kind speelde zij blokfluit, maar pas
op het gymnasium werd zij gegrepen door de klas,
sieke muziek. Daar was een schoolorkest en daar
,
wilde ik in spelen! De dirigent, een van de leraren,
,
zorgde dat zij viool- en pianolessen kreeg. Een,
paar jaar later speelde ik opeens viool in Dvoraks
Negende symfonie - al heb ik waarschijnlijk niet
,
alle noten gespeeld , vertelt ze lachend. Een paar
,
jaar later liet deze leraar Anja de Till Eulenspiegel
,
Kantate van Gunther Kretschmar repeteren en
,
dirigeren. Daar stond ik voor negentig jonge kinderen. Toen ik al die energie heen en weer voelde
,
stromen, wist ik: dit is wat ik wil doen!

al na een paar minuten of zij een dirigent willen
volgen of niet. Of die dirigent een man of een vrouw
is, maakt niets uit. Kwaliteit wordt altijd herkend en
gewaardeerd. Dat er nog steeds weinig vrouwelijke
dirigenten zijn, heeft alles te maken met het feit
dat ook nu nog weinig vrouwen voor dit mooie vak
,
kiezen.
Anja is zich sterk bewust van de maatschappe,
lijke waarde van muziek: Musiceren is een heel
pure vorm van communiceren. De musici en de
luisteraars beleven de muziek intens samen op
een spiritueel niveau. Er is niets dat zo verbindend
werkt als muziek. Dat is van groot belang, juist in
,
deze tijd!
Ronald Touw, violist Residentie Orkest

Oppositie?
De dirigentenbok wordt ook nu nog meestal beklommen door mannen. Heeft Anja, als vrouwelijke dirigent, wel eens oppositie ervaren van een
,
orkest? Misschien zijn er orkesten die mij niet
uitnodigen omdat ik vrouw ben, dat weet ik niet. En
als jonge dirigent heb je te maken met oudere, zeer
ervaren en kritische musici. Kijk, een orkest weet

HOFPASVOORDEEL: 25% KORTING
OP HET CONCERT ‘AMERICA FIRST’.
De korting is boekbaar met promotiecode HOFPAS
via de online webshop van het Residentie Orkest.
Data: Zondag 11 november - 11.00 uur
Adres: Kranenburgweg 203, Den Haag
Concert: America First
Anja Bihlmaier, dirigent
Alexander Sitkovetsky, viool
One Minute Symphony
,
,
Bernstein Drie dansen uit On the town (vrijdag)
Barber Vioolconcert
,
,
Dvorák Symfonie nr. 9 Uit de nieuwe wereld

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
BARN47

CARSHOP FORTUIN

MEDELLIN SECRET

Maandag t/m woensdag 20% korting op het eten
en donderdag t/m zondag 10% korting!
Maximaal 4 personen per pas.
Poeldijkseweg 47, Den Haag - Wateringse Veld

10% korting op het assortiment.
Weimarstraat 71, Den Haag - Weimarstraat

5% korting op alle huismerkkoffie vanaf 1 kilo.
Fahrenheitstraat 446, Den Haag - Fahrenheitstraat / Thomsonlaan

MODEHUIS MARIJKE

ECOCOATINGS

10% korting op de feestcollectie!
Thomsonlaan 118, Den Haag - Meerdere locaties

10% korting op het gehele assortiment.
Mercuriusweg 98, Den Haag- Binckhorst

HOUSE OF GREEN

SUIKERVRIJ LEVEN

10% korting op alle plantenpotten!
Noordeinde 102, Den Haag - Den Haag Centrum

€32,- korting op een uitgebreid voedingsadvies
(€235,- ipv 267,-).
Harstenhoekplein 4, Den Haag - Scheveningen

HUNA CAMPING EN OUTDOORSHOP
Bij aankoop van wandel- of bergschoenen
een GRATIS paar Bridgedale sokken.
Regentesseplein 220, Den Haag - Segbroek

RINGFOTO FOCUS
15% korting op afdrukken van
je digitale camera of smartphone!
Te bestellen in de winkel.
Thomsonplein 96, Den Haag - Fahrenheitstraat / Thomsonlaan

BLOEMEN VAN DENISE
Van donderdag tot en met zaterdag betaal je
voor een boeket van €10,- slechts €7,50.
Thomsonplein 15, Den Haag - Fahrenheitstraat / Thomsonlaan

ESCAMPS KAASHUISJE
Heerlijke appelgaardjes: 4 halen, 3 betalen.
Escamplaan 285, Den Haag - Leyenburg

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.

Afwisseling
Anja studeerde eerst schoolmuziek. Ze was 24 toen
zij zich volledig op de studie orkestdirectie kon
richten, in Freiburg en Salzburg. ‘Ik ben begonnen
als pianist-repetitor bij een klein operahuis, en
speelde daar ook piano in het orkest. Later heb ik
,
,
,
daar mijn eerste Nozze di Figaro gedirigeerd.
Sindsdien heeft zij een grote staat van dienst op,
gebouwd als dirigent van opera s en symfonisch
,
repertoire. Het is totaal verschillend werk, en juist
,
in die afwisseling erg bevredigend.

