
‘We gingen op weg door wat 

mij toescheen als een van de 

meest aantrekkelijke steden 

waar ik ooit geweest was. 

Vooral mijn eerste blik op 

de Nieuwe Parklaan staat 

me nog intens bij: een lange 

brede straat met bomen 

langs de kant (…) met aan 

beide kanten enorme, schit-

terende huizen. Toen we door 

die straat reden, stonden de 

bomen vol in blad en scheen 

de zon aan een wolkenloze 

blauwe hemel’, aldus een 

expat in 1972. 

Ach, dit is nu even allemaal anders. 

De Nieuwe Parklaan vertoont een 

wat trieste aanblik op dit moment. En 

dat zal nog wel even duren. Voor het 

vervangen van de tramrails zijn vele 

bomen gekapt. Weliswaar zijn nieuwe 

bomen geplant, maar voordat die 

weer wat allure geven…. Maar triest 

of niet, je hebt nu wel het overzicht 

over die hele brede bochtige laan. 

Wat mooi aangelegd eigenlijk. En wat 

wonderlijk ook. Want komend vanuit 

de stad is de weg langs het Kanaal, de 

Raamweg, kaarsrecht, op een flauwe 
bocht na bij de Waalsdorperweg. 

Dan, vanaf de rotonde bij Maduro-

dam, krijgt hij opeens een heel ander 

aanzien, de allure van een laan. Hij 

verlaat de zijde van het Kanaal en 

begint zijn meanderende tocht richting 

Kurhaus. Waarom loopt de weg niet 

gewoon lekker rechtdoor langs het 

Kanaal om vervolgens uit te komen 

bij het Seinpostduin? Rond 1884 wa-

ren de afgravingen van het duingebied 

rechts van het Kanaal waar nu het 

Westbroekpark ligt, ongeveer afge-

rond. Doel van de afgravingen was 

bouwgrond te creëren voor een nieuw 

villapark. Villaparken waren populair 

in die tijd. De rijken uit Rotterdam en 

Den Haag streken er graag neer, het 

Van Stolkpark, aangelegd rond 1875, 

en het iets latere Belgisch Park waren 

een succes!

Het gebied tussen Kanaal en Badhuis-

weg was een schitterende locatie voor 

zo’n park, buiten de vieze stad, vlakbij 

het steeds mondainere Schevenin-

gen, frisse zeelucht. Er ontstonden 

plannen voor dit Nieuwe Park, zoals 

het genoemd werd. Op een kaart uit 

1885 zijn de wegen al ingetekend. De 

grens van het afgegraven gebied liep 

kronkelend, een oud zandpad naar 

Scheveningen volgend.

Precies op die kronkelende grens 

plande men de hoofdweg van het 

Nieuwe Park, die in 1888 werd aange-

legd. De bebouwing aan deze weg, op 

dure grond, moest aan veel regels vol-

doen. De weg moest een parkachtige 

uitstraling hebben, er mochten slechts 

vrijstaande villa’s komen waardoor 

doorkijkjes op de mooie vallei richting 

Kanaal mogelijk bleven. Afstand tot 

de openbare weg moest minimaal 8 

meter bedragen. Natuurlijk werd er 

door de projectontwikkelaars veel 

gesjoemeld met deze regels.

In 1890 werd deze nieuwe weg naar 

Scheveningen tot ‘Nieuwe Parklaan’ 

gebombardeerd. Maar, het Nieuwe 

Park zelf kwam er nooit. Vele plan-

nen passeerden, maar men nam geen 

beslissing.

Uiteindelijk ging in 1922 de gemeen-

teraad akkoord met het voorstel van 

Pieter Westbroek, directeur Gemeen-

teplantsoenen, voor aanleg van een 

‘park in landschappelijke stijl met 

een vrije indeling van waterpartijen, 

weiden en beplanting’, het West-

broekpark. Dus, geen villapark, geen 

bebouwing!

Intussen lag de Nieuwe Parklaan daar 

zonder Nieuw Park wel mooi te wezen 

als kronkelende, romantische laan vol 

bomen, aantrekkelijk voor haar bewo-

ners, toeristen en later, zoals blijkt uit 

bovengenoemd citaat, expats.

Elektrische tram

Nu terug naar de tram, oorzaak van 

het huidige wat trieste aanzien van 

deze laan. Waarom reed die tram über-

haupt over de Nieuwe Parklaan? Rond 

1888 waren er toch al twee tramlijnen 

naar het Kurhaus via de Badhuisweg?

De ene was echter een paardentram-

lijn, dus veel problemen, waaronder 

de grote hoeveelheid mest. De andere 

een stoomtram, met rook, olie en vet. 

Het werd dus tijd voor elektrificatie 
van de tram.

Hoe kronkelend de Nieuwe Parklaan 

ook was voor een tramtraject, voor 

de Haagsche Tramweg Maatschappij 

(HTM) was dit hét aangewezen traject 

om ‘elektrisch’ te gaan, men moest de 

concurrentie op de lijnen naar Sche-

veningen namelijk voorblijven. Dus 

hij kwam er, het werd zelfs de eerste 

elektrische tram van Nederland!

Op 18 juli 1890 was het zover, de 

kranten berichtten er over: ‘De voor- 

en achterbalkons bieden ruimte aan 

verscheidene passagiers, die een 

aardig kijkje hebben op de Nieuwe 

Parklaan met haaren aanleg in ene 

schilderachtige omgeving. De snel-

heid van dit voertuig is beperkt tot 

9 binnen de kom…’ Eerst was er 

sprake van een accutram, maar door 

de ‘onvoldoende en hinderlijke tractie 

met accumulatoren’ kreeg in 1904 het 

traject Plein-Kurhaus bovenleiding én 

het lijnnummer 9.

Dit tramtracé is - voor zover ik weet 

- sinds 1890 nooit aangepast, daar 

zijn hoge kosten mee gemoeid. Alleen 

werd in 1968 de trambrug aangelegd 

om de Witte Brug te ontlasten. Maar 

in 2015 was het dan kennelijk toch 

zover, voor de nieuwe Avenio-tram 

moesten de rails worden verbreed. En 

moeten wij het dus de komende jaren 

doen met een Nieuwe Parklaan zonder 

grote ‘bomen, vol in blad’. Eén ding 

is en blijft onveranderd: ‘de zon aan 

een wolkenloze blauwe hemel’ zoals 

bovengenoemde expat die in 1972 

zag. Die kan niemand ons afnemen, 

laten we die maar blijven koesteren.

Eeke Crabbendam

crab@telfort.nl

Uit: Wittebrug, buurtschap in Den 

Haag, impressies. Deel III.

Nieuwe Parklaan, laan zonder grote bomen
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Dierendag

Ik heb een hele bijzondere kat gehad, 

genaamd Kleintje. Toen ze haar einde 

naderde en er niks meer aan te doen 

was, heb ik haar de laatste avond op 

schoot genomen en zachtjes tegen d’r 

gepraat. We wisten allebei dat het de 

laatste avond was. Plotseling streek 

ze drie keer met d’r pootje over m’n 

wang, alsof ze wilde zeggen: bedankt 

voor alles. Heb haar geaaid totdat ik 

naar bed ging.

M’n nicht, die is meegegaan naar de 

dierenarts, heeft haar naar huis meege-

nomen en in de tuin begraven. Ze is 17 

jaar geworden.

V. Cromberge

vcromb@live.nl

Scheveningen Blues

Het weer is weer ‘ns klote, het regent dat 

het giet,

de wind die blaast je uit je jas, de zon die 

zie je niet.

Dat is mijn Scheveningen, waar ik zoveel 

van hou.

De haven is een puinhoop, ze bouwen 

maar wat raak,

de grote jongens zijn de baas, dat is niet 

in de haak.

Dat kan op Scheveningen, waar ik zoveel 

van hou.

En dan die grote bouwput, die stenen-

hoop de Zuid,

nou moet er ook een tram naar toe, wat 

halen ze toch uit?!

Ook dat is Scheveningen, waar ik zoveel 

van hou.

Waar zijn de nettenkarren, de tonnen en 

de taan,

verdwenen zijn de loggers, die nooit 

naar zee meer gaan.

Dat was ooit Scheveningen, waar ik 

zoveel van hou.

Weg zijn de vissersvrouwen, getooid in 

trotse dracht,

we hebben ons verleden, naar het Muzee 

gebracht.

Het oude Scheveningen, waar ik zoveel 

van hou.

Het is niet alles weemoed, en ook geen 

dooie boel,

de boulevard wordt opgeknapt, de Pier 

krijgt langzaam smoel

Zo is mijn Scheveningen, waar ik zoveel 

van hou.

Ach, overal is wel wat, dat hoort er 

altijd bij,

maar welk dorp heeft een haven, een 

strand en visserij.

Alleen mijn Scheveningen, waar ik 

zoveel van hou.

Simon Bakker

bakkersimon1@gmail.com

Je zal het maar moeten lopen

Ik loop al jaren met het idee rond om 

mijn verbazing en ongeloof op papier 

te zetten voor wat de straatnaamkeu-

zes in Den Haag betreft. Niet alleen 

de keuzes, maar ook verklaringen en 

achtergronden van naamverbaste-

ringen  nfin, ik denk dat als ik hier 
eens wat beter naar kijk, ik nog meer 

bijzonderheden zal ontmoeten.

Ik begin met de ligging van de 

Varkensmarkt en die van de Kalver-

markt. Dit is nou eens een voorbeeld 

dat m.n. voor echte Hagenaars vaak 

een probleem is om uit te leggen aan 

vreemden, waar wat ligt. Het zijn 

beiden heel oude namen, die beslist 

de plek duidden waar deze markten 

zich destijds hebben bevonden, maar 

de Hagenaar vergist zich heel vaak 

waar ze precies liggen. Maak je een 

verkeerde keus, dan zal je onverwacht 

nog een heel eind moeten lopen. Ik 

schat dit ongeveer op 1,5 km. Ik ver-

moed dat, omdat zich in beide straten 

zich zo goed als geen woonhuizen 

bevinden, dit probleem veroorzaakt.

Dat de Marktweg mijlen verwijderd 

ligt van de Grote Markt en de Grote 

Marktstraat, valt wel te verklaren 

en bovendien zit er nog een bekend 

verband tussen. Juist in het jaar 1938 

werd de markt uit het stadshart ver-

plaatst naar de rand van de Schilders-

wijk en de Transvaalwijk, dus 80 jaar 

geleden.

Tussen de Hoge Nieuwstraat en de 

Lage Nieuwstraat bestaat ook een 

zeker verband, want hoog heeft met 

zandgrond en laag met veengrond te 

maken. Vandaar dat de eerstgenoemde 

straat zich bevindt achter de Lange 

Vijverberg (zand uit de gegraven 

vijver) en direct daaraan evenwijdig 

de straat niet alleen Nieuw, maar ook 

Hoog werd genoemd. De loopafstand 

tussen beide straten is echter wel wat 

groter dan die van genoemde markten.

De eerder genoemde afstanden vind 

je ook terug bij de Oude Molstraat 

en de Nieuwe Molstraat. Ik zie hier 

geen overeenkomsten en meen me te 

herinneren, dat Mol een verbastering 

is van Molen. De eerste is gelegen in 

het Hofkwartier en de tweede bevindt 

zich in de Boekhorststraat, waar zich 

vroeger drie bioscopen bevonden. De 

straatnamen Gortmolen en Gortstraat 

liggen ook ver uit elkaar, maar ik denk 

dat de Hollandse molen in beiden een 

rol heeft gespeeld. Het afstandverschil 

is bijna gelijk aan de twee Molstraten!

Over verbastering gesproken; die van 

de Hoefkade is, volgens mij, de meest 

onbekende. De naam is namelijk ver-

basterd van de Hofkade. Ja, en dan zie 

je meer verband tussen De Oranjelaan 

en het Hoflandplein

Ander verbasteringen zijn in Den 

Haag wat meer bekend, maar er wordt 

bijvoorbeeld nooit gesproken over het 

feit dat in Den Haag twee wijken na-

men van beroemde schilders dragen en 

het gegeven dat de Naaldwijksestraat 

mijlen ligt van de Honsholredijkstraat 

is blijkbaar ook heel gewoon? Ik heb 

nog enkele bijzondere: Koninginnes-

traat en Koninginnegracht, Monster-

sestraat en Monsterseweg en Jacob 

Catsstraat en Jacob Catslaan.

Naast de door mij geschetste over-

eenkomsten en verschillen vind ik het 

verschil qua afstand nog het meest 

intrigerende.

Cees de Ridder

cjderidder@hotmail.com
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Cor van Welbergen

Cor.Welbergen@minbzk.nl

Melkfabriek Van Grieken

Met aandacht heb ik uw artikel in de Oud-Hagenaar van 2 oktober gelezen. 

Erg leuk met de foto’s erbij. Ik woonde vroeger in het Rijswijkse Haven-

kwartier, vlakbij de melkfabriek van Van Grieken, die toen nog gebouwd 

moest worden en een van eerste bedrijven was in de Plaspoelpolder. Echter 

toch een puntje van kritiek over het vetpercentage van de halfom melk, dat 

wordt genoemd. Er staat 11,2% en dat bevatten zelfs de vetste melkproduc-

ten nog niet. Bijvoorbeeld Griekse yoghurt bevat 10% vet. In een artikel, 

‘Haagse bedrijven van toen’, werd gesproken in het overzicht bij ‘1968’ over 

een melkvetpercentage van 11/2 %, wat gelezen kan worden als 11,2%, maar 

ook als 1 1/2 % (dus 1,5%). Aangezien gewone melk een gestandaardiseerd 

vetpercentage heeft van 3,5%, zal de halfom melk een percentage van 1,5% 

vet hebben gehad.

D.J. Sigmond
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Het woord ‘winkel’ betekent van 

oudsher ‘hoek’. Dit heeft waar-

schijnlijk te maken met het feit dat 

winkels vroeger op straathoeken of 

kruispunten van wegen gesitueerd 

waren. Daarvoor vond men markt-

kramen veelal naast de kerk op een 

hoek tussen de muren en steunberen. 

Ook in het woord winkelhaak vindt 

men de betekenis van hoek terug. 

Een hoek van 90 graden, oftewel 

haaks. Voordat er echte winkels 

waren, werden producten op markten 

verkocht of met gebruikmaking van 

uitklapbare toonbanken bij de huizen 

zelf. De oudst bekende vermelding 

van een jaarmarkt in onze stad dateert 

van 1334 en vanaf 1407 werd hier in 

het voorjaar een tweede markt aan 

toegevoegd. Deze markten bevonden 

zich op het Buitenhof, de Plaats en het 

Voorhout. Hiernaast werden er ook 

dag- en weekmarkten gehouden waar 

men de dagelijkse levensmiddelen kon 

kopen. Deze markten werden op vaste 

plaatsen gehouden, denkt u maar aan 

de Riviervismarkt, de Kalvermarkt, de 

Turfmarkt en de Nieuwe Groenmarkt, 

die thans de Grote Markt heet.

Aanvankelijk kregen al deze markten 

een plaatsje in het centrum van onze 

stad en pas in 1938 werden ze ver-

plaatst naar de Herman Costerstraat. 

Rond 1880 is er het nodige veranderd 

in de binnenstad van Den Haag. Door 

de opkomst van de industrie en de 

landbouwcrisis trokken veel plat-

telandsbewoners naar de stad, onder 

andere om hier werk te zoeken. Dit 

betekende dat er huizen gebouwd 

moesten worden en zo ontstonden er 

rond dat centrum woonwijken. Daar-

naast kwam er uiteraard ook behoefte 

aan verkooppunten en daar leende dat 

centrum zich dan weer voor. Straten 

als de Hoogstraat, de Spuistraat en de 

Venestraat werden echte winkelstra-

ten. De bestaande woonhuizen werden 

veelal omgebouwd tot winkels en dat 

gebeurde meestal door het onderste 

gedeelte van de gevel aan te passen.

In die tijd was het nog gebruikelijk 

om over de prijs van datgene dat men 

kopen wilde te onderhandelen. Men 

gaf dan aan waar men naar op zoek 

was en de winkelier haalde een doos 

tevoorschijn waarin het gevraagde 

zich hopelijk bevond. Het uitstallen 

van producten was nog niet gebruike-

lijk en van het maken van reclame was 

ook nog geen sprake. Met de opkomst 

van de warenhuizen kwam hier 

verandering in. De goederen kenden 

nu een vaste prijs en konden indien 

nodig geruild worden. Ook was er 

soms sprake van aanbiedingen en de 

producten werden duidelijk zichtbaar 

uitgestald, bijvoorbeeld in de etalage. 

Daarnaast werd er op alle mogelijke 

manieren reclame gemaakt teneinde 

de artikelen onder de aandacht van 

potentiële klanten te brengen.

Laat ik drie van deze warenhuizen 

noemen: de Grand Bazar de la Paix 

aan de Spuistraat (1906), Maison 

de Bonneterie aan de Gravestraat 

(1913) en de Bijenkorf aan de Grote 

Marktstraat (1925). Ook de bouw 

van de Passage rond 1885 met de 

aanbouw van een derde arm in 1928 

speelde hierbij een belangrijke rol. 

Deze winkelstraat is overdekt en hier 

kregen vele - soms kleine - winkels 

een plaatsje.

Loose

Toen ik besloot om als voorbeeld één 

winkeltje uit de binnenstad van Den 

Haag te gaan beschrijven, was de 

keuze snel gemaakt. Het gaat hier om 

een winkeltje waar ik vele uren in heb 

doorgebracht, op zoek naar interes-

sante boekjes. Loose op het adres 

Papestraat 3. Boekjes worden er niet 

meer verkocht, maar de winkelpui valt 

nog steeds te bewonderen. In 1915 

is de toenmalige pui vervangen door 

de huidige. Zowel rechts als links 

van de etalage en de ingang staat een 

houten pilaster waarin aan de boven-

kant prachtige bloemmotieven zijn 

uitgesneden. U moet maar eens gaan 

kijken. Bob was een jaar of tien toen 

hij samen met zijn ouders op dit adres 

kwam wonen. Daarvoor woonden ze 

in de Aert van der Goesstraat. In 1942 

moesten ze in verband met de aanleg 

van de Atlantikwall, de verdediging-

slinie van de Duitsers, ergens anders 

gaan wonen en zo kwamen ze in de 

Papestraat terecht. Zijn ouders hadden 

een modewinkeltje en dat zetten ze 

op het nieuwe adres voort onder de 

naam firma  oose  e vader van 
Bob kocht zo af en toe boeken in en 

verkocht die vervolgens in zijn winkel. 

In 1963 is Bob met Anja getrouwd en 

vanaf 1987 namen zij de winkel over. 

Bob ging zich specialiseren in anti-

quarische boeken en aanvankelijk ver-

kocht hij vooral prenten en boeken die 

iets met Den Haag te maken hebben. 

Daarnaast werden er kunstnijverheids-

producten verkocht en niet te vergeten 

meubeltjes voor poppenhuizen. Ze 

konden zelfs koningin Juliana tot hun 

klantenkring rekenen. Anja vertelde 

dat er één soort meubeltjes was dat 

de winkel niet inkwam, de meubeltjes 

die van plastic gemaakt zijn. Slechts 

eenmaal is van deze regel afgeweken 

omdat het om iets heel bijzonders 

ging. Bob is begin 2011 overleden en 

zijn vrouw is doorgegaan tot het einde 

van dat jaar. Vervolgens is er van alles 

en nog wat in dit pandje verkocht, van 

schoenen tot Franse delicatessen.

Omdat ik graag in tweedehandsboek-

winkels rondscharrel, ging ik zo af en 

toe ook naar dit winkeltje. Ik kende 

Bob van de boekenmarkt waar hij 

met regelmaat inkopen deed. Een 

bijzondere man. Hij had al snel door 

of je echt geïnteresseerd was en dat 

liet hij blijken ook. Voor een van de 

boekenkasten hing een bordje: ‘Boe-

ken niet zelf uit de kast nemen s.v.p.’, 

stond erop. Deed je dit toch, dan werd 

je de winkel uitgestuurd. Hij en zijn 

vrouw hadden een enorme verzame-

ling aangelegd. Ze wisten precies wat 

ze in huis hadden. Wanneer ik naar 

een speciaal boekje vroeg, keek hij 

eerst in een kaartenbak met een groot 

aantal witte kaartjes of hij het boek in 

huis had en was dat zo, dan verdween 

hij naar achteren en kwam vervolgens 

met een doos terug waarin het boekje 

zich bevond. De prijzen liepen sterk 

uiteen, van enkele euro s tot een flink 
bedrag. Dat er waardevolle stukken 

tussenzaten, is gebleken toen een deel 

van de verzameling van zijn vader, 

Walter Loose, in 2015 bij het Veiling-

huis Van Stockum geveild werd. Er 

werden onder andere een tiental etsen 

van Rembrandt aangetroffen waarvan 

de topstukken minstens 10.000 euro 

waard zijn. Maar ja, ook dit winkeltje 

is uit onze stad verdwenen zoals van 

zoveel tweedehands boekwinkels 

gezegd kan worden. Wat zou ik nog 

graag eens bij Manus van Alles in de 

Koningstraat of bij Ran in de Coper-

nicusstraat op jacht gaan naar dat ene 

boekje.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

De winkel op de hoek van de straat
Hoewel op dit moment nog geen dertig procent van de aankopen 

die gedaan worden in ons land via het internet gebeuren, is het 

wel zo dat jongeren hier veel meer gebruik van maken dan oude-

ren en dat geeft te denken wat de toekomst betreft. Ikzelf koop 

zelden iets via het internet. Zo af en toe een tweedehands boek 

op Marktplaats, maar daar blijft het bij. Wanneer ik iets koop, 

wil ik het product kunnen zien en aanraken en vergelijken met 

andere producten. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat meer 

mensen hier net zo over denken. In dit artikel ga ik het een en 

ander over het kopen in winkels vertellen.
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Het gaat hier om een impressie in de vorm van een linoleumsnede,  van de etalage van Florencia. in de Torenstraat. Deze illustratie komt uit het boek: 
Den Haag import export, 2006., van Ondine de Kroon. Ondine is de dochter van Go de Kroon en over Go heeft een artikel gestaan in De Oud-Hage-

naar van 28 januari 2017

Loose

De Gaper hangt boven de drogisterij op het adres Dagelijkse Groenmarkt 27
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Medewerkers nodig? Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Hagenaar!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Hagenaar. Vele tienduizenden 50-plussers lezen elke 14 dagen ons blad. 

De totale oplage is 75.000 exemplaren.

Breng uw vacature onder de aandacht in De Oud-Hagenaar en nodig 50-plussers uit om te kijken wat zij voor uw 

instelling, bedrijf of stichting kunnen betekenen.

Nieuwe rubriek: ‘Personeel gevraagd’
De Oud-Hagenaars staan voor u klaar om voor u aan het werk te gaan, zowel parttime als fulltime. 
Of heeft u misschien vrijwilligers nodig? Ook dan is De Oud-Hagenaar een prima krant om uw wens en behoefte 
onder de aandacht te brengen.

De Oud-Hagenaar start met een aparte rubriek: ‘Personeel gevraagd’. Daarin kunt u uw vacatures opgeven voor 
zowel betaald personeel als vrijwilligere medewerkers.

 Geinteresseerd? Neem contact op met ons advertentiebureau Brückel 
Reclame BV, Jolanda en Daphne helpen u graag verder. 
Bel naar 070 360 76 76 of mail naar deoudhagenaar@bruckel.nl.

‘ Wij zijn er voor u.’

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het 

organiseren van een persoonlijk afscheid van uw 

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Wilt u een overlijden melden?  

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

ook als u niet of  elders verzekerd bent.  

Op yarden.nl vindt u meer informatie over  

onze dienstverlening.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.

Kamperfoeliestraat 2a

2563 KJ  Den Haag

T 070 325 7955
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Uitvaartverzorgers Eise Molenaar, 

Sjalestia van Aggelen,  

Mieke van Bergenhenegouwen  

en Tanja Schouten 

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

3 dg. All Inclusive autoreis Duitse
3 dg. All Inclusive autoreis Duitse  

Kerstmarkten va. slechtsKerstmarkten va. slechts  € 119,€ 119,--  p.p. p.p.   

More All Inclusive autoreizen Zeeland
More All Inclusive autoreizen Zeeland  

Hotel de Elderschans Hotel de Elderschans 50% Korting50% Korting    

3,3,  44  ofof  55  dg.dg.  AllAll  InclusiveInclusive  KerstKerst--OudOud--NieuwNieuw  

in Bonte Wever Assen va. in Bonte Wever Assen va. € 239,€ 239,--  p.p. p.p.   

More All Inclusive autoreizen Sauerland
More All Inclusive autoreizen Sauerland  

Hotel AltastenbergHotel Altastenberg  30% Korting30% Korting      

3 dg. All Inclusive autoreis Valkenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Valkenburg  

Kerstmarkten va. slechtsKerstmarkten va. slechts  € 127,€ 127,--  p.p. p.p.   

 
 
 

Cruises met vertrekgarantieCruises met vertrekgarantie  
vanuit Rotterdamvanuit Rotterdam  8 dg. Kerstcruise over de Donau

8 dg. Kerstcruise over de Donau  

MS Amadeus Silver al va. MS Amadeus Silver al va. € 998,€ 998,--  p.p. p.p.   

NIEUW 5 dg.NIEUW 5 dg.  MoreMore  AllAll  Inclusive autoreis Inclusive autoreis   

Wunderland Kalkar € 288,Wunderland Kalkar € 288,--  nunu    € 259,€ 259,--  

Kerstbus excursievakantieKerstbus excursievakantie  
met vertrekgarantiemet vertrekgarantie  

All Inclusive Kerst BusreisAll Inclusive Kerst Busreis  
naar Stadtkyll / Vulkaaneifelnaar Stadtkyll / Vulkaaneifel  

Hotel am Park ***Hotel am Park ***   

mooi excursieprogramma naar  de 
Vulkaaneifel en Belgische Ardennen. 

Gezellig kerstprogramma met 
o.a. de heerlijke diners en livemuziek.  

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

37% Korting37% Korting   

KerstcruiseKerstcruise  
over de romantische Rijnover de romantische Rijn  

MS Esprit **** superior luxeMS Esprit **** superior luxe  
mooi vaarprogramma naar o.a. 

Kerstmarkten in Mainz en Koblenz 
Sfeervol cruiseschip met gezellig  

kerstprogramma met heerlijke diners. 

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

  

3,3,  44  ofof  55  dg.dg.  AllAll  InclusiveInclusive  KerstKerst--OudOud--NieuwNieuw  

in Wunderland Kalkar va. in Wunderland Kalkar va. € 229,€ 229,--  p.p. p.p.   

4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Drenthe
4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Drenthe  

Hotel de Westerburcht va. Hotel de Westerburcht va. € 239,€ 239,--  p.p. p.p.   

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96
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Menig Hagenaar denkt nog met 

weemoed terug aan de tijd van vóór 

de oorlog, toen behalve de Haagse 

Dierentuin ook een ander - inmiddels 

verdwenen - monument was gelegen 

nabij het Malieveld: het Wachtje. Een 

schitterend gebouwtje, dat eens zo 

prachtig en fier aan de oude onings-

brug, de latere Bosbrug, was gelegen. 

Het deed allemaal o lieflijk aan, 
met het hertenkamp en de oekamp  
In het verleden was hier het begin 

van het Haagse Bos gelegen. Bij de 

Bosbrug verliet je de stad en kwam 

je in het bos terecht dat toen nog niet 

doorsneden werd door de Utrechtse-

baan (A12).

Tolpost

Het Wachtje dateerde van 1827 en 

imponeerde door zijn neoclassicis-

tische stijl met zijn stoere indruk-

wekkende Ionische zuilen aan de 

voorkant. Qua oppervlakte was het 

niet groot, maar het straalde wel een 

zekere grandeur uit. Den Haag kende 

diverse wachtershuizen, die als grens-

posten konden worden beschouwd 

met een militaire bezetting. Het leven 

van het oude Den Haag speelde zich 

grotendeels af binnen de singels en 

wie de stad binnenkwam of verliet 

passeerde een dergelijk tolhuis, waar 

ook accijnzen werden geheven. Op 

diverse strategische locaties waren 

ze te vinden, zoals aan het einde van 

de Denneweg aan de tegenwoordige 

Mauritskade, aan de Uilebomen 

tegenover de Nieuwe Uitleg, aan de 

Zuidwal, enzovoorts. Het bekendst is 

wel het nog immer bestaande huisje 

aan het einde van het Zieken hoek 

Rijswijkseplein, waar vroeger de 

grens met Rijswijk was.

Paviljoen

Stadsbouwmeester Zeger Reijers 

(1790-1857), die ook bouwheer van 

het Badhuis te Scheveningen was, 

was de architect van het Wachtje. 

Tijdens zijn verblijf, reizen en 

werkzaamheden te Rome en Parijs, 

moet hij beïnvloed zijn geweest 

door de grote bouwwerken, die hem 

er later toebrachten het legendari-

sche Wachtje te scheppen. Bij het 

staatsbezoek van koning Leopold van 

België in 1938 die door burgemeester 

De Monchy bij het Wachtje werd 

verwelkomd, was het gebouw al 

van bestemming veranderd. Na de 

taak van grenshuis, zien we het als 

veredelde politiepost en na een korte 

leegstand kwam het pand in handen 

van de horeca-uitbaters Reuser en 

Smuldes die er in 1921 ‘Paviljoen het 

Wachtje’ in nestelden. Het werd een 

soort lunchroom, die graag door de 

Haagse semi-elite werd gefrequen-

teerd.

Sloopplannen

Al in 1928 bleek het Wachtje steeds 

meer een sta-in-de-weg te worden 

voor het alsmaar toenemende verkeer 

op de os rug en de oningskade  
In de gemeenteraad komen stemmen 

op om het oude monument te slopen. 

Doch het rijk herinnerde de gemeente 

eraan dat het op de rijksmonumenten-

lijst stond en hun onvervreemdbaar 

eigendom was. Het rijk was hooguit 

bereid om het gebouw te verplaatsen. 

Door het toenemende verkeer zou het 

Wachtje steeds meer als overlast gel-

den. Toen het historische monument 

in 1945 ernstig werd beschadigd, was 

wederopbouw geen optie. In 1947 

werden de restanten van de ruïne 

opgedoekt.

n  kwam directeur oolen van 

het ouwkundig ureau olpron met 
een plan tot herbouw in de groen-

strook ij de oekamp

De welstandscommissie was ak-

koord, doch uiteindelijk is het 

Wachtje niet teruggekeerd tot verdriet 

van vele Hagenaars.

Hebt u ook leuke herinneringen aan 

of foto’s van het Wachtje?

Frans van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

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

Nostalgische Wachtje bij Malieveld gebombardeerd
Bij het onvergetelijke bombardement in 1945 op het Bezuidenhout door de geallieerden, vielen de 

bommen ook buiten de getroffen wijk. De tragische bommenregen vernielde tevens panden aan 

het Voorhout en Prinsessegracht, waaronder het Provinciehuis, de Boskerk en het ernaast gele-

gen Bethlehemziekenhuis. Ook het nostalgische Wachtje kreeg enkele voltreffers.

Wie weleens in Hilversum is geweest, 

kent ongetwijfeld het stadhuis van Du-

dok. Op die plek had ook iets anders 

kunnen staan. Het ontwerp van De 

Rode Olifant was namelijk oorspron-

kelijk bedoeld als inzending voor een 

mogelijke prijsvraag voor een raadhuis 

in Hilversum. Het ontwerp is van de 

architecten J.H. de Roos en W.F. Over-

eijnder. Een van hun andere werken is 

het asteel van parta, het eerste voet-

balstadion van Nederland dat werd 

geopend in 1916. De prijsvraag ging 

niet door en ze boden het ontwerp aan 

aan de American Petroleum Company 

(sinds 1947 Esso), die het gebouw ook 

liet neerzetten. Het was in 1924 klaar.

De uitwerking

De architecten kregen een ruim budget 

mee. Het trotse gebouw “Petrolea” 

moest hoger worden dan dat van de 

concurrent Shell, vandaar de toren. En 

niet alleen de hoogte moest indruk-

wekkend zijn, ook aan de binnenkant 

werd uitgepakt. Het interieur in Art 

Deco stijl is heel bijzonder met veel 

natuursteen, kersenhouten lambriserin-

gen, parketvloeren, veel glas-in-lood 

en een imponerend hoge ontvangsthal 

met een fraai gebogen glas-in-lood 

plafond.

Als je binnenkomt, valt je oog direct 

op de 50 meter lange muurschildering 

van Christiaan de Moor. Wie in Den 

Haag op het Gymnasium Haganum 

heeft gezeten, is met zijn werk opge-

groeid. Hij maakte daar de muurschil-

dering van Pythagoras, Phidias en 

Plato.

Niet alleen binnen is het de moeite 

waard om je hoofd in je nek te leggen 

en te genieten van al het moois. Ook 

aan de buitenkant van het gebouw zijn 

diverse beeldhouwwerken te zien. Die 

zijn gemaakt door Joop van Lunteren. 

Van hem is meer werk in Den Haag te 

bewonderen, zo maakte hij de beelden 

voor het toenmalige PTT-gebouw aan 

de ortenaerkade, waar nu het nter-
national Institute for Social Studies zit. 

En ook Van Lunteren heeft middelbare 

scholieren geïnspireerd. Hij heeft 

de twee beelden bij de hoofdingang 

van Christelijk College de Populier 

gemaakt.

De naam

In 1990 kwam er een nieuwe bewoner 

het gebouw: het advocaten- en notaris-

senkantoor ‘De Brauw Blackstone 

Westbroek’. Daarbij pasten de oude 

benamingen, “Petrolea” of “Essoge-

bouw” niet meer. Een prijsvraag onder 

het personeel leverde de nieuwe naam 

op: ‘De Rode Olifant’.

Vandaag de dag

Inmiddels is ook het advocatenkantoor 

weer vertrokken en is het gebouw nu 

in gebruik bij Spaces. Het is met veel 

liefde en met behoud van alle mooie 

details gemoderniseerd. Sterker: 

verlaagde plafonds zijn weggehaald, 

zodat het oorspronkelijk ontwerp meer 

tot zijn recht komt. En het is (weer) 

een heerlijke plek om te werken. En 

dat kan ook, want het wordt nu leven-

dig gebruikt door de klanten van Spa-

ces. Deze klanten zijn professionals 

en groeiende ondernemingen uit de 

Haagse regio. Zij kunnen bij Spaces 

kantoorruimte huren. Daarnaast biedt 

Spaces onder meer memberships voor 

zzp’ers, vergaderruimtes en satelliet-

kantoren.

De Haagse Dierentuin is er niet meer, 

maar we hebben gelukkig nog wel 

onze eigen Rode Olifant.

Jacqueline Alders

info@jacquelinealders.nl

Stadswandelingen en

Fietstours in Den Haag

www.ikgidsudoordenhaag.nl

De Rode Olifant
Aan het einde van de Utrechtsebaan staat een van de meest iconische gebouwen van Den Haag. 

Het valt iedereen als eerste op als hij of zij Den Haag aan het einde van de A12 binnen komt rijden. 

Het gaat natuurlijk om De Rode Olifant, eens het trotse gebouw van een oliemaatschappij. In dit 

gebouw zit nu Spaces, aanbieder van inspirerende kantooromgevingen voor professionals en groei-

ende ondernemingen.



NATUUR IN 

NEDERLAND

  Haagse Momenten 

 Cor van Welbergen 

Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor van 

el ergen ijn refl ecties vastlegt op markante momenten in en rond de Ho stad  
ie hem kent, iet meteen de vaste ankerpunten, oals ijn voet alclu  , 

het leven rond het innenho  en de jaren 
estig   

  Post Den Haag 

 Piet van der Eijk 

olumns van het dag lad e ijd, oals die ijna vij tig jaar geleden waren 
verschenen in de ru riek ost en Haag  e hoo dredacteur verordonneerde 
dat er regelmatig stukjes moesten verschijnen met maar n onderwerp  en 
Haag  aarvoor werd redacteur an der ijk aangewe en  e knipsels ijn nu 
digitaal tot leven gewekt  

PERSONEELS-ADVERTENTIES
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Wij zijn op zoek naar
vakkundige glaszetters
Functie-eisen:

- min. 5 jaar werkervaring in het burgerwerk
- zelfstandig kunnen werken
  (inmeten, glas snijden, plaatsen)
- beschikbaar voor 40 uur per week
- eventueel parttime (hele dagen)
- geen 9 tot 5 mentaliteit
- betrouwbaar, representatief en accuraat
- enthousiaste teamspeler
- in het bezit van rijbewijs B
- een geldig legitimatiebewijs
- geen hoogtevrees

Wij bieden: 

- een leuke, informele sfeer en ruimte 
   voor ontwikkelingsmogelijkheden
- arbeidsvoorwaarden en salariëring  
   conform CAO.

Heb je interesse in deze vacature?

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar 
ingrid@algemenebeglazing.nl

ERVAREN
GLASZETTERS 
GEZOCHT!

REGENTESSELAAN 317
2562 EC DEN HAAG 

070 - 345 74 84
WWW.ALGEMENEBEGLAZING.NL

Heeft u personeel of 

vrijwilligers nodig?  

ele tiendui enden  plussers le en elke  dagen ons lad totale 
oplage is   

n e ud Hagenaar kunt u uw wens en ehoe te onder de aandacht 
te rengen  e ud Hagenaar iedt een aparte advertentieru riek  

ersoneel gevraagd  

aarin kunt u uw vacatures voor owel etaald personeel als vrijwil
lige medewerkers opgeven  

oor meer in ormatie, el olanda o  aphne, tel      

  De Hondenkop: Een roman met twee gezichten 

 Cornelis M. Netten 

en ongewenst kind van een prostituee, opgevoed door een du ieu e peetmoe
der, wordt in een vijandige omgeving geen prettig mens  e vlucht naar een 

ries dorp verandert ijn leven in positieve in  och wordt hij achterhaald door 
ijn verleden  aat u ich door de afl oop van dit 

fi ctieve verhaal verrassen  

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

 Piet Gispen 

en Haag oals het nu is presenteert het mooie en historische en Haag 
oals dat vandaag de dag te ien en te e oeken is, in ieder sei oen  
iet ispen hee t niet gestree d naar een volledig over icht, maar wel 

wil hij de stad laten zien zoals hij 

de e dagelijks tijdens wandelingen o  

  Beschouwing&Beleving

Filosofische wandelingen door Den Haag 

Het oekje evat vij  fi losofi sche wandelingen door en Haag  pino a in en 
Haag  an pino a naar oltaire, en Haagse reis door de erlichting, Rondje 
Ho vijver, grondleggers van de democratie, 

ark orghvliet  cheveningen  

  Een maand uit mijn leven in steenstad 

 Wim van der Pouw 

e auteur, im van der ouw en Haag,  kruipt in de huid van ijn 
alter ego, tram estuurder aan ergmans  aan lee t in teenstad, in het 
fi ctieve land arspelland op de planeet 

ollius  

Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hage-
naar 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. 

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder vermelding 

van de naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,95 aan verzendkosten bij. Na ontvangst van dit be-

drag 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).

 € 14,50    € 34,95   

 € 15,95    € 13,95   

 € 15,95    € 19,95   

STICHTING DE VOLHARDING STEUN & TOEVERLAAT 
kan vrijwilligers plaatsen door de steeds toenemende hulpvraag. 

Versterk ons gezellige team als  Blijmaker… Voor aandacht en hulp aan mensen die 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Ombudsmedewerker Schuldhulp… Voor 

hulp aan mensen in de fi nanciële problemen of daarin dreigen te komen.  Ombuds-

medewerker Hulp bij Administratie… Voor mensen die problemen hebben met hun 

privé-administratie.  Klusjesmannen... Die kleine klusjes kunnen doen in- en rondom 

de woning.  Chauffeurs... voor ledenvervoer naar dagbesteding en activiteiten.  

Kom ons vrijwilligersteam versterken, en je krijgt er ook nog een belastingvrije vergoeding 

voor, zelfs als u recht heeft op bijstand. Opleiding is niet nodig alleen aandacht en hulp 

geven aan mensen die dit nodig hebben is voldoende. 

Nieuwsgierig? Bel vrijblijvend 070-221 05 82 tijdens kantooruren 

of stuur een e-mail naar ombudsteam@devolharding.nl

Roggeveenstraat 141 (hoek Prins Hendrikstraat) 2518 TM Den Haag - www.devolharding.nl

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ DE VOLHARDING

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR



Op de hoek van de Paralelweg, ‘Prel-

leweg’ voor Schilderwijkers, hoek 

Naaldwijksestraat, was het café van 

Willem Caffa gevestigd. Willem Caffa 

was een alleenstaande man die vaak 

met mijn ouders in de auto meeging 

als er een uitstapje werd gemaakt. 

Later kwam dit café in handen van 

Leen Ravesteijn. In dit café kwamen 

de souteneurs samen om een biertje 

te drinken en een illegaal gokje te 

wagen.

Op de hoek van de Hoefkade en de 

Christiaan Bruningstraat had je het 

café van Jan Stuiver. Ook hier kon 

je een gokje wagen als je snel geld 

wilde verdienen. Het kwam echter 

vaker voor dat je potje los het pand 

weer verliet. Een mooi verhaal doet de 

ronde dat er in het boven gelegen huis 

ook werd gegokt. Op een avond was er 

iemand aan het gokken die er met de 

pot vandoor ging. De overige spelers 

wilden hem achternagaan, maar hij 

had vooraf alle traproeden losgehaald, 

zodat het hele gezelschap onder aan de 

trap belandde.

Op de hoek van de Falckstraat en 

de Hoefkade zat het café van Henny 

Zwikker. Dit café had ook een slij-

terij waar je je kruik met een maatje 

jenever of andere sterke drank kon 

laten vullen. In dit café rekende mijn 

vader met het personeel af op de 

vrijdagmiddag. De vrouw van Henny 

wist de klanten wel te binden als zij 

met een schaal heerlijk, zelfgemaakte, 

gehaktballen naar binnen kwam. Deze 

schaal haalde vaak de toonbank niet, 

want iedereen had wel trek in zo’n 

heerlijke bal gehakt, dus was de schaal 

snel leeg.

De zoon van Henny, Adje, heeft later 

met zijn vrouw Olga het welbekende 

Spaanse restaurant De Kikker (La 

Rana) geopend op het Huygenspark. 

Adje is helaas in 2018 in Spanje over-

leden, maar het restaurant is in goede 

handen bij zijn dochter Raquel.

Op de Hoefkade tussen de Koningin-

nestraat en de Koningstraat zat het 

café van Jan Dreier. Het verhaal gaat 

dat Jan Dreier wegens wangedrag uit 

Haarlem was verbannen en zich in 

Den Haag toch kon permitteren om 

een horecagelegenheid te openen. Jan 

bestierde zijn café samen met zijn 

vrouw Stien. Het was een ouderwets 

bruin café waar een blind paard geen 

schade kon verrichten - met ook nog 

een biljart waar ik nog nooit iemand 

op heb zien spelen. Het biljart was 

steevast afgedekt en er speelde ook 

bijna altijd een accordeonist. Stien let-

te er heel goed op dat haar man niet te 

veel dronk als hij achter de tap stond. 

Maar Jan had er iets op gevonden; 

hij vulde een flesje lm udler  wat 
vroeger een bekend drankje was - met 

drank, en zette dat achter de toonbank. 

Zodra Stien beneden kwam, nam hij 

een slok en als Stien dan vroeg wat hij 

dronk zij hij steevast: “Alm Dudler, 

Stien.”

Jan en Stien hadden een zoon die later 

zanger werd onder de naam Cees de 

Draaier. Cees trad al op in de tent van 

Lou v.d. Burg op Scheveningen waar 

ook Jaques Herb bekend werd. Cees 

heeft nog een bescheiden hitje gehad 

met zijn nummer Bloemen Beppie.

Op de hoek van de Hoefkade en de 

van Bassenstraat was het café van 

Willem Ludwig. Willem Ludwig is op 

latere leeftijd dit café begonnen. Wil-

lem Ludwig woonde met zijn gezin in 

de Falckstraat en hun zoon Japie was 

invalide en reed in een karretje waar 

ik heel vaak achter heb lopen duwen. 

Mijn kameraad Theo Zwaan en ik 

kwamen regelmatig in dit café en trok-

ken ook veel met Japie op.

Op de hoek van de volgende straat, 

Rijswijksestraat, zat café Paardje Hop. 

Dit café ken ik niet goed, want dat was 

zo’n klei kneipie dat het daar al vol 

was als er vier klanten binnen waren.

Op de hoek van de Hoefkade en de Ja-

cob Catsstraat zat café Boelee. Dit was 

een heel mooi en groot café met twee 

biljarts waar ik wel eens ging biljarten 

met Theo Zwaan. Daar werd nog wel 

eens een partijtje met een vreemde 

gespeeld om een drankje. Die vreemde 

wist vaak niets van de kwaliteiten van 

Theo en was dus steevast verliezer. 

Café Boelee stond bekend als een ge-

renommeerd café in de Schilderswijk.

Natuurlijk waren er nog meer cafés 

op de Hoefkade gevestigd, maar daar 

weet ik niets van, omdat ik daar nog 

nooit binnen ben geweest. Op elke 

hoek zat wel een café, dus er was voor 

de liefhebber keuze genoeg.

Op de hoek van de Rembrandtstraat en 

de Hoefkade had je nog wel het café 

van Rinus Ludwig. Aan de bar van het 

café kon je steevast een in een ruiten 

kiel en tuinbroek geklede chimpan-

see zien zitten die op zijn manier 

ook heerlijk van zijn biertje zat te 

genieten. Rinus zelf vond het leuk om 

op zijn paard door de Schilderswijk te 

paraderen.

Op de hoek van de Rembrandtstraat 

en de Van Ostadestraat zat het café 

van Willem Bartels. Daar werd in het 

verleden menige buurtruzies uitge-

vochten. In die tijd kwamen vechtpar-

tijen veel voor, maar dan werden er 

een paar klappen uitgedeeld en had je 

hooguit een blauw oog en een knoop 

van je jas. En werd er daarna een 

biertje gedronken.

In de Koningstraat had je ook nog wat 

cafés, welgeteld drie stuks. Je had daar 

café Van Vliet waarvan de uitbater, 

Nelis van Vliet, een verdienstelijk 

biljarter was. Ook daar werd op vrij-

dagmiddag met het personeel van mijn 

vader afgerekend. Een aantal oudge-

dienden zaten dan al te wachten tot 

Bas binnenkwam, want hij was altijd 

goed voor een drankje. Later werd het 

café overgenomen door de schoonva-

der van mijn zus, Ben Sterker.

Het volgende café in de Koningstraat 

was dat van Cisca de Kroon. Dat was 

ook een heel leuk café, waar iedereen 

altijd welkom was.

Dan had je op de hoek van de Water-

loostraat nog een proeflokaal anne  
slijterij. Daar was een leuk voorval 

met een tweeling die bij mijn vader 

werkte  Het proeflokaal had een 
ingang in de Koningstraat, terwijl de 

ingang van de slijterij aan de Water-

loostraat lag. Er werd gewed om een 

drankje dat iemand bij de slijterij naar 

buiten ging en tegelijk bij het café 

weer binnenkwam en ook weer an-

dersom - wat natuurlijk veel hilariteit 

opleverde en ook vaak een drankje van 

degene die het kunstje niet kenden.

Op de hoek van de Van Ostadestraat 

en de Vaillantlaan zat het café dat Ben 

Sterker had overgenomen toen het 

café Van Vliet in de Koningstraat ge-

sloopt werd. Mijn zwager Ben Sterker 

heeft dat café ook een poosje gerund 

en ik heb daar vaak in de weekenden 

achter de bar gestaan. Het café had 

vier biljarts en er speelden heel wat 

gerenommeerde Haagse biljartver-

enigingen, zodat er elke avond wel 

wedstrijden werden gespeeld. Er liep 

daar een klant in de rondte met een 

kunsthand die steevast de gewoonte 

had om nieuwe klanten te verwel-

komen met een ferme handdruk en 

daarbij zijn kunsthand los te laten. Dat 

was hevig schrikken natuurlijk, maar 

ook lachen.

Een café waar we ook wel eens 

kwamen, ligt iets uit de buurt. Op de 

hoek van de ‘s-Gravenzandelaan en 

de Zoutkeetsingel zat het café van Jan 

Storm. In dat café zat een Beo die de 

hele dag ‘Ivanhoe’ schreeuwde en ook 

het lied daarvan kende.

Er waren in Den Haag natuurlijk nog 

veel meer kroegen en café - of hoe je 

het ook noemen wil - maar dit zijn de 

zaken waar ik iets van weet, dus moet 

ik het hierbij laten. Het is natuurlijk 

leuk als anderen iets meer weten over 

de bovengenoemde cafés.

Jan Kaffa

rietenjan@caiway.nl

Cafés in de Schilderswijk en omstreken
De Schilderswijk en de stationsbuurt kende veel bekende en 

soms beruchte horecagelegenheden. De Schilderswijker heeft 

het natuurlijk over kroegen en café’s. Ik zal proberen er een aan-

tal te beschrijven in dit artikel.
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Het eerste pand naast het hoekpand was Café Jan Dreier (Koningstraat, 1979)

In dit pand zat later Café Stuiver (Christiaan Bruningstraat)
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 Taxatiedagen van munten, penningen en bankbiljetten
    
Heeft u thuis nog ergens munten in een potje zitten en bent u benieuwd naar de waarde ervan? Op 
drie verschillende locaties zullen komende periode kosteloze taxatiedagen van munten, penningen 
en bankbiljetten gehouden worden.

    De drie experts zijn Karel de Geus Muntveilingen BV Veldhoven (040-2123455), Romunt BV Roer-
mond (0475-316010) en Mevius BV Vriezenveen (0546-561322), samen goed voor 100 jaar kennis 
en ervaring!

    Uw munten, penningen en bankbiljetten worden kosteloos getaxeerd op basis van de huidige 
marktwaarde.

    U kunt terecht op (telkens van 11.00 tot 16.00 uur):
dinsdag 6 november in Restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten
dinsdag 20 november in v.d. Valk Hotel, Zijdeweg 54, Wassenaar
dinsdag 4 december in v.d. Valk Hotel, Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk a/d IJssel

    De vraag: “Wat zijn uw munten waard?” kan dan beantwoord worden! Inlevering ter veiling is 
mogelijk of eventuele verkoop na legitimatie. Meer informatie www.munttaxatie.nl

    Hoe houd ik bij het ouder worden regie over mijn eigen leven?
    
Het Senioren Collectief Haaglanden belegt in samenwerking met Zorgaanbieder Florence een twee-
tal bijeenkomsten in het kader van “Hoe houd ik bij het ouder worden regie over mijn eigen leven”.

De bijeenkomst van donderdag 18 oktober is 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 fi nanciële gevolgen daarvan.

De bijeenkomst van donderdag 25 oktober, aanvang 14:00 uur, heeft als thema: “Wat moet ik fi nan-
cieel regelen als ik opgenomen wordt in een zorginstelling”. Hier wordt met name ingegaan op de 
fi nanciële 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 fi nanciële gevolgen.

De 2 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

    33e editie Haagse Korfbaldagen 2018
    
De 33e editie van de Haagse 
Korfbaldagen 2018 wordt 
gehouden van donderdag 1 
november t/m zaterdag 10 
november. Ooit begonnen als 
“De Binnenhof Cup”, daarna 
in 1985 “Haagse Courant 
Korfbalweek” en vanaf 
2001 verder onder de naam 
“Haagse Korfbaldagen”.

    Deelname van vrijwel alle 
standaardteams uit de regio 
t.w. Den Haag, Leiden, Zoe-
termeer, Delft en Westland. 
De seniorenteams zijn verdeeld in Hoofdklasse/Overgangsklasse (9 teams) en 1-2-3 klasse (16 
teams) en bij de A-Jeugd ligt de verdeling eveneens in Hoofdklasse/Overgangsklasse (8 teams) en 
1-2-3 klasse (16 teams). In totaal doen 49 teams mee aan de Haagse Korfbaldagen 2018.

    In de senioren Hoofdklasse/Overgangsklasse wordt gespeeld om de Hofpas bokaal met deelname 
van Futura, HKV/Ons Eibernest, Die Haghe, KVS/Maritiem, HKV Achilles, Fiks (Oegstgeest), De 
Meervogels (Zoetermeer), VEO (Voorburg) en Avanti/Flexcom (Pijnacker). Vorig jaar won Achilles 
de fi nale tegen Die Haghe en ontving als eerste de Hofpasbokaal.

    Bij de A Jeugd wordt in de hoogste klasse gespeeld om de Alsem bokaal. Deelname van Achilles, 
Avanti/Flexcom, KVS/Maritiem, Vitesse, HKV/Ons Eibernest, Meervogels/Fisica, Die Haghe en Valto. 
Vorig jaar won Fortuna de Alsem bokaal na winst in de fi nale tegen HKV/Ons Eibernest.

    De wedstrijden worden gedurende zeven dagen in tien sporthallen in de regio gespeeld. Aantal 
deelnemers is meer dan 1000 en het totale aantal bezoekers bedraagt ongeveer 5000. De toegang 
tot het evenement is gratis.

    De fi nales worden op vrijdag 9 november (A Jeugd) en zaterdag 10 november (Senioren) gespeeld 
in de HKV/Ons Eibernesthal, Steenwijklaan in Den Haag. Deze wedstrijden worden via de website 
HaagseKorfbaldagen.nl live uitgezonden. De Haagse Korfbaldagen werden in 2018 bij de senioren 
HK/OK gewonnen door Achilles en bij de A Jeugd door Fortuna uit Delft gewonnen.

    Vorig jaar werd voor het eerst een G-korfbaltoernooi (8 teams), een Beachkorfbaltoernooi voor D-C 
en B jeugd (zowel verenigingen als scholen) als een sportinstuif (35+) gei¨ntroduceerd. Wederom 
door het grote succes is dit jaar besloten om deze onderdelen toe te voegen aan het evenement. 
Beide activiteiten zullen voor het grootste deel op zaterdag 3 november in de Sportcampus in het 
Zuiderpark worden gespeeld. Bij het G-korfbaltoernooi zal dit jaar gespeeld worden om de Remy 
van Eijnatten Bokaal. Het Beachkorfbaltoernooi voor B, C en D teams deelnemende verenigingen, 
zal zich afspelen in de Beachhal van de Sportcampus Zuiderpark op zaterdag 3 november.   

 Elke woensdag
    
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten. Ergens slingeren nog de postzegelalbums van 
opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor 
het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, 
ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woens-
dag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op 
www.mpo.nl.

    Elke donderdag
    
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria. In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog 
een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat 
waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen 
met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke 
donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJs-
selstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies 
met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

    Donderdag 25 oktober: gratis taxatiedag voor militaria in IJsselstein
    
Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens, onderscheidin-
gen, emblemen, uniformen en helmen op de zolder, kunnen we daar nog iets mee doen? Die oude 
degen aan de muur, zou dat nog wat zijn voor de liefhebber? U bent niet de enige met vragen over 
militaire spullen. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, 
organiseert Heritage Auctions Europe een gratis taxatiedag voor alle zaken die met de militaire wereld, 
WOI en WOII te maken hebben. Van 10.00 tot 16.00 uur is er bij Heritage Auctions Europe aan de 
Energieweg 7 in IJsselstein (030-6063944) een taxatiedag voor militaria. Laat u verrassen en kom naar 
IJsselstein waar onze taxateurs voor u klaarstaan. Tevens kunt u adviezen krijgen bij verkoop. Denk 
daarbij ook aan de internationale veilingen.

    Improvisatietheater
    
Theater spelen? Niet voor mij! Onbekend maakt onbemind! Pippi Langkous zei het al: “Ik heb dit nog 
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan”. Improvisatietheater is theater zonder vaste tekst. In de work-
shops leert u snel op ideeën te komen, zonder te blokkeren. Improvisatie maakt u losser, waardoor u 
steeds meer durft. Doel van deze lessenserie is vooral te ontdekken of theater iets voor u is. Senioren 
Collectief Haaglanden en KOO (ouderen in de Kunst) bieden deze cursus aan.

    In 5 lessen gaat u aan de slag en maakt u kennis met een kunstactiviteit. Misschien is het al uw hobby 
of bent u benieuwd of dit iets voor u is? U bent in beide gevallen van harte

    welkom ! De kunstenaar/docent laat u kennis maken met de basisvaardigheden en brengt u als u daar-
aan toe bent, juist een stapje verder. De ervaren docent zal u helpen om nieuwe dingen te ontdekken en 
te leren. In de lessen is ook tijd voor ontmoeting tijdens een kopje koffi e of thee.

    Deze lessenserie wordt u aangeboden door de senioren vereniging Senioren Collectief Haaglanden en 
KOO (Ouderen in de Kunst). De docent/kunstenaar is Bram Martens. De cursus wordt gegeven bij het 
Senioren Collectief Haaglanden aan de Marterrade 10 te Den Haag. Data: dinsdagen 6, 13 20 en 27 
november en 4 december. Tijd: 14.00-16.00 uur incl. pauze.

    De kosten voor de 5 lessen incl. koffi e en thee zijn € 45,00. Leden van het collectief ontvangen 10% 
korting.

    Inschrijven: 070-2002066 of e-mail info@seniorencollectiefhaaglanden.nl

    Portrettekenen
    
Vanaf 29 oktober kunnen 60-plussers leren 
portrettekenen bij het Florence Tekenatelier in 
Gulden Huis in Den Haag. In zeven weken tijd oe-
fenen deelnemers met verschillende technieken 
en ervaren zij welke techniek en stijl het beste 
bij hun passen. In deze beginnerscursus krijgen 
deelnemers tips en trucs bij het tekenen van 
portretten. De cursus wordt gegeven door Naomi 
Lamens, kunstzinnig therapeut: “We beginnen 
met het oefenen van vormen en verhoudingen. 
Dit doen we met potlood. Daarna maken we de 
overstap naar houtskool, waardoor we leren spe-
len met licht en donker. We sluiten de cursus af 
met het tekenen van portretten met pastelkrijt.”

    De lessen vinden plaats op maandag 29 oktober, 
5, 12, 19 en 26 november, 10 en 12 december 
van 13.30 tot 15.15 uur in Florence Gulden Huis 
aan de Steenhouwersgaarde 1 in Den Haag. De 
kosten bedragen 7,50 euro per keer. Opgeven 
kan via liever-actief@fl orence.nl of via 070 - 41 
31 000.   

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

LEZERSAANBIEDING

Menu-info en reserveringen: 
www.restaurantlasalle.nl 

of bel 06-17045541

Elke woensdagavond
een vast driegangenmenu

voor €18,50 p.p.

Restaurant LaSalle
Nieuwstraat 21A (bij de Grote Markt)

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

Erf- en schenkingsrecht

Testament hoeft niet

veel te kosten

Sinds mei vorig jaar ben ik weduwe en 

behoorlijk ziek. De schoonzus van mijn 

overleden man heeft een dochter, mijn 

aangetrouwde nicht dus, is eigenlijk 

het enige familielid met wie ik nog 

goed contact heb. Ik heb zelf geen 

kinderen. Mijn eigen familie zie ik niet 

meer. Ik heb een broer en zus die nog 

in leven zijn, maar met hen is ruzie 

ontstaan. Kan ik beter een testament 

laten opmaken?

Dat hangt ervan af of u méér hebt 

dan de uitvaartkosten. De uiterste 

wilsbeschikking kan in een testa-

ment, waarvoor een notaris nodig is. 

Want volgens het wettelijk erfrecht 

komen uw broers en zusters (of hun 

nabestaanden) in aanmerking voor 

de nalatenschap van u als er meer is 

dan de uitvaartkosten.

Mensen kijken veel te veel naar de 

kosten van een notaris. Die kunnen 

meevallen. In eenvoudige gevallen 

bedragen die kosten hooguit enkele 

honderden euro’s.

Mogelijk een kennis

voor het codicil

Ik heb een kennis op het oog die mij 

bij mijn uitvaart als het zover is, kan 

bijstaan. Ik heb géén kinderen of huwe-

lijkspartner. Kan dat in een codicil? Er 

is géén geld. Hooguit voor de kosten 

van de uitvaart. Inmiddels ben ik wél 

verhuisd naar een verzorgingscentrum.

Een codicil, want daar gaat het om 

(de andere mogelijkheid van een 

uiterste wilsbeschikking is een tes-

tament waarvoor een notaris nodig 

is), is een eigenhandig geschreven, 

dagtekende en ondertekende ver-

klaring van de nog overlevende aan 

wie ‘de spullen’ worden nagelaten. 

Heel duidelijk is dat een codicil niet 

als alternatief voor een testament 

kan dienen. In een codicil kunnen 

o.a. behalve de spullen (alleen de 

meubels en lijfsieraden) kenbaar 

worden gemaakt, de persoonlijke 

wensen voor de uitvaart (zoals 

begraven worden of gecremeerd), 

welke tekst er op de rouwbrief moet 

komen en wie de financi le aken 
wil behartigen. Daarom valt ook aan 

te bevelen om een kopie te geven 

aan de daarvoor in het codicil op 

te nemen nabestaande(n). Is er bij 

u twijfel over de inhoud van het 

codicil dan kan u het kosteloos door 

een notaris laten controleren.

Dat u bent verhuisd is wél een punt: 

in de voorbeelden van een codicil 

staat wel het adres erbij. Het lijkt ons 

dus beter om uw nieuwe adres erbij 

te zetten.

Fiscale zaken

Schenken aan vijf

kleinkinderen

Ik krijg binnenkort een behoorlijke 

erfenis. Nu wil ik een deel daarvan 

aan mijn vijf kleinkinderen schenken. 

Ik ben alleenstaande oudere. Hoeveel 

mag die schenking per kleinkind 

bedragen? Er is er eentje bij die nog 

minderjarig is en pas 14 jaar.

Uw vrijstelling voor schenking aan 

een kleinkind is dit jaar € 2.147. 

Jaarlijks komt er iets naar verwach-

ting bij. Als het kind jonger dan 18 

jaar is, dan hebben ze een bankre-

kening waar in het uiterste geval 

ouders over kunnen beschikken en 

waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

Dus in het geval van de 14-jarige 

is het wellicht mogelijk dat u voor 

hem/haar spaart tot hij/zij zelf over 

de bankrekening kan beschikken 

vanaf 18-jarige leeftijd. Dan zijn ze 

voor de wet meerderjarig. Er zijn 

ook talloze mogelijkheden voor 

spaarrekeningen voor kleinkinde-

ren. Let wel op de vrijstellingen in 

uw eigen vermogen in box 3. De 

algemene vrijstelling dit jaar is voor 

een alleenstaande 30.000 euro. Voor 

partners het dubbele. 

U hebt ook gevraagd welk tarief de 

Belastingdienst rekent boven de € 

2.147 die u per kleinkind dit jaar vrij 

mag schenken. Dat bedraagt 18 pro-

cent. Maar ook hierin zijn er talloze 

mogelijkheden. Bijvoorbeeld als u 

voor aflossing van een huish po-

theek o  voor aflossing van een huis 

schenkt dan is er tot 100.800 euro 

schenklastenvrij. 

Bel ook als u het te schenken bedrag 

weet de Belasting Telefoon om pre-

cies te bepalen welk tarief u betaalt.

De Belasting Telefoon is te bereiken 

op 0800-0543 (gratis). 

Grenzen bij AOW’er

voor huurtoeslag

Bij welke grens over mijn inkomen 

en vermogen kan ik huursubsidie 

aanvragen? Ik ben al AOW’er en al-

leenstaand.

Dit jaar mag u als alleenstaande 

AOW’er een inkomen hebben van 

maximaal 22.375 euro. Als u daar-

onder blijft, komt u mogelijk ook in 

aanmerking voor zorgtoeslag. Bij de 

Belastingdienst zijn er ook proefbe-

rekeningen te maken. Kijk daarvoor 

op www.toeslagen.nl of vraag het de 

Belasting Telefoon. Het vermogen 

van u mag niet meer zijn dan 30.000 

euro dit jaar. Gelijk aan het bedrag 

van de vrijstelling in box 3.

Op ongeveer 50 meter van mijn wo-

ning, op de hoek van de Weesperstraat 

en de Muiderbergsestraat, bevond 

zich een, aan de buitenkant onooglijk 

uitziend, klein winkeltje met op de 

ruit geschreven: ‘TOKO’, maar het 

had beter ‘DILEMMA’ kunnen heten. 

Het werd gerund door waarschijnlijk, 

een zigeunerechtpaar. Het was een, 

bij de jeugd zeer bekend en geliefd, 

voorwereldlijk snoepwinkeltje waar ze 

de zoetigheden per stuk verkochten en 

wel twee-voor-één-cent. Nergens in de 

hele buurt werd zoveel getwijfeld als 

in dat winkeltje.

De eerste twijfel was al sowieso: koop 

ik er twee of koop ik er ‘één-met-een-

hallefie terug  wee kopen etekende 
dat je er één onverpakt in je hand of 

broekzak moest bewaren en één kopen 

betekende een half centje terug. Nu 

was o n halfie  niet alleen in waarde, 
maar ook in grootte de helft van een 

cent. En waar bergt een kind zoiets 

kleins en waardevols op?

Het tweede en verreweg grootste di-

lemma was de keuze uit een toonbank 

met wel 30 verschillende soorten 

drop en snoep, uitgestald in kartonnen 

dozen, waarover overigens de hele 

kindergemeenschap al in een eerder 

stadium, rijkelijk gehoest en gespet-

terd had. Favoriet was de overbekende 

toverbal die tijdens het consumeren 

regelmatig en met niet al te schone 

handen uit de mond werd genomen om 

te zien welke kleur deze heerlijkheid 

nu weer had aangenomen. Uiteraard 

werd dit door vriendjes uitbundig 

meebeleefd.

Het is mij slechts één keer overkomen 

dat een meisje mij gulhartig aanbood 

ook voor een kleurtje te zuigen waar 

ik toen enthousiast aan heb meege-

werkt.

Nu ik met die toko bezig ben, schiet 

mij opeens een oud kinderversje te 

binnen dat ik op de lagere school voor 

het eerst hoorde. Dit mag hier dan ook 

niet ontbreken en gaat als volgt:

‘Het Soepwinkeltje’

In de donkere straat, - waar ‘t belletje 

gaat,

kletst ‘t deurtje al rinkelend open.

Komen in ‘t kamertje klein, - bij ‘t 

lampengeschijn

de kleutertjes binnengeslopen.

En ‘n dappere vent - in z’n knuistje een 

cent,

stapt naar vóór en blijft grinnikend 

zwijgen.

Tot de koopvrouw geleerd - zijn fortuin 

inspecteert

en vertelt wat-ie daarvoor kan krijgen.

‘t Is een reep zwarte drop, - koek met 

suiker erop,

‘n kleurbal, ‘n zuurbal, ‘n wafel,

zoethouten stok, - of ‘n kleurige brok,

‘t ligt alles bijeen op de tafel.

Als de kapitalist - zich wat dikwijls 

vergist,

de koek en de suiker beduimelt,

scheldt de juffrouw verwoed, - dat-ie het 

kostelijk goed

met z’n smerige vingers beduimelt.

De kleuter verbaasd - dat de juffrouw 

zo raast

smoest stiekem wat met z’n kornuiten.

De keus wordt bepaald, - de kleurbal 

betaald,

dan schooien ze slent’rend naar buiten.

In de donkere straat - waar het troepje 

nu gaat

wordt hevig gewikt en gewogen.

Dan zuigen ze om beurt - tot de bal is 

verkleurd

en hun rijkdom-illusie vervlogen...

e  verhuurde ook fietsjes voor 

zeven cent per uur. Je had al zeker 

meer dan een uur nodig om dit bedrag 

uit je vaders portemonnee te kletsen.

Overigens heeft mijn vader mij wel op 

een van die gehuurde fietsjes fietsen 
geleerd. Dan moest je wel binnen een 

uur slagen, anders was ‘ie nog eens 

zeven cent kwijt.

Eveneens in de Muiderbergsestraat, 

op de hoek van de Larensestraat, 

bevond zich een kleine onderne-

mer: kruidenier Van der Wiel. Zulke 

buurtwinkels hadden een belangrijke, 

sociale functie. Hier kwamen de buurt-

bewoners elkaar tegen en bespraken 

de weetjes van de dag. Nieuwtjes 

werden onderling uitgewisseld, ziektes 

en sterfgevallen vermeld. Kortom, een 

bron van sociale contacten dat, met de 

komst van de supermarkten in de jaren 

zestig, volledig uit het zicht van de ge-

meenschap verdween. Tegenover Van 

der Wiel was een nering waar o.a. heet 

water werd verkocht, een zogeheten 

waterstokerij. Dat is in de huidige tijd 

toch niet meer voor te stellen?

En welke tijdgenoot herinnert zich 

niet in zijn kindsjaren die heerlijke 

geur van ko fie rond de winkel van e 
ru ter op de hoek van de oorthui-

zenstraat en de Apeldoornselaan? Op 

de andere hoek de speelgoedwinkel 

van Houtman en aan de overkant 

de kruidenierswinkel van Simon de 

Wit en de viskar van Scheveningse 

Carolien die, als altijd in originele 

klederdracht, haar vis aan haar klanten 

verkocht?

Karel Koper

k.f.koper@hetnet.nl

Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar (deel 2)
Een vorige keer nam ik u mee naar de Escamplaan van de jaren dertig. We waren aangeland bij de 

winkel van Jamin, die voor ons, kleuters van de kant van de oneven nummers, vrijwel onbereikbaar 

was vanwege de trambaan van lijn 6. Maar wij hadden een niet te onderschatten alternatief, dat ik u 

graag in herinnering breng.

Voorthuizenstraat, gezien van de Hoenderlostraat richting Loosduinsekade. Foto: Kempff, P.G. 
(vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief



Zo schreef Cornelis Veth bijvoorbeeld 

in de Haagsche Courant van 15 mei 

1950: “In alles wat deze wonderlijk 

vaardige en smaakvolle kunstenaar 

maakt, spreekt m.i. in de eerste plaats 

een groot tekenaar. Dit neemt niet 

weg, dat de kleur bijna altijd heel 

mooi is, en nog minder, dat hij bij 

ijn fijne waarneming ook nog een 
fascinerende fantasie toont.”

In het verleden heeft het Zeeuws 

Veilinghuis al veel schilderijen van 

Lee Man Fong mogen veilen.

Hoogtepunt was ‘De Adelaar’, dat 

voor maar liefst € 450.000 werd 

afgehamerd. Een wereldrecord voor 

de typische langwerpige schilderijen 

van deze kunstenaar.

Dit alles vormde voor het 

Zeeuws Veilinghuis de aanlei-

ding om het Nederlandse publiek 

een hernieuwde kennismaking 

met Lee Man Fong aan te bieden 

door middel van een tentoonstel-

ling.

Daarnaast hoopt men hierdoor meer 

informatie te kunnen vergaren voor 

een boek over Lee Man Fong’s Ne-

derlandse periode.

De tentoonstelling zal op donderdag 

18 oktober om 19.30 uur geopend 

worden door de Ambassadeur van 

Indonesië, Zijne Excellentie I Gusti 

Agung Wesaka Puja.

Plaats tentoonstelling

ANNA@KV2

Korte Vijverberg 2

Den Haag

Openingstijden

19, 20, 25, 26 en 27 oktober

11.00 - 16.00 uur.

‘Lee Man Fong, na 70 jaar 

weer terug in Nederland’.
De Chinees-Indonesische kunstenaar Lee Man Fong (1913-

1988, ook bekend als Lee Man-Fung) is in Zuidoost Azië erg 

bekend. President Soekarno benoemde hem in de jaren ‘60 

zelfs tot zijn paleisschilder. In Nederland hebben velen ech-

ter nog nooit van hem gehoord, ondanks dat hij rond 1950 

hier zelfs enkele jaren verbleef. Zijn exposities (waaronder 

ook in Den Haag bij Kunstzaal ‘Kunst van onze tijd’, Prins 

Mauritsplein 22) werden destijds met veel enthousiasme 

ontvangen.
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Adolfs, Aff andi, Bonnet, Dooyewaard, Gunawan, Ho� er, 
Imandt, Israëls, Le Mayeur de Merprès, Lee Man Fong, Locatelli, 
Meier, Ohl, R. Saleh, Salm, Snel, Sonnega, Spies, S. Sudjojono, etc.

Gevraagd INDISCHE SCHILDERIJEN
Voor aanstaande Indische veiling

‘Lee Man Fong, 
na 70 jaar weer terug in Nederland’

19, 20, 25, 26 en 27 oktober

11.00 – 16.00 uur

ANNA@KV2 

Korte Vijverberg 2

Den Haag

.m.

TENTOONSTELLING

i.s.m.

Tel. 0118-650 680 | www.zeeuwsveilinghuis.nl 

Loosduinsekade 175, 

2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927

info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl

Carola Pim Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 

uitvaartwensen

• U kunt bij ons ook terecht met 

iedere natura uitvaartpolis

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

 

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

Neemt u gerust 
contact op voor 
een vrijblijvend 
kennismakings-
gesprek.

Ster Uitvaartplanners

Merlijn Berkhout

Ster Uitvaartplanners � Sumatrastraat 282

2585 CX Den Haag � 06 17492776

merlijn@ster-uitvaart.nl � ster-uitvaart.nl

“Praten kan altijd” zei ik. “Zeg maar 

waar en wanneer.” Dat hoor je nog wel” 

zei hij en liep met grote passen verder. 

Ik vertelde het later tegen mijn collega’s 

van kantoor. De keken bedenkelijk. 

‘Jan’ kennende voorspelde het niet veel 

goeds. Hij stond er om bekend, dat hij 

wel van een robbertje vechten hield! 

Daar zat ik niet bepaald op te wachten. 

Er gingen echter enkele dagen voorbij, 

waarop er niets gebeurde. Ik begon al te 

denken, dat het over zou waaien, maar 

helaas. Vrijdags kwam hij weer in mijn 

vaarwater. “Straks om 7 uur en zorg, 

dat je op tijd bent”, beet hij me toe. Hij 

hoefde er niet bij te zeggen waar hij me 

verwachtte, want het zou wel de plek 

zijn, waar wel meer robbertjes werden 

uitgevochten. Maar dan was het meestal 

tussen partijen, die aan elkaar gewaagd 

waren. Die gevechten trokken altijd veel 

publiek, dat ook nu begon toe te stro-

men... Ik bemerkte het met ontzetting!

Ik kon wel proberen me uit de voeten 

te maken, maar ik wilde niet laf zijn. 

En bovendien begonnen de rijen om me 

heen reeds te sluiten. Dus daar stond 

ik, nog net niet bibberend. Wachtend 

op mijn vonnis. Er bleek een heuse 

scheidsrechter te zijn. Ook mijn tegen-

stander had zijn plaats al ingenomen en 

was ‘droog’ aan het oefenen. Ik schatte, 

dat mijn vuisten drie keer in die van 

hem pasten. Schoorvoetend bewoog ik 

me in de richting van mijn plaats. 

Vóór ik die plaats bereikte, gebeurde 

er echter een wonder! Het spreekwoord 

zegt: ‘als de nood het hoogst is, is de 

redding nabij’ en dat bleek ook nu van 

toepassing. Mijn plaats werd plotseling 

ingenomen door een andere jongen, die 

het qua potigheid ver van me won en 

blijkbaar ook van die van mijn tegen-

stander, want die liet na drie slagen-

wisselingen zijn armen reeds zakken, 

waarna de scheidsrechter het gevecht 

afbrak tot grote teleurstelling van het 

publiek. Ik vierde mijn opluchting in de 

kantine met een flesje limonade en een 
zakje katjang.

Jan is nooit op de kwestie teruggeko-

men.

Theo Groenewege

thgroenewege@ziggo.nl

“Hé milicien, wij moeten eens praten!’ Het geluid kwam achter me 

vandaan, dus ik keek om. Ik kende de jongen, die tegen me gespro-

ken had, niet, maar had hem wel eens gezien. Hij was een hoofd 

groter dan ik en behoorlijk uit de kluiten gewassen.

Van milicien tot milicien

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag



Nu staan er nog twee van die machi-

nes, waarvan die van bouwmaterialen-

handel Verhulst aan de Calandkade tot 

voor een aantal jaren nog in gebruik 

was. De andere kraan die aan de over-

kant staat, was jarenlang in gebruik bij 

de betoncentrale van Fabriton.

Maar het is voorbij, vergane glorie... 

of toch niet?

Ga er eens langs, ga kijken. Het druk-

ke verkeer over de Neherkade raast er 

aan voorbij. Maar de bewoners, veel 

studenten ook, die in de omgeving 

wonen, hebben er dagelijks zicht 

op. En ook de treinreizigers van en 

naar Rotterdam, ze vangen een glimp 

op - als ze opletten tenminste. Het 

Laakhavenkwartier, dat uitgestrekte 

stedelijk gebied, waar de transforma-

ties aan het water wel heel ingrijpend 

verlopen. Ooit was daar een bedrijvig 

havencomplex met talloze fabrieken 

en veel scheepvaartverkeer. Aan het 

eind was daar de Petroleumhaven. Ja, 

ook in Den Haag werd olie in schepen 

aangevoerd en in tanks opgeslagen. 

Later verpauperde het daar en werd 

het zo’n berucht stukje rafelrand van 

de grote stad. Gesaneerd zou het 

worden, weg met leidingen, buizen en 

oude fabriekshallen. En thans, heden 

ten dage, gloednieuwe torengebouwen 

domineren het uitgestrekte Laakha-

venkwartier. Niet alleen het Hoge-

schoolgebeuren bepaalt de omgeving, 

ook de ICT-sector en andere hightech 

bedrijvigheid heeft er z’n vestigings-

plaats gevonden. Inmiddels heeft ook 

de brandweer er zich genesteld.

Maar toch resteert er wonder boven 

wonder nog wat van die ‘goeie ouwe 

tijd’. De twee havenkranen die er nog 

staan, werden in 1968 door Conrad 

Stork in Haarlem gebouwd en waren 

bestemd voor een kunstmestbedrijf 

in Rotterdam; de Albatros Superfos-

faatfabriek bij Kralingseveer. Op een 

foto is achter de in vol bedrijf zijnde 

kranen het silhouet te zien van de Van 

Brienenoordbrug. Slechts zo’n viertal 

jaren hebben ze daar dienst gedaan 

alvorens doorverkoop plaatsvond naar 

en Haag  naar de firma s Herweijer 
en Verhulst. Vermoedelijk in onder-

delen uit elkaar gehaald, werden ze 

met dekschuiten over het water naar 

Den Haag vervoerd en daar aan de 

Laakhavens weer in elkaar gezet voor 

hun tweede, veel langere werkzame 

leven in en voor de Haagse bouwkun-

dige expansie.

Daar aan het eind van de Neherkade 

was vanouds de zand- en grindhandel 

Gebr. J & K Herweijer gevestigd. 

Boven de ingang bij de vroegere 

Petroleumhaven sierde sinds 1958 de 

naam van Herweijer de toegangspoort. 

Aan de andere kant in dezelfde van 

smeedijzer gemaakte kapitalen, prijkte 

de naam van betoncentrale Fabriton. 

Sprekend over zijn bedrijvig verleden 

wist, wijlen de heer H.A. Herweijer, 

oud-directeur van het gelijknamige be-

drijf aan de Binckhorstlaan, zich nog 

de tijd te herinneren dat er veel meer 

kranen aan de Laakhavens stonden. 

Een beeld ongetwijfeld van beweging 

en bedrijvigheid dat bij echt oudere 

Hagenaars in het geheugen gegrift 

staat. Dat de fameuze naam van het 

bedrijf Fabritoneen samentrekking 

was van het begrip fabrieksbeton. Wie 

realiseerde zich dat?

‘Havenkraan No 2198’ - zo heet de 

laad  en losinstallatie o ficieel  an 
de overkant staat ‘No 2199’, een 

identieke kraan, maar meer in grijze 

tinten geschilderd en ook wat roestiger 

hier en daar. Vakmensen spreken van 

portaalkranen. Ze staan hoog boven 

de grond op een soort stellage, een 

portaal. Daardoor kunnen er andere 

transportmiddelen onderdoor rijden, 

zoals de truckmixers. Dat zijn de 

rijdende betonmolens die we met 

draaiende trommels overal in de stad 

naar bouwplaatsen kunnen zien rijden. 

Onder de kraan die nog bij Verhulst 

aan de Calandkade staat kan dat niet 

meer, want daar ligt al jaren van aller-

lei materiaal aan bouwstoffen onder.

Onder de Fabritonkraan reden toen de 

betoncentrale nog volop in bedrijf was 

de truckmixers af en aan. Daar ston-

den grote vultrechters bij in dezelfde 

oranje en crème kleuren geschilderd. 

Bij de ‘elektrische portaaltopkraan 

voor grijper en palletbedrijf’, die dus 

ook geschikt was voor het laden en 

lossen van stukgoed. Uit de archief-

bescheiden valt nog wel meer op te 

maken, zoals het hefvermogen van 

3,5 ton en een maximale vlucht van 

de giek van 17 meter. De last kon 

zo’n 20 meter de hoogte in worden 

gehesen en de hefsnelheid daarbij 

bedroeg 60 meter per minuut. In die 

korte tijdspanne kon het hele gevaarte 

overigens ook nog tweemaal om z’n 

eigen as draaien of maar liefst zo’n 30 

meter heen en weer over de rails. De 

spoorwijdte daarvan was niet minder 

dan 4 meter en het zogenaamde 

hijsen, zwenken, toppen en rijden 

gebeurde vanuit een hoge cabine. Een 

magnifieke ca ine overigens, niet 
alleen om er als bestuurder het hele 

panorama van kades, fabrieksinstal-

laties en scheepsbewegingen aan en 

onder je voorbij te zien komen. Ook 

en niet minder fascinerend is het om 

die stuurcabine als schipper, passant of 

omwonende in je op te nemen: vanuit 

het fraai gestroomlijnde stuurhuis 

dirigeert de kraanmachinist de lading 

de wal op, de vultrechter in. Het is 

bepaald geen sinecure, het vanuit een 

hoge positie, min of meer geïsoleerd 

van ‘het aardse gebeuren’, bedienen 

van een monumentale hijskraan. De 

giek kan op en neer bewogen worden 

met behulp van lierwerk in een op het 

machinehuis geplaatste toren. Dat op 

en neer bewegen heet toppenen kan 

met een snelheid van zo’n 45 meter 

per minuut gebeuren. Zo kan men in 

tegenstelling tot een vaste giek - dat 

is de lange hijsarm waaraan de last 

hangt - veel makkelijker al de plaatsen 

bereiken die binnen het bereik van de 

kraan liggen. In vaktermen heet dat 

de vlucht.

Jaren geleden is de kraan met behulp 

van een rijdende hijsinstallatie ver-

plaatst. Hij staat nu eenzaam op een 

lege vlakte aan het water. Vrachtwa-

gens hebben daar dus niks meer te 

zoeken. De havenkraan staat er welis-

waar, maar wat gaat er mee gebeuren? 

Wie gaat hem beheren en hoe blijft het 

gevaarte in tact?

Gelukkig heeft de gemeente Den Haag 

zich ontfermd over beide kranen en in 

constructieve samenwerking met de 

SHIE is men begonnen met renovatie.

Er mag op vertrouwd worden dat er 

voor deze gemeentelijke monumenten 

- initiatief nog van de immer actieve 

Joris Wijsmuller van de Haagse Stads-

partij - een degelijk beheersplan komt 

niet alleen, maar ook aan regulier 

onderhoud zal worden gedaan.

Cornelis de Kler

cdekler@hetnet.nl

Cornelis de Kler, oud-be-

stuurslid van de Stichting 

Haags Industrieel Erfgoed, 

bewerkte een tekst uit 2003 

tot bovenstaande beschou-

wing.

Voor recente informatie over 

de kranen, zie www.shie.nl en 

doorklikkend kom je ook wel 

bij de Echo van de werkvloer-

waar Abspoel zijn verhaal 

over de kraan doet. In het 

kwartaalblad van de SHIE; 

Haagvaarder 33, mei 2002, 

schreef De Kler eerder over 

Haags havenerfgoed - Portaal-

kraan No. 2198.

De afbeeldingen hierbij zijn 

van zijn hand - zoals ook 

historische opnames van de 

Petroleumhaven en de laatste 

bedrijvigheid aldaar.

Van oude havenkranen die voorbij gaan
Zo’n tien tot vijftien havenkranen stonden er, voor de overslag 

van stukgoed, van kolen en van allerlei ander massagoed. Wat 

ouderwetse havenkranen waren het. Daar op de kades van de 

ooit levendige Laakhavens, waar duizenden arbeiders; mannen 

en vrouwen, hun dagelijks brood verdienden.
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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

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

FR-1
� Comfortabel als een auto

� Uitstekende vering

� Digitaal display, full-ledverlichting 

 en USB-aansluiting

� Leverbaar in 3 kleuren

17
km/u

55
km

nu
1.500,-

korting Van € 5.495,- 

voor €  4.495,-

Acties geldig t/m 30 november 2018 en zolang de voorraad strekt.

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

25
km/u

180
km

TIGER 4

QWIC N330.1STROMER ST-1

� Comfortabel en meest verkocht

� Snel en met grote actieradius

� Goed geveerd

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN SPEED PEDELECS
SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017 MET KORTINGEN TOT 25%

nu
1.000,-

korting

nu
1.100,-

korting

6
km/u

12
km

JOHNNY REMOTE
� Vouwt zichzelf elektrisch op met 

 afstandsbediening

� Opgevouwen overal mee naar toe te nemen

� Past goed in iedere auto

Van € 2.895,- 

voor €  1.795,-

EXTRA VEEL KORTING BIJ MANGO

� Traploos schakelen
� Comfortabel fi etsen
� Lage instap

� Gemakkelijk pendelen tot 45 k/u
� Ideaal voor woon-
 werkverkeer

45
km/u

180
km

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Fahrenheitstraat 343

• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)

• Kerketuinenweg 21

• Leyweg 922J

• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)

• Piet Heinstraat 25 & 69

• Weimarstraat 364

• Westduinweg 196

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00 -17.00 uur

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren
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In de jaren 1960-1970, precies weten 

doe ik het niet meer, werd voor het 

vervoer van de scoutinggroep naar 

het zomerkamp gebruik gemaakt van 

het verhuisbedrijf Kalisvaart. Vanuit 

Scheveningen ging de scoutinggroep 

op kamp richting Brabant. De nodige 

materialen inclusief kinderen en 

leiding werden allemaal ingeladen. 

erst het materiaal, fietsen en de 
bagage. Daarvoor werden tegen het 

verschuiven bagageplanken geplaatst. 

Vervolgens werd met behulp van 

gevulde verhuiskisten en sjorhout in 

drie rijen banken gemaakt waarover 

paardendekens werden gelegd. Daar 

konden de kinderen dan op zitten. De 

achterklep werd ver-

hoogd met een hekje 

zodat er onderweg niets 

fout kon gaan.

Een hele onderneming 

voordat de groep ver-

trokken was! Maar heel 

fascinerend hoe het er 

allemaal aan toeging! 

Bijgaand een aantal 

foto’s van zo’n vertrek.

Toni Durville-Amse

tonidurville@kpnmail.nl

Verhuisbedrijf Kalisvaart
In De Oud-Hagenaar van 21 

augustus jl. staat een aardig 

stukje over Kalisvaart. Jam-

mer genoeg is het vervoer van 

jeugdgroepen door Kalisvaart 

niet opgetekend. Daarom 

hieronder mijn herinnering 

aan toen.

Toen ik dat recentelijk bestelde, moest 

ik ineens weer denken aan de jaren 

zestig toen de lunchrooms als padden-

stoelen uit de grond schoten. Herinnert 

u ze nog? Winkels met een lange gla-

zen toonbank met stalen krukken met 

een ronde rode skai-zitting, waar je 

een broodje kroket, half om, tartaar,ei, 

ui of rosbief bestelde. Al die vette 

varianten van nu en salades kenden 

we toen nog niet. Ja, je had ook echte 

broodjeszaken zoals Broodje van Do-

tje of Broodje van Kootje. Zelf ken ik 

nog die lunchroom van Heitman aan 

het Lijsterbesplein en die in de Molen-

straat, waar ik regelmatig als kind met 

mijn vader op de zaterdag een broodje 

at. En een kroket van Dungelmann in 

het Noordeinde was natuurlijk ook 

een feestje en nog steeds. Grappig 

dat lunchrooms en broodjeszaken in 

die jaren zo populair waren. Later 

kwamen de snackbars. Zoals ik mij 

die nog kan herinneren van Tante Bep 

op de hoek van de Merkusstraat en de 

De Sillestraat bij de Theresiastraat. 

Ja, veel had je niet in die tijd, maar 

een papieren puntzak friet met een 

klodder mayonaise was ook heer-

lijk. Later kwam er van die raspatat 

uit zo’n machine. Maar de mooiste 

herinnering heb ik toch aan het kleine 

terras vóór het Indonesische restaurant 

Garoeda aan de Kneuterdijk, waar ik 

in de jaren zestig met mijn vader vaak 

een Telor Madoera als lunch at. Een 

ovaal schaaltje met witte rijst, een 

stokje saté babi met katjang saus, sajor 

boontjes, gegarneerd met gekookt ei, 

komkommer, kroepoek en sambal. 

Héér-lijk! En het leuke is dat ik zo’n 

kleine zestig jaar later nog steeds dit 

lunchgerecht daar bestel met een koele 

pils, als mijn vrouw Rosemarie en ik 

weer eens een bezoek aan Den Haag 

brengen. Ik kan daar zó van genieten! 

Mooie herinneringen, toch?.

John Vroom

johnvroom@planet.nl

Als autojournalist ben je vaak onderweg en moet er natuurlijk 

wel even geluncht worden. Hoe lekker is het om zo nu en dan 

een zacht rond wit bolletje met een Van Dobben-kroket met mos-

terd te eten?

Kneuterdijk 18a. Lounge van restaurant 
Garoeda (circa 1950). Foto: Ojen, E.M. van 
(vervaardiger), collectie Haags Gemeen-

tearchief

De projecten van deze Vereniging 

staken gunstig af in de buurt. Om de 

huurprijs niet te laag te houden, wer-

den bedeelden en armen niet geaccep-

teerd, omdat zij slechte betalers waren. 

Het was de élite onder de werklieden, 

die in de verenigingswoningen haar 

intrek nam.

De woningen bevatten beneden een 

grote en een kleine kamer, een keuken, 

een betegeld plaatsje achter de keuken, 

boven twee kleine kamers en een 

zolderruimte. Ook hadden alle huisjes 

een eigen voortuintje, afgesloten door 

houten hekken.

Metselaar

Mijn grootvader Maarten Kerkhof 

voldeed aan de criteria van de Vereni-

ging. Hij behoorde als metselaar die 

altijd van werk verzekerd was, tot één 

van degenen die aanspraak kon maken 

op een dergelijk huisje. En in 1909 

werden mijn grootouders Maarten en 

Doortje met hun kinderen de trotse 

bewoners van één van de Delpratwo-

ningen.

Mijn grootmoeder Doortje, als voor-

malig dienstbode, bestierde nu geheel 

en al zelf haar huishoudentje. Alles 

wat ze in haar leven in de ‘grote hui-

zen’ geleerd had, kon ze in miniatuur-

formaat, zelf in praktijk brengen.

Haar huisje glom van onder tot boven, 

haar kinderen zagen eruit om door een 

ringetje te halen en haar maaltijden 

waren altijd smakelijk, ondanks de 

eenvoudige ingrediënten die zij tot 

haar beschikking had. Als al het 

werk achter de rug was, wat zelden 

gebeurde, stopte zij alle gaten in de 

kousen. Gestopte kousen van Doortje 

waren als nieuw.

Breiwerken

En dan haar breiwerken. Als de 

kousen gestopt waren, pakte zij haar 

breinaalden en breide kousen, vesten 

en sjaals voor het hele gezin. Kousen 

breien, ga er maar eens aan staan. 

Het breien van de hiel is een speciale 

techniek, daar heb je vier naalden voor 

nodig. Doortje breide kousen voor het 

hele gezin en als iedereen voorzien 

was, breide ze voor de rest van de 

familie.

Het huis had houten vloeren en er 

moest iedere dag geveegd worden, 

zowel beneden als boven. Die houten 

vloerdelen sloten niet zo naadloos 

tegen elkaar als het tegenwoordige 

laminaat en vertoonden veel kieren.

Het oudste kind moest op haar knieën 

achter de bezem aan kruipen om het 

achtergebleven vuil los te peuteren 

met een haarspeld. De matrassen wa-

ren gevuld met stro en moesten iedere 

dag opgeschud worden, ook dat was 

een karweitje waar de oudste kinderen 

al snel bij werden ingeschakeld. De 

was, dat was een tijdrovend en zwaar 

karwei, daar kon Doortje ook wel 

hulp bij gebruiken, spoelen, wringen, 

de was van de ene tobbe in de andere 

tillen. Ze had een tweepitsgastoestel, 

maar ook een geëmailleerd petrole-

umstelletje, waarop het sudderwerk 

plaatsvond, stoofpeertjes, sudderlap-

jes, hachee. Geen stoofpeer zo lekker 

als die van Doortje Kerkhof.

Zingend

Maarten ging ‘s morgens om vier uur 

lopend naar zijn karwei met een heel 

stel collega metselaars en timmer-

lieden  en fiets hadden e niet, die 
was te duur voor werklieden. Zingend 

liep het hele stel de Wassenaarseweg 

af, richting Wassenaar, waar in die 

periode veel grote klussen voor hen 

waren. Doortje had een zakje genaaid 

voor zijn boterhammen en dat hing 

in een koordje om zijn hals, samen 

met een plat, blauw geëmailleerd 

kruikje, dat van binnen wit was, en 

werd afgesloten met een sluiting van 

ijzeren beugeltjes met een porseleinen 

dop met een rubber ringetje, zoals we 

heden ten dage kennen van sommige 

ierflesjes

Tot de dood van Doortje in 1958 is 

het huisje in de Delpratwoningen 

bewoond door mijn grootouders 

Kerkhof. Alle kleinkinderen hebben er 

gezellige en warme herinneringen aan.

Maria Janssen

mariajan@xs4all.nl

Uit: De eeuw van mijn moe-

der, Maria Janssen, Uitgeverij 

Aspekt, september 2018

De Delpratwoningen
Voordat in 1901 de woningwet was aangenomen, een wet die het begin was van de in die tijd zo 

noodzakelijke overheidsbemoeienis met de woningbouw, was door ‘De Vereeniging tot verbete-

ring van de woningen der arbeidende klasse’ in Den Haag een complex van 46 arbeiderswoningen 

gebouwd. Deze vereniging was een pionier in Nederland op het gebied van sociale woningbouw. Het 

complex lag tussen de Hoefkade en de Parallelweg. De huisjes werden genoemd naar één van de 

oprichters en tevens eerste voorzitter van deze vereniging, Isaac Paul Delprat, de Delpratwoningen.

Mijmeringen



Tegenover ons huis woonde een 

vriendje: Hugo Limbach. Zijn vader 

was violist en verdiende de kost met 

spelen in restaurants. Later ging die 

voor de zekerheid ook maar op de 

trombone leren spelen.

Jazz

Ik stond wel eens geïmponeerd in hun 

voortuin te luisteren. Dat was nog 

eens een vader! Met een geheimzin-

nig beroep. Hij was niet thuis als mijn 

vader wel thuis was. Maar dat strijkje 

in een restaurant werd kennelijk zeld-

zamer. Te duur, denk ik. Misschien 

zat er toekomst in die trombone, bijv. 

een plekje in een orkest. Maar dat 

mocht absoluut geen jazz-orkest zijn.

De na de oorlog steeds populairder 

wordende jazzmuziek was hem een 

gruwel in het oor. Toen ik als wat 

oudere puber, toch nog overmand 

door heimwee naar Den Haag, jaren 

na mijn verhuizing naar Amsterdam, 

bij dit vriendje in Den Haag ging 

logeren, draaiden we jazzplaten. Van 

die grote, 78-toeren.

Als zijn vader thuiskwam moest ‘dat 

ding’ uit. ‘En zingen kunnen ze ook 

al niet! Daar hebben ze nota bene een 

microfoon bij nodig. Helemaal geen 

volume. Dat croonen is kreunen!’

In die tijd waren de meeste jongeren 

heel erg idolaat van jazzmuziek. 

Louis Armstrong, Lionel Hampton, 

Ella Fitzgerald, Benny Goodman, de 

Dutch Swing College, e.d. Dat waren 

ook mijn favorieten. Maar de meeste 

ouders moesten daar niets van weten. 

Nelly’s vader, hoorde ik later, noemde 

het jasses-muziek. Achteraf haast 

onbegrijpelijk. Het was allemaal zo 

beschaafd, vergeleken bij wat er later 

kwam.

Aan die latere naoorlogse logeerpar-

tijtjes bij de familie Limbach heb ik 

goede herinneringen  Het was fijn 
om weer even in Den Haag te zijn. 

Bovendien hadden vader en moeder 

Limbach ook nog twee heel mooie, 

iets oudere dochters. Op één van de 

twee was ik als kind beslist heimelijk 

verliefd. Ik weet niet meer of het 

op Adelheid of Hildegard was. Die 

namen alleen al!

Pleintje

Aan het doodlopende eind van de 

Perenstraat was een pleintje. Dat was, 

meen ik, veel ruimer dan tegenwoor-

dig. Ik denk dat die plantsoentjes er 

toen nog niet waren en het was een 

echt pleintje (auto’s waren er in die 

tijd vrijwel niet). Ik herinner me dat 

op zoele zomeravonden veel kinderen 

daarnaartoe gingen om spelletjes te 

spelen. En soort slagbal, of ‘Schipper 

mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik 

dan een cent betalen, ja of nee? Wat 

moet ik doen?’ De ‘schipper’ zei dan 

hoe je een stukje verder mocht naar 

de overkant. Hinkelen. Of kruipen. Of 

we deden gewoon verstoppertje.

Ik vond het prachtig. Ik herinner me 

nu nog het geluksgevoel dat bezit van 

me nam. Misschien was het omdat ik 

dan later naar bed mocht, misschien 

was het een saamhorigheidsgevoel 

met al die kinderen op dat pleintje, en 

het was dan altijd mooi weer.

Heb één minder prettige herinnering 

aan dat pleintje. Aan het eind van de 

oorlog probeerden de Duitsers hun 

dreigende nederlaag af te wenden met 

het afschieten van raketten, uitgevon-

den door Werner von Braun. Op drie 

plaatsen werden die afgevuurd naar 

oorlogsgebieden. Naar België, naar 

Engeland. Niemand begreep waarom 

veel van die raketten hun levensloop 

begonnen over Den Haag heen. Er 

mislukten nogal wat lanceringen.

Ik herinner me nog dat ik voor het 

eerst die dingen als zilveren sigaren 

hoog door de lucht zag vliegen. 

‘Pappa, wat is dat?’ ‘Dat is een V1, 

jongen. Als je hem boven je hoofd 

hoort is het veilig. Want ze zijn snel-

ler dan het geluid. Als je hem hoort, 

is hij al veel verder. Dan kan er niets 

meer fout gaan.’ Er ging vaak wat 

fout, dan viel zo’n mislukkende raket 

op een wijk in Den Haag; geweldige 

ontplo fing  en heel lok hui en in 
puin en veel mensen dood.

Sinds die dingen in de lucht zaten, 

stond er een koffertje met noodza-

kelijkheden naast mijn bed, voor als 

het mis ging. Het veroorzaakte angst. 

Voor mij was de oorlog afgelopen 

toen er geen ‘vliegende bommen’ 

meer over ons heen vlogen. Dat 

was enige tijd vóór de vrede werd 

getekend.

Eens was ik alleen, op dat pleintje. Ik 

moet acht jaar geweest zijn. Ik hoorde 

Herinneringen aan de Perenstraat

De begraafplaats Oud Eik en Duinen. Foto genomen vanaf de Mient, de straat achter de Perenstraat. Hier liggen dus mensen die twee keer gestor-
ven zijn. Waarschijnlijk zijn er ook nog familieleden van de Saraber's bij. Er hebben vroeger nog wel vaker Saraber's in Den Haag gewoond.

De voortuin van de vader van Hugo, de violist. Later mijn logeeradres.

De Vruchtenbuurt was wel een nette buurt. Geen ‘arbeidersbuurt’. Dat vonden ze vroeger een 

belangrijk onderscheid. Ik heb me altijd verbaasd over het belang dat onze ouders daar nog aan 

hechtten. Dat werd later m.i. allemaal veel minder belangrijk. Mijn ouders waren in 1938 de eer-

ste bewoners. De buurt was nog maar net klaar. Het was nog niet zo eenvoudig om al die huizen 

verhuurd te krijgen. Vele stonden lang leeg! Woningnood bestond toen nog niet. Dat begon pas na 

de oorlog. Mijn moeder heeft volgens de overlevering daar nog wat aan verdiend, door belangstel-

lenden rond te leiden en omver te praten. Daar is ze altijd goed in geweest. Die handelsgeest kwam 

later steeds weer terug. In de Perenstraat woonden mensen met eenvoudige ‘witte boorden’-beroe-

pen. Boekhouders en andere kantoormensen, musici, schoolmeesters en dat type van soort.

Aan het doodlopende eind van de P

De begraafplaats Oud Eik en Duinen.

  De Oud-Hagenaar- De krant voor de 50-plusserDinsdag 16 oktober 2018pagina 14



een heel vreemd hard geluid. Het 

kwam op me af.

Ik wist: die gaat neerstorten. Hij 

kwam steeds dichterbij en steeds lager.

Het gaf een angstaanjagend lichtef-

fect. Het ding tolde rond. De lange 

straat voor me werd hel verlicht als 

de uitlaatvlammen naar me toegericht 

waren, en in schijnbaar diepe duister-

nis gehuld als de kop van de raket naar 

me toe gericht was.

Ik werd doodsbang. In paniek rende 

ik aan het eind van het pleintje een 

trap op en drukte op alle bellen die 

ik daar zag. Misschien een verkeerde 

reactie. Als die bom ontplofte, had ik 

waarschijnlijk binnen nog minder kans 

dan buiten.

Maar niemand deed de deur open. 

Waarschijnlijk zat daar iedereen 

verstijfd te wachten op de grote klap! 

Ik ‘stierf duizend doden’. Maar die 

uitdrukking kende ik toen nog niet. 

Maar het monsterlijke ding ging 

over mij heen en 20 seconden later 

klonk een geweldige klap. Hij was 

neergekomen en ontploft. Ongeveer 

400 meter verderop. Ik rende terug de 

straat in. Naar huis! Even later hoorde 

ik: ontploft, niet op een blok huizen, 

maar op een begraafplaats! Dat was 

een dubbeltje op zijn kant.

Maar maandenlang had ik iets om 

steeds over na te denken: wat gebeurt 

er met dode mensen als er een bom 

op de begraafplaats ontploft? Kunnen 

dode mensen nog een keer dood gaan? 

Toen ik mijn kinderprobleem aan mijn 

ouders voorlegde werd ik hartelijk uit-

gelachen. Had ik er nog een probleem 

bij: mijn ouders begrepen mij niet!

Vlierboomstraat

Vóór en in de oorlog (Tweede We-

reldoorlog) stond in de nogal brede 

Vlierboomstraat geen enkele auto. Er 

was in het midden toen wel veel asfalt, 

en hier en daar een bloemenperk. In 

de ‘hongerwinter’ (1944-1945) was 

er een groot tekort aan voedsel en aan 

brandstof. Eerst was er zelden gas, 

vrijwel nooit licht. Later helemaal 

niet meer. En uitgerekend die winter 

was het ook heel lang heel koud. Mijn 

vader had, als veel vaders, een ‘nood-

kacheltje’ gemaakt. Van een kleiner 

conservenblik in een groot blik.

Je kon er ook iets in een pannetje 

op verwarmen. Dat ging dan later in 

de ‘hooikist’. Een doos die in bed 

onder de dekens werd gezet, en het 

eten kon daar verder in ‘garen’. Hoe 

het allemaal precies werkte, weet ik 

niet meer. Maar het was meestal de 

enige manier om een plekje met een 

beetje warmte in huis te creëren. Dat 

brandstofzuinige noodkacheltje moest 

natuurlijk wel ergens op branden.

Als kind werd ook ik aan het werk 

gezet. Als mijn vader in de schuur iets 

zaagde, ving hij het zaagsel op. Dat 

zaagsel werd in stukken stevig papier 

tot een bol verpakt. Als je dat aanstak, 

fikte het lekker  Het maken van ulke 
zaagselballen was mijn taak. Verder 

werd er in die kacheltjes van alles 

gestookt. Ongeveer in het midden 

van wat mijn foto van de Vlierboom-

straat laat zien, zat ik als achtjarige 

bij een door mijn vader in het asfalt 

gehakt gat ‘kooltjes te zeven’. Onder 

de bovenste harde laag asfalt zat een 

mengsel van stenen en cokes.

Veel kinderen kregen van hun ouders 

de opdracht om van dat spul op een 

zeef te scheppen, goed schudden zodat 

al het stof en gruis weg was, en dan 

met je koude vingers de dan goed 

zichtbare cokes tussen de stenen uit te 

plukken. Met een heel klein emmertje 

cokes ging je dan na een paar uur 

verkleumd naar huis. Ik weet dat ik 

het vreselijk vond. Maar ja, het was 

nodig. Mijn vader moest zich maar zo 

weinig mogelijk buiten vertonen, want 

jonge mannen liepen de kans opgepakt 

en naar Duitsland gestuurd te worden 

om in de oorlogsindustrie te werken. 

En ik was niet de enige kooltjeszever. 

Om je heen zaten nog heel veel kinde-

ren hetzelfde te doen.

Verderop in de straat woonden 

vrienden van mijn ouders. Die hadden 

alle deurtjes van kastjes, waar dan 

ook in huis, aan stukjes gezaagd en 

opgestookt. Die ‘oom’ was duide-

lijk niet zo handig en actief als mijn 

geweldige vader en zocht alleen naar 

snelle en gemakkelijke oplossingen. 

Na de oorlog was hij nog eens bij ons 

in Amsterdam op bezoek en verbijs-

terde mij - toen puber - met de trotse 

mededeling dat zijn lijfspreuk was 

ontleend aan de titel van een boek van 

Max Dendermonde: ‘De wereld gaat 

aan vlijt ten onder!’

Op bezoek

Mijn ouders gingen er wel eens op 

bezoek. Ik moest dan mee. Het was er 

heel ongezellig met al die open kasten. 

Mijn ouders vonden het dom van ze. 

Eens zou de oorlog toch wel afgelopen 

zijn, en wat moest je dan met zo’n rot-

zooi in huis. Kon je helemaal opnieuw 

beginnen. Het stonk er naar brand, 

weet ik nog. Het plafond was zwaar 

beroet. Slecht functionerende noodka-

chel denk ik. ‘s Avonds laat weer terug 

naar huis. Dat was spannend. Want het 

was spertijd, hadden de Duitsers ver-

ordonneerd. Dan mocht niemand op 

straat zijn. Het was maar tweehonderd 

meter naar ons huis. Maar elk moment 

zou een Duitse patrouille kunnen 

langskomen en owee als we dan 

gesnapt werden. Het was heel koud 

op straat en aardedonker. De huizen 

moesten allemaal verduisterd zijn om 

de oriëntatie van de geallieerde vlie-

gers te belemmeren, die op weg waren 

naar Duitsland om daar grote steden 

plat te gooien. Straatlantaarns brand-

den al heel lang niet meer. En oude 

zaklantaarns hadden we misschien wel 

ergens, maar geen batterijen. Ik was 

bang. Ik voelde ook de spanning bij 

mijn ouders. Heel opgelucht als we 

weer veilig in ons eigen, wat minder 

afgetakelde huis waren.

Eddy Saraber

eddysaraber@hotmail.com

Bovenstaand artikel is een 

fragment uit het boekje 

‘Haagse Heugnis’ over kin-

dertijd in oorlogstijd in de 

Perenstraat

Foto van het pand op de hoek van onze straat.

an de Perenstraat was een pleintje.

Vóór en in de Tweede Wereldoorlog stond hier, in de nogal brede Vlierboomstraat, geen enkele auto.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Wat is dat toch, die behoefte aan 

verzamelen? Is het een poging om 

te bewijzen, dat we, ondanks alles, 

uiteindelijk toch niet voor niets heb-

ben geleefd?

  Het begon al in mijn jeugd. Ik spaarde 

van alles. Postzegels bijvoorbeeld. 

Mijn collectie van blote dames op 

postzegels hou ik zelfs nu nog hoog in 

het vaandel. Weggooien doe ik slechts 

bij hoge uitzondering. Zodat mijn zol-

der steeds verder uitpuilt met de meest 

uiteenlopende spullen. Maar wat moet 

ik ermee?

    En zo heb ik al mijn agenda’s en 

lerarenagenda’s van 1967 tot nu. 

Van duizenden leerlingen kan ik nog 

opzoeken wanneer ze een halve eeuw 

geleden absent waren en welke cijfers 

ze van me kregen. Wat moet ik ermee? 

En die leerlingen zelf interesseert het 

natuurlijk ook helemaal niks meer. 

Weggooien dus? Ik kan er niet toe 

komen.

    Verder heb ik nog kisten vol spullen 

en documenten van mijn ouders, 

grootouders en overgrootouders. Een 

bierglas met een zilveren deksel met 

de inscriptie ‘Gottfr. Meijer Düren 

1883’. Van mijn betovergrootvader. 

Zoiets doe je natuurlijk niet weg. Maar 

wat moet ik er mee?

     Bekeuringen, Hitweken en 

barometers 

Met mijn verzameling oningevulde 

stembiljetten was ik laatst op de lokale 

tv. Dat is tenminste nog iets. Dan weet 

je waarom je ze al die jaren hebt ge-

spaard. Maar wat doe ik met ruim 150 

op schrift gestelde dromen uit 1960? 

Met al die koekoeksklokken, pendules 

en barometers die ik in mijn leven heb 

gesleten? Met een vrijwel complete 

verzameling Hitweken en Aloha’s?

  Wat doe ik met een complete lijst van 

bekeuringen voor te snel rijden die 

mevrouw Pasgeld opliep in de periode 

van 2009 tot heden? Ik weet het niet. 

Ik weet het niet.

    Wel weet ik wat ik ga doen met mijn 

verzameling geldstukken. Ik spaar 

namelijk munten van 1, 2, 5, 10 en 20 

eurocent. Die verzameling is al twee 

keer zo zwaar als ikzelf. Als ik genoeg 

heb, doe ik ze in een stevige kist, rijd 

ermee naar het belastingkantoor en 

stort de kist uit in de hal van het kan-

toor teneinde mijn belastingschuld te 

voldoen. Dát is nog eens verzamelen 

met een doel!

     Eierenplop, voldoendes en 

onvoldoendes  

Anders ligt dat met mijn verzameling 

boodschappenbriefjes. Daar heb ik 

drie albums vol van. Steeds als ik in 

de supermarkt een boodschappenbrief-

je vind (op de grond of in een karretje) 

pak ik dat op om er mijn verzameling 

mee te verrijken. De meest wonder-

lijke zaken staan daar soms op. Cicken 

tonight, bijvoorbeeld. Eierenplop. Sch 

mielekt rus. Bierkasten. Smoeltjes. 

Pap voor ons en broodjes voor de 

jongens. Ik noem maar wat. Maar wat 

moet ik ermee?

  Hetzelfde geldt voor het archief met 

de handel en de wandel van mijn jong-

ste zoon vanaf zijn geboorte tot zijn 

twintigste. Al zijn voldoendes en on-

voldoendes. Al zijn bekeuringen. Z’n 

tekeningen. Memorabele gebeurtenis-

sen uit zijn leven. Ik bewaar het maar, 

in de hoop dat hij er te zijner tijd wat 

aan heeft. Maar als dat niet zo blijkt te 

zijn, gooit ie het maar weg. Dan heb ik 

ook dat voor niks bewaard.

    Want als ik straks het tijdelijke heb 

verruild voor het eeuwige, liggen 

al die dingen nog steeds op zolder. 

En zitten mijn nabestaanden ermee 

opgescheept.

    En dan kan ik me nog voorstellen, 

dat ze vechten om dat schilderij 

van de Amsterdamse Westertoren, 

dat een van mijn voorvaderen rond 

1880 schilderde. Want dat schilderij 

is minstens 5.000 euro waard. Maar 

wat moeten ze met al die radio’s, tv’s, 

bandrecorders, die ik gedurende zo’n 

halve eeuw heb vervangen door nóg 

nieuwere, nóg betere, nóg geavanceer-

dere radio’s, tv’s en bandrecorders? 

Of met die drie ordners waarin álle 

gebruiksaanwijzingen zitten van álle 

apparatuur die ik in de loop van mijn 

leven heb aangeschaft?

     Zinloos 

Spullen uit het verleden bewaren. 

Waarom zou je? De vraag is natuurlijk 

hoe ver dat verleden van je af staat. Of 

hoe dichtbij. Want in het laatste geval 

kan je er nog steeds iets van leren. 

Dan struin je weer eens op zolder door 

die ouwe spullen. En dan sta je einde-

lijk eens stil bij vragen die zijn blijven 

liggen tijdens de wedloop van alledag. 

Hoe ging dat vroeger ook al weer? O, 

ja. Dat ging toen zus en zo. En? Was 

dat beter of slechter? En zo kom je tot 

de conclusie, dat vroeger heus niet al-

les beter was. Maar wel bijna alles.

  En langzaam dringt het dan tot je door, 

dat je een groot deel van je tijd hebt 

verdaan met klakkeloos en zinloos 

achter zogenaamde vernieuwingen aan 

hollen.

     Direct bij het groot vuil? 

Is het dan allemaal voor niks geweest? 

Heb ik alles dan voor niks bewaard? 

Zijn zij, die uiteindelijk alleen nog 

maar een tasje met een paar spulletjes 

hebben overgehouden, dan toch de 

wijsten geweest?

  Ik weet het niet. Soms ben ik jaloers 

op ze. Maar soms vind ik een soort ge-

borgenheid en veiligheid in mijn ouwe 

spulletjes. En dan blader ik bijvoor-

beeld mijn zorgvuldig bewaarde oude 

brieven en foto’s weer eens door. Om 

er achter te komen waar het allemaal 

goed voor was. En als ik dat doe, word 

ik er stil van.

    Kleine nostalgie dus. In optima forma.

    Als mijn nabestaanden de hele troep 

tenslotte inderdaad weggooien, 

moeten ze dat echt zelf weten. Ik wil, 

zal en kan ze er niet meer mee lastig 

vallen. Het enige dat ik hoop is, dat 

zij zelf ook iets bewaren om stil van 

te worden.

    Zit ik ernaast? Kan ik dat hele soep-

zooitje misschien beter direct al bij het 

groot vuil zetten? Mail het naar  julius.

pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

 Wie wat bewaart heeft wat   
  Uit een tv-documentaire van de VPRO bleek onlangs, dat de ene mens z’n leven lang kastenvol 

spullen heeft verzameld. Terwijl de ander slechts wat kleren, een tasje met een tandenborstel, een 

paspoort en foto van zijn vriend(in) blijkt te bezitten. 

Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat 

de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.
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  Zo vlak na de Tweede Wereldoor-

log ontstond in Groot Brittannië 

de vraag naar goedkope en relatief 

simpele auto’s en de A30 was daarop 

Austin’s antwoord. De tegenhanger 

van de Morris Minor. Een beetje 

bolhoedmodel dat leverbaar was 

met 2 en 4 deuren. Opvallend grote 

verticale chromen grille met boven 

op de spatborden grappige sateliet-

vormige chromen parkeerlampjes. 

Niet vreemd voor die tijd waren de 

simpele niet weggewerkte deur-

scharnieren. Ook normaal voor die 

tijd waren de verlichte pijlen die uit 

de deurstijl klapten en dienden als 

richtingaanwijzers. Zeer kwetsbaar 

en ze knipperden ook niet. Nog uit 

de tijd van paard en wagen.

    De achterzijde was ook heel karakte-

ristiek. Achterruit in de vorm van een 

halve maan met een ol afl opende 
bagageklep die op drie plaatsen 

scharnierde. En wel zodanig dat de 

regen en sneeuw zo de bagageruimte 

invielen. Mooi was de chromen 

badge op de achterklep met de trotse 

vermelding ‘Austin of England’. 

Heerlijk toch? En laten we niet ver-

geten dat dit helemaal modern was 

zo’n 65 jaar geleden.

     Madurodam-formaat 

Het interieur was gezien met de ogen 

van nu Madurodam-formaat. Je kan 

wel spreken van superknus. Op zich 

fraai gevormde niet verstelbare stoel-

tjes en een achterbank. Ik meen mij 

te herinneren dat de rijruiten omhoog 

en omlaag geduwd moesten worden 

zonder deurhendel. Wel tochtraam-

pjes en aan de deuren zaten leren 

fl appen als trekhendel om de deuren 
aan dicht te trekken.

  Stuurtje was een beetje zoals we die 

kenden van de MINI uit de jaren 

zestig en als voorloper op diezelfde 

MINI in het midden van het dash-

board een grote ronde snelheidsmeter 

met daaromheen gegroepeerd een 

aantal trekknoppen. Daaronder direct 

uit de vloer komend de versnel-

lingspook. Natuurlijk het ronde 

Union-sleuteltje in het contactslot 

en de daarbij behorende startknop, 

wat nu weer helemaal modern is. 

Heel opvallend waren de pedalen die 

rechtstreeks uit de vloer kwamen en 

ogenschijnlijk wat lukraak geplaatst 

waren. Als optie kon je een kacheltje 

bestellen dat onder het dashboard in 

het midden geplaatst was. Onder de 

motorkap zat een 803 cc motor met 

30 pk en een topsnelheid van rond de 

70 kilometer. Austin vermelde posi-

tief dat dit 98 kilometer zou moeten 

zijn wat je in 35 seconden van 0 zou 

moeten kunnen realiseren. Timing 

op basis van een kalender, in plaats 

van een stopwatch, zou je nu bijna 

zeggen. De eerste versnelling was 

nog niet gesynchroniseerd dus dat 

vereiste wat beleid bij het terugscha-

kelen, maar ook dat was voor die tijd 

niet vreemd. In een later stadium is 

er nog een besteluitvoering aan dit 

model toegevoegd en ook nog een 

met een open laadbak.

    Maar het doek viel eind jaren vijftig, 

toen Alec Issigonis de MINI intro-

duceerde. Een revolutionair concept 

dat na ruim vijftig jaar dankzij BMW 

nog steeds actueel en hip is.

     John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl  

 Austin A30   
  Eigenlijk kan ik mij niet herinneren of ik hem in mijn jeugd in 

Den Haag heb zien rijden, maar onlangs zag ik hem staan bij 

mij in Oegstgeest. Ben Sondermeijer, een lokale garagist, is 

de trotse eigenaar van dit stukje Britse historie, de Austin 

A30 uit de jaren vijftig. Uit 1951 om precies te zijn. 

    

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

SUDOKU mee en win !!!
  U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op wille-

keurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. 

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

vakje een ‘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.

   Prijswinnaars 

In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier 

Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde 

de vorige keer:  7-4-1-9 . Drie winnaars ont-

vangen een waardebon van 15 euro (prijs 1), 

10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden 

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar 

de volgende inzenders:

1. Ineke de Wit -Tavecchio, te Zoetermeer

2. Tineke van de Graaf, te Den Haag

3. M. van der Lelij, te Maassluis

   Inzenden 

Voor de puzzel van deze week worden we-

derom drie prijzen verloot verloot.

    Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op  vrijdag 26 oktober .

    Stuur per mail naar:

 puzzel@deoud-hagenaar.email 

    Zet in de onderwerpregel:

 Oplossing Sudoku nr. 21 

    Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!     

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

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

4 9
1 6 9 7
5

9 2 5
4 1 8

8 3 4 7
5 3 1
1 6 8

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

9 4 1
2 4 6 7

5 3
3 9 7

8 7 4 5 2
2 1 6

8
6 2 4

3 7
7 4 1 5

5 6

3 2 4 8
4 5 7

5 3
1 4 3
2 6 4 5
3 5 2

5 7
7 1 8

7 8 9 4
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      Wordt dan snel gratis lid van 
 de Volharding en ontvang
                               de Hofpas én ....

   

           20% KORTING
 

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

fi

Nog geen Hofpas?  

    Bel en bestel 070-2210580

   WWW.COMFORTLAND.NL

ATHLON CARBON ULTRALICHTGEWICHT 

ROLLATOR  5.2 KG  

- Ultra lichtgewicht rollator slechts 5.2 kg , gemaakt 

van het oersterke Carbon Fiber en daarmee een     

van de lichtste op de markt.

- Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid           

en comfort.

- Zeer licht wendbaar met kleine draaicirkel.

- Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid, com-

fort, zeer licht wendbaar, kleine draaicirkel en uitste-

kende stabiliteit.

- Verkrijgbaar in 3 zithoogtes, in de kleuren zwart, 

antraciet, wit en rood. 

De Athlon rollator is gemaakt van Carbon Fiber 

en daarom extreem licht. Bij het ontwerp van de 

Athlon rollator is rekening gehouden met design 

en gebruikersgemak. Het is met een eigen gewicht 

van slechts 5,2 kg één van de lichtste rollators op 

de markt. De Athlon rollator hee� een stijlvol en 

mooi design. Hij is gemaakt van Carbon Fiber 

en de overige onderdelen van hard kunststof. 

Hij kan een gewicht aan van 150 kg en hee� 

een makkelijk inklapsysteem. Maak kennis met 

deze superlichte en onverwoestbare carbon fiber 

rollator. Optioneel te leveren met ultra zachte 

so�banden voor extra comfort tijdens het lopen. 

Opvouwbaar en compact

De Athlon rollator is eenvoudig in te klappen 

en blij� gesloten door het eenvoudige 

vergrendelingssysteem, dat tevens dient als 

ergonomisch gevormd handvat waarmee de 

rollator opgepakt kan worden. Zo maakt u de 

Athlon compact en handzaam om mee te nemen.

Met de Hofpas

 € 399,00

Normale prijs € 499,- 

MULTIFUNCTIONELE DOUCHE-
STOEL MET AFNEEMBARE 
ARMLEUNINGEN

FYSIC COMFORT GSM FM-7600
 

Met de Hofpas

 € 23,95

Normale prijs € 29,95

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 kunst-

stof zitting en rugleuning, in combinatie met 

armsteunen, bieden u veel comfort. 

De anti-slip poten zorgen ervoor dat deze stoel 

veilig gebruikt kan 

worden op een gladde 

en vochtige vloer in 

de badkamer. Zowel 

de zithoogte als de 

armsteunen zijn in 

hoogte verstelbaar.

Met de Hofpas

 € 95,95

Normale prijs € 119,95

Handige en 

gebruiksvriendelijke 

mobiele telefoon die zeer 

geschikt is voor ouderen. 

De telefoon is voorzien 

van grote toetsen, 

instelbaar volume en is 

eenvoudig in gebruik. 

Met alarmfunctie, 

waarmee u in 

geval van nood vijf 

telefoonnummers kunt bereiken met één druk 

op de SOS-knop.

Met de Hofpas

 € 55,95

Normale prijs € 69,95

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.

Nederlands 

sprekend klokje 

met zéér dui-

delijke spraak. 

Spraak instel-

baar: Elk heel 

uur of na het drukken van de grote 

rode knop. Ook als wekker (met 

één alarmtijd) te gebruiken.

Eenvoudig in te stellen door 

iemand met een 

visuele 

beperking 

door 

gesproken 

instellingen. 

NEDERLANDS SPREKENDE 
WEKKER/KLOK

WARMTEKUSSEN HP615
Het warmte/knuffel-
kussen is heerlijk zacht 

en geschikt voor het 

ontspannen van de spie-

ren. Het kussen beschikt 

over 4 verschillende temperatuurstanden 

en een veiligheidssys teem met een over-

verhittings-

beveiliging. 

Wordt geleverd 

inclusief wisselbare/

wasbare microvezel 

hoes..

Met de Hofpas

 € 39,95

Normale prijs € 49,95

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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Word ook fi t 
wakker dankzij

SlaapID!

Pijnklachten in rug,nek of schouders?

Wij zijn onderdeel van 

de Beddenspecialist.nl formule!

         Vraag nu de gratis SlaapID-slaaptest aan!

De test duurt slechts 3 nachten. 

Gewoon thuis in je eigen bed.

3 nachten 4 inzichten

Wat is je slaaphouding, slaapritme 

slaapbeweging, en slaapklimaat?

5 stappen

Krijg in 5 gemakkelijke stappen 

inzicht in je eigen slaapsituatie.

Wij bieden al 50 jaar huisvesting voor mensen 
van 55 jaar of ouder in de sociale sector

VERTROUWD WONEN BIJ

STICHTING
DUIVENVOORDE

Voor meer informatie bel 070 - 320 37 36

of mail naar info@stichting-duivenvoorde.nl

Of kijk op onze website www.stichting-duivenvoorde.nl

Zelfstandig wonen, met in 

de directe omgeving welzijn 

en zorg.

 

Stichting Duivenvoorde is 

eigenaar van 410 woningen

in Leidschendam met daarbij een 

Dienstencentrum.

 

Door persoonlijke aandacht, extra 

voorzieningen en een gezellige 

ontmoetingsruimte biedt Stichting 

Duivenvoorde een vertrouwde 

woonomgeving.

 

Vraag naar de mogelijkheden.
www.deontzorgcentrale.nl � T: 0174-768888  

E: info@deontzorgcentrale.nl

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin. 

Van schilder-, timmerwerk, elektra, renovatie badkamer
en keuken, tuinonderhoud, tot het ophangen 

van lampen en schilderijen.

Vindt u het dekbedovertrek
verwisselen ook een lastig 
en zwaar karwei?
Met een Sofiben is dit verleden tijd!

Sofiben heeft een doorlopende rits over 3 zijden en een instopstrook over 
de gehele breedte van het matras. Sofiben wordt handgemaakt in Nederland 
en heeft een ruime keuze in verschillende kwaliteiten stof. U heeft al een 
dekbedovertrek vanaf € 40,00. Bestellen kan telefonisch of via internet.

Bel voor een brochure of uw bestelling naar 0164 - 686 071.

Nu 10% korting met de code

OKT#2018#

Geldig tot 31-10-2018

Lezersaanbieding:

www.sofiben.com 



senioren-appartementen, die opgele-

verd zijn in 1988 en gesitueerd in de 

prachtige tuin van de Spaansche Hof, 

die twee ingangen heeft: één aan het 

Westeinde en één aan de Laan.

De kern van de Spaansche Hof is het zogenoemde 

stadspaleis (met de ingang aan het Westeinde), 

dat nu dient als evenementenlocatie (waaronder 

de functie van trouwlocatie), maar zijn “gran-

deur” dankt aan de Spanjaarden, die er ooit hun 

ambassade hadden, tot 1811. Nadat de Franse- en 

de Deense gezant er hun domicilie hadden gehad, 

trok de Engelse ambassadeur in het pand tot het 

jaar, waarin de Engelse ambassadeur voor de 

deur (1979) door IRA-leden vermoord werd. 

Daarna werd het bijzondere pand veilinghuis en 

inmiddels is het een exclusief partycentrum annex 

unieke trouwlocatie geworden.

De geschiedenis van dit bijzondere Stadspaleis 

gaat terug tot 1469, toen de raadsman van Keizer 

Maximiliaan, Gerrit van Assendelft, hier zijn huis 

bouwde. Nadat het huis meerdere malen werd 

overgeërfd binnen deze familie van hoogwaar-

digheidsbekleders, ging door middel van een 

huwelijk, het huis over in handen van de familie 

Van Renesse. Deze laatste verbleef niet veel in 

‘s-Gravenhage en besloten werd, het bezit te 

verhuren. Niemand minder dan Johan de Witt was 

voor een aantal jaren een van de huurders. Nadat 

hij in 1653 tot raadpensionaris van Holland werd 

benoemd, was het nodig om in een passende en 

waardige residentie te wonen. Aan het Westeinde 

vond hij zijn onderkomen.

Maar haar koninklijke uitstraling dankt Het 

Spaansche Hof echter aan de Spanjaarden, die het 

in 1677 verbouwden tot het huidige Stadspaleis. 

In het Stadspaleis huisde de Spaanse Ambassade: 

het paleis en de bijbehorende grond waren poli-

tiek onschendbaar. Enkele jaren later werd op het 

terrein van de ambassade een kapel gebouwd. Dit 

kerkje was eveneens politiek onschendbaar, zodat 

er katholieke diensten plaats konden vinden.

Ten tijde van de bezetting van Holland door 

Napoleon, besloot de Spaanse koning het paleis 

in 1811 te verkopen. De twee achtereenvolgende 

eigenaren waren ieder rijke katholieken die het 

paleis zelf niet bewoonden, het paleis werd in die 

tijd verhuurd als residentie voor de Franse- en 

later Deense gezant. Het Spaansche Hof bleef 

daarmee een diplomatieke residentie.

John Mulder voegt aan de bijzondere geschiede-

nis aan het Stadspaleis van het Spaansche Hof 

nog toe, dat Gerrit van Assendelft veel in Orleans 

(Frankrijk) verbleef en daar smoorverliefd werd 

op Catherina le Chasseur en met haar trouwde. 

Hij trouwde volgens intimi “onder zijn stand”, 

maar zij deed haar naam dus eer aan.

Wel laat hij met trots de kapel zien, die ge-

bouwd is boven het toenmalige koetshuis en deel 

uitmaakte van de Theresia van Avilakerk, die 

overigens vele jaren als vertrekpunt fungeerde 

voor tochten naar het overbekende Santiago de 

Compostella. De kerk werd in 1841 in gebruik 

genomen. De broeders - die dus later naar het huis 

van de pastoor verhuisden - woonden in de pasto-

rie achter het altaar. Ook de “zusters van liefde” 

kwamen uit het klooster uit de Oude Molstraat en 

woonden een tijdlang in de Spaansche Hof.

“Van de zusters heb ik toen best veel geleerd. 

We deden veel dingen samen, ik heb een leuke 

tijd met ze gehad. Toen het zusterhuis opgeheven 

werd, zijn er dus maar twee hier blijven wonen. 

Die leven, net als alle zusters die naar Tilburg zijn 

verhuisd, niet meer”, aldus John Mulder.

De Theodora van Avilakerk werd afgestoten 

door het bisdom, de kerkgemeenschap werd 

ondergebracht bij de Heilige Ignatiuskerk in de 

Elandstraat.

Inmiddels zijn er dus die 110 appartementen, 2 

eenkamer-, 101 tweekamer- en 7 driekamerappar-

tementen. Het zijn sociale huurwoningen.

Catherina le Chasseur was dus afkomstig uit 

Orleans en leefde in het begin van de zes-

tiende eeuw, een goede eeuw voor het rijpen van 

geesten. Ze trouwde, dus ver boven haar stand, 

met Gerrit van Assendelft, die als edelman kon 

opklimmen tot president van het Hof van Holland. 

Het huwelijk met de dochter van een herbergier-

ster liep dan ook spoedig op de klippen. Catharina 

werd met zoon en een jaargeld in een huis aan de 

Hoge Nieuwstraat gezet, waar ze zich onder meer 

ging bezig houden met valsemunterij.

Ze werd in 1541 gepakt en belandde in de Gevan-

genpoort. Haar lot was gruwelijk: ze werd eerst 

veroordeeld tot de doodstraf door verbranding, 

maar dat vonnis werd later “verzacht” tot de 

waterdood. Op 11 april zette men in de Gevan-

genpoort een kruik met water aan de lippen van 

Catherina le Chasseur, waaruit ze moest blijven 

drinken tot ze stikte. Volgens de verhalen keerde 

ze na haar dood terug naar het huis aan het 

Westeinde, waar ze zo ongelukkig was geweest. 

Volgens het dienstmeisje van Johan de Witt, die er 

twee jaar heeft gewoond, spookte ze rond.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnmail.nl

U bepaalt wat onze opdracht wordt. Dat kan 

uiteenlopen van een deelopdracht tot en met 

full service begeleiding bij het hele aankoop- of 

verkoopproces.

Röttgering NVM Makelaars is een makelaarskan-

toor met veel ervaring. Opgericht in 1972 door 

Peter Röttgering. Gedreven door passie en met 

optimale kennis van de woningmarkt staan wij 

graag voor u klaar.

Ons uitgangspunt is u oprecht en objectief van 

advies te dienen. Ook bij de vraag of een aankoop 

en/of verkoop verstandig en/of haalbaar is. En bij 

het antwoord op de vraag: eerst kopen of eerst 

verkopen?

Röttgering Makelaars analyseert, adviseert, 

begeleidt, onderzoekt, onderhandelt en rondt op 

correcte wijze af. Wij zijn zeer actief binnen de 

woningmarkt en in onze dienstverlening staat het 

belang van de cliënt centraal.

Verkoop

Speelt u met de gedachte om uw woning te verko-

pen? Dan komen wij graag vrijblijvend bij u langs 

voor een gratis waarde-indicatie.

Verhuur

Wij hebben jarenlange ervaring met (tijdelijke) 

verhuur van woningen in Den Haag in de vrije 

sector. Bijvoorbeeld aan expats.

Aankoopbegeleiding

Bent u op zoek naar een woning? Röttgering 

NVM Makelaars begeleidt u op deskundige wijze 

bij de aankoop.

Bent u van plan om uw huis te verkopen of bent u 

zich nog aan het oriënteren?

Uw woning verkopen in zes stappen

Stap 1: Vrijblijvend advies

Stap 2: Woningopname & verkoopplan

Stap 3: Volledige presentatie van uw woning

Stap 4: Bezichtigingen & biedingsproces

Stap 5: Verkoop & afronding

Stap 6: Inspectie en Notaris

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblij-

vende kennismaking en lichten het stappenplan 

graag toe!

Breitnerlaan 285 Den Haag

070-324 55 66

www.rottgering.nl

Spaansche Hof: van kerk en 
kapel naar seniorencomplex

Röttgering NVM Makelaars

Thuis van Binnenhof tot Buitenwijk

“Als kind kon ik hier de broeders zien 

lopen als ik eens nieuwsgierig ging kij-

ken. Die broeders zijn inmiddels al lang 

naar de woning aan de Laan verhuisd, 

waar de pastoor - want die was al van 

een andere orde - al langer woonde”, 

vertelt John Mulder, die 5 jaar als 

vrijwilliger en 10 jaar als voorzitter 

van de bewonerscommissie optrad. 

De bewonerscommissie is in het leven 

geroepen voor de bewoners van de 110 

U wilt een huis kopen of uw woning verkopen. Of u hebt plannen daartoe, maar 

weet niet of die haalbaar zijn. En of het allemaal wel verstandig is.
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Rob Herrebout heeft in 2014 De Ontzorg Centrale 

opgericht. Gevestigd in Wateringen is de Ontzorg 

Centrale een bedrijf dat zich volledig focust op 

de veranderende samenleving en de daardoor 

ontstane behoefte naar ontzorging.

Voor álle kleine en grote klussen in en rondom 

huis en tuin. Onze focus ligt op het ontzorgen van 

ouderen, maar wij staan voor iedereen klaar die 

door gebrek aan tijd, kennis, technisch inzicht 

en/of fysieke beperkingen behoefte heeft aan 

hulp. Kortom de ‘Ontzorg Centrale’ probeert een 

zo groot mogelijk aanbod van diensten aan te 

bieden tegen een redelijk tarief. Van schilderwerk 

(binnen/buiten), timmerwerk, elektra, computer, 

aansluiten van audio/video/tv en tuinonderhoud 

tot het ophangen van lampen en schilderijen.

Waar nodig kan ‘de Ontzorg Centrale’ - door haar 

uitgebreide netwerk - mensen in contact brengen 

met betrouwbare en betaalbare leveranciers en 

dienstverleners uit de regio. Alles in één hand. 

De dienstverlening is niet alleen gericht op het 

“technisch” ontzorgen, maar ook gericht op het 

sociale aspect, door het aanbieden van hulp- en 

gemaksdiensten. U kunt ook werkzaamheden 

combineren. U stelt zelf een wensenlijstje op en 

wij voeren het voor u uit!

Bent u geïnteresseerd? 

Bekijk alle mogelijkheden op www.deontzorgcen-

trale.nl. Of neem - geheel vrijblijvend - contact 

met ons op via het contactformulier of bel 0174-

76 88 88.

“Klussenbedrijf ‘De Ontzorg Centrale’ is een 
daverend succes!” aldus eigenaar Rob Herrebout
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blijf jezelf

Ook als je al wat ouder bent wil je nog volop genieten 

van een warm bad of een lekkere douche. Kies voor 

de veilige badkameroplossingen van Senzup. Dankzij 

onze producten houd je het roer in eigen hand. 

Kijk op www.senzup.nl voor meer informatie.

“IK GENIET WEER VAN 

EEN LEKKER WARM BAD”

UitstekendTrots op onze tevreden klanten

WELKOM IN DE SHOWROOM

Oosteinde 6, Barendrecht       

Liever een afspraak thuis? 

Bel 0800 – 0468

GRATIS BROCHURE?

Bel gratis 0800-0468 

voor onze uitgebreide 

brochure.

 



SlaapFysio een brug slaan tussen fy-

siotherapeuten en beddenspecialisten. 

Inmiddels hebben zich landelijk ruim 

60 fysiotherapie- en mensendieckprak-

tijken aangesloten bij dit initiatief.

Middels de SlaapID-sensor kunnen de aange-

sloten praktijken en beddenspecialisten inzicht 

krijgen in de slaaphouding, slaapbeweging en het 

slaapklimaat ‘s nachts. Vervolgens is het mogelijk 

om aan de hand van deze gegevens te beoordelen 

of er een relatie ligt tussen de fysieke klachten en 

het slaapgedrag van de persoon.

Bij de winkels van Beddenspecialist.nl kunt u nu 

terecht voor een gratis SlaapID meting. U draagt 3 

nachten lang een kleine sensor op uw borst in uw 

eigen bed. Met de inzichten van uw slaapgedrag 

en persoonlijke wensen kan een optimale slaapsi-

tuatie voor u gecreëerd worden, zodat de klachten 

mogelijk worden verholpen, verzacht worden of 

worden voorkomen en u iedere dag weer heerlijk 

uitgerust wakker wordt.

De kou van buiten wordt via enkel glas veel snel-

ler uitgewisseld met de warmte van binnen. Dub-

bel glas isoleert en zorgt ervoor dat de warmte 

binnen blijft, zodat de cv-ketel niet voortdurend 

hoeft te branden. Daarnaast heeft dubbel glas 

meer voordelen zoals:

Het huis voelt behaaglijker doordat koustraling 

verdwijnt

Een warme kamer met aanzienlijk minder stook-

kosten

Het glas vermindert condens aan de binnenzijde

Geluidsoverlast wordt minder door isolatieglas

Dubbel glas is inbraak vertragend

Hogere waarde van uw woning

Fiscaal aantrekkelijk gezien het lagere BTW 

tarief op het arbeidsloon, een regeling die de 

regering ook in 2019 doorzet met 9% BTW i.p.v. 

21% BTW!

U draagt bij aan een verbetering van het milieu.

Wat is het verschil tussen stan-

daard isolatieglas en HR, HR+, 

HR++isolatieglas?

Standaard isolatieglas is gevuld met lucht en HR 

(HoogRendement) isolatieglas is gevuld met 

argongas en geeft een betere isolatie. De +, ++ 

hebben te maken met de ruimte van de spon-

ning in het kozijn; des te breder de sponning des 

te meer argongas er in kan en des te groter de 

isolerende werking.

Ook is er de mogelijkheid om een Ecotec af-

standhouder te plaatsen voor nog meer profijt van 
uw isolatieglas! Denk naast isoleren ook altijd 

aan ventileren om vocht en schimmelproblemen 

te voorkomen.

Algemene Beglazing

Regentesselaan 317 Den Haag

Tel: 070 3457484

www.algemenebeglazing.nl

Uitgerust en zonder klachten wakker 

worden dankzij het platform SlaapFysio. 

Duurzaam wonen begint met dubbelglas

Hidde Hulshof, slaapfysiotherapeut, bij SlaapFysio doet al jaren onderzoek naar 

de relatie tussen slaaphoudingen en fysieke klachten. Veel lichamelijke klachten 

- zoals schouder-, nek-, rug- of heupklachten - ontstaan door het slaapgedrag in 

combinatie met een ongeschikt bed of 

kussen. Onder de 65+’ers kampt 20% 

met een vorm van fysieke klachten. 

Echter wordt de relatie tussen deze 

fysieke klachten en slaapsituatie niet 

gelegd. Mede hierdoor wil het platform 

Sinds 2015 hebben huizen een energielabel, dat aangeeft hoe zuinig het huis met 

energie omgaat. Met het plaatsen van dubbel glas gaat uw energielabel direct 

een stap vooruit, want u kunt met isolatieglas flink besparen op uw energiever-

bruik!
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Dit nieuwe complex van Respect 

bevindt zich op een absolute toplocatie 

aan de Nieuwe Parklaan in Scheve-

ningen met alle voorzieningen binnen 

handbereik en midden in het groen 

tussen de Scheveningse Bosjes en het 

Westbroekpark. In de huurapparte-

menten die op eventuele toekomstige 

zorgbehoeften zijn voorbereid, is het 

comfortabel wonen. Bovendien kunt 

u als bewoner gebruikmaken van 

diverse services zoals een kapsalon, 

een behandelcentrum en grand café 

op de begane grond. Zo geniet u van 

optimaal wooncomfort én kunt u zo 

lang mogelijk zelfstandig thuis blijven 

wonen.

Wooncomfort in optima forma

De 66 appartementen liggen verspreid 

over zeven woonlagen. De nog 

beschikbare appartementen variëren 

in gebruiksoppervlak van circa 55 

m² tot 60 m². Deze appartementen 

beschikken over een licht woonge-

deelte met open keuken en balkon, een 

slaapkamer met directe toegang tot de 

badkamer en een toilet.

Van alle gemakken voorzien

Zo lang mogelijk zelfstandig in uw 

vertrouwde appartement blijven 

wonen. Dat is wat ZeeWinde mogelijk 

maakt. Naast de diverse services in het 

woongebouw staat Respect ook voor 

u klaar met hun hospitalityservice. 

Gaat u voor optimaal gemak? Dan 

zijn de comfortservices echt iets voor 

u. Deze extra service is niet verplicht, 

maar kan geheel naar eigen behoef-

ten en wensen worden ingevuld. De 

mogelijkheden en prijsstelling van de 

verschillende services lichten wij u 

graag toe.

Beschikbare appartementenInmid-

dels is 70% van de appartementen 

verhuurd. Er zijn nog een aantal 

appartementen beschikbaar met een 

gebruiksoppervlak van circa 55 m2 tot 

60 m2. De huurprijs is vanaf € 965,- 

per maand. Een volledig overzicht 

van de prijzen vindt u op de pagina 

‘Inschrijven’ op de website zeewinde.

dewindes.nl. De oplevering van de 

appartementen in ZeeWinde zal eind 

2018 plaatsvinden.

Ook wonen in ZeeWinde?

Heeft u interesse? Onze wooncon-

sulent Natasha staat graag voor u 

klaar. Zij is bereikbaar via 070 306 

91 29, mobiel 06 16 53 54 02 of via 

zeewinde@respectzorg.nl.

Wilt u zich inschrijven voor een van 

de woningen? Op de website vindt u 

de inschrijf- en procedureformulieren.

Ga naar zeewinde.dewindes.nl.

Volop genieten van het leven, daarvoor biedt ZeeWinde u alle gelegenheid.
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Wat zijn de thermische isolatiewaarden volgens 
Calumen (EN673)?

In onderstaand schema ziet u de verdubbeling van de 
isolatie wanneer standaard en HR isolatieglas met elkaar 
worden vergeleken.    
    
 Standaard isolatieglas: HR isolatieglas:
 W/(M2.K)  W/(M2.K)

Spouw  7 3.2 1.9
Spouw  9 3.0 1.6 +
Spouw 12 2.9 1.3 ++
Spouw 15 2.7 1.1 ++ 
  

 Nog enkele 

huurappartementen 

beschikbaar
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zeewinde.dewindes.nl

Volop genieten van het leven, daarvoor biedt ZeeWinde u alle gelegenheid. 

Dit nieuwe complex van Respect bevindt zich op een absolute toplocatie aan de Nieuwe Parklaan in 

Scheveningen met alle voorzieningen binnen handbereik en midden in het groen tussen de Scheveningse 

Bosjes en het Westbroekpark. In de huurappartementen die op eventuele toekomstige zorgbehoeften zijn 

voorbereid, is het comfortabel wonen. Bovendien kunt u als bewoner gebruikmaken van diverse services 

zoals een kapsalon, een behandelcentrum en grand café op de begane grond. Zo geniet u van optimaal 

wooncomfort én kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wooncomfort in optima forma

ZeeWinde biedt 66 appartementen verspreid over zeven woonlagen. De nog beschikbare appartementen variëren 

in gebruiks oppervlak van circa 55 m² tot 60 m². Deze appartementen beschikken over een licht woongedeelte 

met open keuken en balkon, een slaapkamer met directe toegang tot de badkamer en een toilet.

Huurprijs: vanaf € 965,- per maand. Een volledig overzicht van de prijzen vindt u op de website.

Nog enkele 

huurappartementen 

beschikbaar:

OPLEVERING EIND 2018

OOK HEERLIJK WONEN IN ZEEWINDE?

Heeft u interesse? Onze woonconsulent Natasha staat 

graag voor u klaar. Zij is bereikbaar via 070 306 91 29, 

mobiel 06 16 53 54 02 of via zeewinde@respectzorg.nl

RUIM 70%
VERHUURD!

En bij een verkoopopdracht in 2018 krijgt u het 

"Promotiepakket" t.w.v. € 450,00 kado!

Speelt u met de gedachte om uw woning te verkopen? 

Dan komen wij graag vrijblijvend bij u langs voor een 

gratis waardebepaling.

Uw huis verkopen?
Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!

Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling en advisering bij aan- en verkoop 

en verhuur van woningen in Den Haag e.o. In onze dienstverlening streven 

wij naar een grote mate van zorgvuldigheid, openheid en integriteit. 

Breitnerlaan 285  ◆  Den Haag  ◆  070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Uw
woning

verkopen
in 6 stappen

Vrijblijvend advies

Woningopname & verkoopplan

Volledige presentatie

Bezichtigingen & biedingen

Verkoop & afronding

Inspectie en notaris

Wij komen graag

bij u langs!

Vroeg of laat krijgen veel echtparen te maken met een opname van de partner omdat de zorg 
thuis niet meer haalbaar is. Helaas kan het voorkomen dat het op een gegeven moment niet 
meer mogelijk is om samen onder één dak te wonen, omdat beide partners zorgbehoevend zijn 
geworden, maar allebei andere zorg nodig hebben. 

Stichting Eykenburg biedt uitkomst!

2-kamerappartementen voor echtparen en stellen 
In juni 2017 worden in Huize Eykenburg tien 2-kamerappartementen opgeleverd, specifi ek voor 
echtparen of stellen.
•  Eigen huiskamer, slaapkamer en badkamer
•  Geschikt voor verlenen zware lichamelijke zorg
•  Gemeenschappelijke huiskamer met andere appartementbewoners
•  U houdt de regie in eigen handen
•  Vele mogelijkheden zoals maaltijden in eigen appartement of gezamenlijke huiskamer, 

afspraken over zorgmomenten, plaatsen eigen wasmachine of eigen keuken.

Stichting Eykenburg is trots op dit vooruitstrevende project en hoopt hiermee te kunnen 
voorzien in de wens van vele echtparen of stellen om samen de oude dag door te brengen.

Wilt u weten of u voor één van deze appartementen in aanmerking komt?
Omdat iedere situatie anders is staat het transferbureau u graag persoonlijk te woord dus bel 
gerust via telefoonnummer 070-7507000 en vraag naar Chama Bishesar of Leonie de Roo. 

Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Andere zorg nodig, toch samen wonen 



ben en een bruto gezamenlijk inkomen 

van maximaal € 45.600,--. Huurtoeslag 

is mogelijk.

Bijzonder aan het wonen bij Stichting Dui-

venvoorde is de persoonlijke aandacht die de 

Stichting biedt naast extra aandacht voor zorg en 

welzijn. Voor extra zorg zijn Florence, een wijk-

verpleegkundige en fysiotherapie aanwezig. Maar 

ook voor een pedicure, diëtiste, bloedprikken, 

kerkdiensten en spreekuren van maatschappelijk 

werk en politie kunnen bewoners terecht in het 

bijbehorende Dienstencentrum. Voor wat extra ge-

mak en welzijn is er een kapsalon en een verswin-

kel én natuurlijk een gezellige ontmoetingsplek 

met een bar, restaurant, tuinterras, bibliotheek en 

ontspanningsruimte. Er is veel gezelligheid door 

de vele activiteiten oals filmavonden, concerten, 
koersbal, bingo, gym, schilderen, biljarten en 

computerles. Ruim 90 vrijwilligers zetten zich 

hiervoor in. Voor veel bewoners is dit vrijwil-

ligerswerk ook een waardevolle en gezellige 

tijdsbesteding.

Winkelcentrum Leidsenhage is vlakbij en ook het 

openbaar vervoer is in de buurt. Bezoekers zijn 

uiteraard welkom en kunnen el s in de logeerflat 
blijven slapen en gezellig een hapje mee-eten. 

Voor het behartigen van de belangen van de 

bewoners is er in beide wooncomplexen een 

bewonerscommissie.

Kijk voor inhoudelijke formatie over de wonin-

gen, de inschrijfprocedure, etcetera, op de website 

www.stichting-duivenvoorde.nl. Daar staan ook 

veel fotoalbums om alvast wat sfeer te proeven.

De eerste introductie was tijdens de 50PlusBeurs 

in Utrecht in 2013. Ik ben gestart vanuit onze 

privéwoning, maar na twee jaar verhuisd naar een 

gedeeltelijk gehuurd bedrijfspand. 

Sinds 2017 is daar ook een showroom in gemaakt 

waar u van harte welkom bent. Bel wel even eerst, 

want wij zijn niet altijd aanwezig.

Het model en systeem is vastgelegd en be-

schermd  et als de merknaam ofi en

De dekbedovertrekken worden gewoon in Neder-

land gemaakt en daar ben ik best een beetje trots 

op.

Bijkomend voordeel voor u is dat wij garantie 

kunnen geven op het naaiwerk en de werking van 

de rits, maar ook dat bijna alle individuele wensen 

ingevuld kunnen worden. Probeer het maar!

Speciale aanbieding

Voor de lezers van de Oud Hagenaar hebben wij 

een speciale aanbieding.

Gebruik de kortingscode OKT#2018# in uw 

winkelwagentje en u ontvangt een korting van 

10% over uw aankoopbedrag. U kunt het assor-

timent ekijken op www sofi en com indt u het 
lastig om via internet te bestellen? Wij kunnen uw 

bestelling ook telefonisch verwerken.

Heeft u geen internet? Vraag dan telefonisch de 

brochure aan via 0164-686 071.

Wonen bij Stichting Duivenvoorde: 
al 50 jaar een begrip

SOFIBEN, het handige 
dekbedovertrek met rits systeem

Al 50 jaar verhuurt Stichting Duiven-

voorde comfortabele en gelijkvloerse 

sociale huurwoningen in Leidschen-

dam voor 55-plussers. Om voor één 

van de 410 woningen in de wijk 

Duivenvoorde of Prinsenvoorde (aan 

de Frekeweg) in aanmerking te komen 

moet men redelijk zelfstandig kunnen 

wonen, geen inwonende kinderen heb-

Het idee voor een dekbedovertrek 

met rits systeem is ongeveer 6 jaar 

geleden ontstaan. Na een jaar naden-

ken, het maken van proefmodellen en 

vooral testen door gebruikers is een 

zoektocht naar stoffen, ritsen en een 

kwalitatief goed atelier gestart. 
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Bij Van der Geest draait verhuizen om gemak en 

een prettige beleving. Wij regelen uw complete 

verhuizing. Dat doen we al ruim 90 jaar, met 

betrouwbare en klantvriendelijke verhuizers. Dat 

gaat verder dan uw spullen van a naar b brengen. 

U kunt bij ons een verhuizing op maat afspreken.

Onze ‘verhuisdirigent’ kan bijvoorbeeld ook de 

verhuisberichten regelen of de opzegging van 

abonnementen, telefoon en internet. Daar-

naast kunt u bij Van der Geest een klusjesman 

inschakelen, die na de verhuizing de schilderijen, 

lampen en gordijnen ophangt of de wasmachine 

aansluit. Ook tapijt verwijderen, bezemschoon 

opleveren en het tijdelijk opslaan of afvoeren van 

meubilair nemen wij voor onze rekening. Soms 

kan een goed doel de spullen gebruiken of het 

gaat naar een afvalinzamelaar.

Bij een verhuizing naar een zorginstelling kunt 

u eveneens met een gerust hart Van der Geest 

bellen. Wij werken al ruim 35 jaar samen met 

tientallen zorgcentra in de regio Den Haag 

en omstreken. Wij kennen de regels, eisen en 

specifieke wensen en egeleiden u graag  us, 
stressvrij verhuizen? Bel gerust voor een vrijblij-

vend gesprek.

Zorgeloos verhuizen
Bij een verhuizing komt meestal veel kijken. Behalve de spanning die gepaard 

gaat met de verandering van woonomgeving, kan verhuizen gedoe en geregel 

betekenen. Niet als u kiest voor verhuizen met UTS Van der Geest. Dan wordt u 

namelijk helemaal ontzorgd. Verhuizen zonder stress, dus!
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Ouderen willen graag zo lang moge-

lijk zelfstandig wonen. Dat kan als er 

goede voorzieningen op het gebied 

van wonen, welzijn, zorg en dienstver-

lening beschikbaar zijn. Bij Cato zijn 

deze zaken onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Wij hebben voor ouderen, 

in elke levensfase, een geschikte 

woon- en zorgvorm.

Bij Cato kunt u zorgeloos wonen. Wij bieden 

u een fijne woonomgeving en als dat nodig is 
begeleiding, verzorging en verpleging op maat. 

U vindt bij ons een gevarieerd aanbod betaalbare 

woningen. Ze zijn goed bereikbaar met de auto 

of het openbaar vervoer en bevinden zich vlakbij 

voorzieningen. De woningen zijn uiteraard drem-

pelloos, gelijkvloers en met de lift bereikbaar.

Veilige en beschermde omgeving

Ons woningbezit bestaat uit sociale huurwonin-

gen en zorgwoningen. De huurwoningen zijn 

geschikt voor mensen die zelfstandig en betaal-

baar willen wonen met zorgvoorzieningen in de 

directe nabijheid. De zorgwoningen zijn juist be-

doeld voor mensen die behoefte hebben aan een 

veilige en beschermde omgeving, bijvoorbeeld 

omdat ze lichamelijke of psychiatrische klachten 

hebben, of vanwege dementie.

In al onze woningen kunt u naar behoefte ge-

bruikmaken van onze zorg- en dienstverlening. 

Deze varieert per wooncomplex. Per situatie 

wordt bekeken welke zorg men nodig heeft. Bij 

de huurwoningen stelt de wijkverpleegkundige 

de indicatie die nodig is voor de gewenste zorg.

Contact opnemen

Bij vragen of voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met Marleen Gerritse, verhuur-

makelaar, telefoon: 070 - 321 01 57 of per mail: 

verhuur@cato-wwz.nl.

Zorgeloos wonen bij Cato
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(070) 345 74 84

De Algemene Beglazing
Al meer dan 35 jaar een begrip voor Den Haag en omstreken!

1UUR
GLASSERVICE1 UUR 
GL ASSERVICE1 UUR 
GL ASSERVICE 

Inbraak, ingegooide ruit of vandalisme?
De Algemene Beglazing staat 24 uur per dag tot uw beschikking door de gehele regio!

Ook uw Glasafhaalcentrum voor bedrijf en particulier

Regentesselaan 317 (Hoek de Gheynstraat 57) 

2562 EC DEN HAAG

• Floatglas • Draadglas • Gelaagd glas • Gehard glas • Isolatieglas 

• Figuurglas in diverse patronen • Hittebestendig glas • Spiegelglas 

• Facetspiegels • Panoramaspiegels • Spiegelschuifwanden • Voorzetramen

• Winkelruiten • Ventilatoren & roosters • Hardglazen puien en deuren 

• Glaskitten/Stopverf • Glas in lood • Schuifsystemen voor vitrines e.d. 

• Alle accessoires op het gebied van glas, zoals klemmen etc.

24 UUR, 7 DAGEN PER WEEK

GLASSERVICE

EEN HELE ZORG MINDER!Wij sturen de notarechtstreeks naar uwverzekeraar!

EEN HELE ZORG MINDER!Wij sturen de notarechtstreeks naar uwverzekeraar!

EEN HELE ZORG MINDER!Wij sturen de notarechtstreeks naar uwverzekeraar!

Winkel geopend: Ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur - Zaterdag 08.30 - 15.00 uur

Voor meer informatie www.algemenebeglazing.nl

Style
by Vreugdenhil

Waar style en kwaliteit 
elkaar ontmoeten! 

Gratis parkeren voor de deur 

Buijs Ballotstraat 51, 2693 BD s Gravenzande 
T: 0174-417947   (geopend van woensdag t/m zaterdag)

www.stylebv.nl

 Totale opheffingsuitverkoop 

alles tegen bodemprijzen, alles moet weg! 

Cato is een eigentijdse organisatie voor  ouderenzorg. We bieden met liefde en aandacht zorg-, woon- en  
welzijns diensten die passen bij de levenswijze en het levensverhaal van onze bewoners. Met aandacht voor elkaar. 
We zetten ons ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en zelf standig kunnen blijven wonen.  
Dat kan op één van onze locaties in Den Haag.

In de groene wijken Escamp, Segbroek en  Bezuidenhout, vlakbij zee, strand en bos

verhuurt Cato senioren- en  aanleunwoningen 
De kale huurprijzen liggen rond de € 500 per maand. De woningen worden verhuurd aan  alleenstaanden met een 
inkomen tot € 22.400 of aan 2-persoons huishoudens met een inkomen tot € 30.400 (prijspeil 2018).

Cato kan de complete dienstverlening aan senioren leveren, van de verhuur tot en met de zorgverlening.

Neem contact op met de verhuurmakelaar, Marleen Gerritse, 
telefoon 070 - 767 1161 of e-mail verhuur@cato-wwz.nl

Kijk voor meer informatie op www.cato-wwz.nl

met aandacht 
voor elkaar

 Even naar de supermarkt, de hond uitlaten of 

de kinderen naar school brengen. De achterdeur 

hoeft niet op slot, want wat kan er in dat half 

uurtje gebeuren? Genoeg! Veel inbraken vinden 

plaats zonder ook maar een slot te forceren. Een 

insluiping waarbij bijvoorbeeld een telefoon, 

tablet of laptop wordt weggegrist, is in 30 

seconden gebeurd. Het advies is dan ook: Al 

gaat u maar even weg, sluit altijd alle ramen en 

deuren en doe ze op slot.

     Zo beveiligt u uw huis goed 

- Breng een speciaal slot aan voor de inbraakge-

voelige schuifpui.

- Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op 

ramen, deuren en eventuele lichtkoepels.

- Beveilig ook de bovenverdieping van de 

woning, vooral als deze makkelijk te bereiken is 

door bijvoorbeeld een uitbouw of erker.

- Zorg voor voldoende buitenverlichting.

- Geef uw woning een bewoonde indruk als u er 

niet bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdscha-

kelaar, ook voor de 1e etage. Laat deze op 

verschillende tijden aan en uit gaan.

   Wat kunt u nog meer doen? 

- Laat geen sleutels aan de binnenzijde van 

sloten zitten. Een inbreker kan anders een raam 

inslaan en zo de deur openen of binnenkomen 

via de methode van gaatjes boren (zie inbraak-

methodes).

- Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat 

en bloempot zijn geen geheime plaatsen.

- Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 

Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze 

gestolen wordt, maakt u het een inbreker wel 

erg makkelijk.

   Wees alert 

Inbrekers gooien regelmatig een steen door de 

ruit om binnen te komen. Soms zijn er buren 

die dat glasgerinkel hebben gehoord, maar geen 

kijkje nemen om te zien wat er is gebeurd. De 

politie vraagt u alert te zijn als u glasgerinkel 

hoort en altijd even te kijken of het mogelijk 

met een inbraak te maken heeft. Door snel te 

reageren op het glasgerinkel bij een inbraak en 

direct via 112 de politie te bellen, kunnen agen-

ten de daders mogelijk in de kraag vatten.

   Wat te doen als er is ingebroken 

Als er bij u wordt ingebroken, en u heeft het 

vermoeden dat de daders nog in of naast uw 

huis zijn, belt u dan gelijk 112. Is er ingebroken, 

maar zijn de daders al verdwenen? Bel dan de 

politie via 0900-8844 en laat de situatie zoveel 

mogelijk intact zoals is aangetroffen. Dit omdat 

de inbrekers sporen hebben achtergelaten. Dat 

maakt de kans dat de daders gepakt worden 

groter.

 Inbraakpreventie   



Het was bitter koud, 

er was een dik pak 

sneeuw gevallen en 

dat had zich als een 

witte ijskorst overal 

op vastgezet. De kant 

in het Vogelwijk waar 

ik de post moest 

bezorgen bestond uit 

ellenlange lanen met 

net zo lange tuintjes. 

Dus mezelf warm-

lopen op een zootje 

portieken zat er niet 

in voor mij. En hoewel 

ik normaal gesproken 

een geweldige hekel had aan traplo-

pen waren die me nu welkom geweest.

Het was nog ver voor de tijd dat de afstand tussen 

hekje en voordeur niet meer dan tien meter mocht 

zijn. Dus er was nog nergens een brievenbus op 

een paaltje bij het hekje te bekennen al moest 

je twintig meter lopen naar de bij de voordeur 

aanwezige brievenbus.

Met m’n dooie vingers, waar reeds lang alle 

tastzin uit verdwenen was, morrelde ik aan onwil-

lige tuinhekjes met roestige klinkjes, klemmende 

schuifjes en ingenieuze druk-op-de-knop con-

structies die nu vastgevroren zaten. Maar over de 

hekjes heen stappen was in deze omstandigheden 

een te groot risico. Je moest er niet aan denken 

wat er kon gebeuren als je net het ene been over 

het hekje tilt en het andere glijdt plotseling weg... 

Dan kun je je lachen wel inhouden!

Net op het punt gekomen dat ik me er over 

verwonderde dat er ooit een dag was geweest dat 

ik graag bij de PTT wilde gaan werken, was er 

dat dwingende tikje op het vensterglas. Een mid-

delbare, doch gegoede dame; hoogblond gekapt, 

goudgerande ril en een wart fluwelen andje 
met een dure camee om haar hals.

Terwijl ik pogingen ondernam om de post onbe-

schadigd in de veel te smalle, stenen muur-bus te 

wurmen, ging het raam van de erker op een kier-

tje. “Besteller, doet u het hekje ook weer dicht?” 

Terwijl ik juist blij was dat ik dat ding open had!

Even welden er bij mij een paar heel lelijke din-

gen naar boven, maar ik haalde diep adem en zei: 

“Dat ligt er aan hoeveel u betaalt mevrouw.”

Nu hapte de dame even naar adem. Het raam ging 

verder open dan eigenlijk verantwoord was en ze 

bitste: “Welk een onbeschaamdheid zeg! Waar 

haalt u de brutaliteit vandaan?!!”

Ik nam even de tijd om haar bij het raam fatsoen-

lijk te woord te staan en legde haar uit; “Nou 

mevrouw, het is vrij simpel. Als u meer betaalt 

dan de PTT sta ik hier morgen als portier. Een 

goede morgen verder!”

En terwijl ik door het open hekje de ijzige, witte 

wereld weer ingleed, was het hartverwarmend 

te horen dat het raam met een forse klap werd 

gesloten.

Toch was het een lief mens. Zij heeft geen boze 

brief naar de directie geschreven, nog niet eens 

een telefoontje gepleegd naar de Hoofdbesteller. 

Dat had op zeker héél nare gevolgen voor me 

kunnen hebben, maar ik heb er nooit meer iets 

van gehoord!

Guus van Charante

guus.vancharante@gmail.com

Wij zijn Gijs en Angelique Buitelaar, trotse 

eigenaren van Stadstuincentrum Nieuw Hanen-

burg in Den Haag. Het tuincentrum bestaat al 

meer dan 45 jaar. Dus een begrip in Den Haag. 

Sinds 2,5 jaar hebben wij het overgenomen 

van onze (schoon)ouders. Wij zijn een gezellig 

tuincentrum waar u persoonlijk geholpen wordt 

en u nog voor de deur kunt parkeren. Wij hebben 

een groot assortiment buiten/binnen planten, pot-

terie, decoratie, (bio)bestrijdingsmiddelen, zaden 

en gereedschap  ok he en wij een fleurige 
snijbloemen afdeling waar we mooie boeketten 

klaar hebben staan. Maar er is ook een mogelijk-

heid om van alles naar eigen wens te laten maken. 

Ook voor (rouw)bloemwerk ben u bij ons aan het 

goede adres.

Herfst

De ideale tijd om nieuwe planten aan te planten, 

de warmte van de zomer zit nog in de grond en 

er is genoeg vocht om aan te slaan. De ideale tijd 

om uw tuin winterklaar te maken. Niet te veel 

overtollig blad opruimen i.v.m. de bescherming 

van plant en dier tegen de kou.

Heeft u al aan de bloembollen gedacht? Het is nu 

de tijd om e te planten voor een vrolijk en fleurig 
voorjaar. Mocht u buiten klaar zijn, kom dan ook 

gezellig binnenkijken in onze sfeervolle planten-

kas vol mooie kamerplanten en hippe decoratie 

artikelen. Haal de sfeervolle herfst naar binnen….

Wij helpen u graag!

Tante Pos rond 1960 (deel 4)

Kent u ons al?
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Wij zijn een professioneel schoonmaakbedrijf 

in Den Haag, opgericht in 2016. Wij hebben 

ons gespecialiseerd in het schoonmaken van 

horecagelegenheden. Wij hebben ook woning-

bouwverenigingen en particuliere opdrachtgevers 

als klant. Wat maakt Sansa-clean zo aantrekkelijk 

voor u als klant?

Betrouwbare kwaliteit

ansa clean is een etrouw aar en fle i el 
schoonmaakbedrijf met een jarenlange ervaring in 

de branche. Kwaliteit staat bij ons voorop, terwijl 

u niet de hoofdprijs betaalt. Hoe dat kan? We 

hebben geen dure kantoor- of opslagruimte en dat 

scheelt in de kosten.

Gegarandeerd vakwerk

Wij werken met betrouwbare, ervaren 

schoonmaaksters. Onze eisen zijn hoog en 

de werkzaamheden worden altijd gecon-

troleerd. Sansa-

clean garandeert 

dus vakwerk; een 

schone zaak, zonder 

verrassingen.

Bereikbaar en flexibel

Goed om te weten: we zijn een klein bedrijf en 

daardoor zijn korte communicatielijnen mogelijk 

en kunnen we heel fle i el ijn  er mail o  
telefonisch is een vaste contactpersoon altijd snel 

te bereiken.

Zoekt u een hulp in de huishouding? Sansa-clean 

helpt ook uw huis schoonmaken. Neem contact 

met ons op voor meer informatie.

Orchideestraat 30, Den Haag

Telefoon: 06-54754468

Website: www.sansa-clean.nl

Email: info@sansa-clean.nl

Schoonmaakbedrijf Sansa Clean

OONSPECIAL
17
20

Ook voor hulp in de huishouding voor particulieren.

PROFESSIONEEL
SCHOONMAAKBEDRIJF

Kantoren, bedrijven en horecagelegenheden
Dagelijkse of periodieke schoonmaak

Woningen
Bezemschoon opleveren na verbouwingen en renovatiewerkzaamheden.

Flats & Portieken
Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten in flats en portiekwoningen.

Orchideestraat 30  •  Den Haag  •  06 547 544 68  •  www.sansa-clean.nl

ZOEKT U EEN GOED SCHOONMAAKBEDRIJF?

Schoonmaakbedrijf

06 547 544 68

ALLES VOOR HUIS

TUIN EN BALKON 
HANENBURGLAAN 266

2565 HC DEN HAAG

TELEFOON 070 - 3605292

BEZORGEN MOGELIJKWWW.TUINCENTRUMNIEUWHANENBURG.NL
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WWW.DEHOFPAS.NL
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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RESTAURANT GREEN PALACE RIJSWIJK

Een GRATIS welkomstdrankje!

Willemstraat 28, Rijswijk - Wijk 02

SAKTIISHA YOGA

5 lessen yoga voor slechts €30. 

Actie geldt voor nieuwe leden.

Javastraat 12, Den Haag - Willemspark

TRI TUNGGAL INDONESISCH RESTAURANT

Van maandag t/m donderdag 15% korting op de rekening!

Noordeinde 143, Den Haag - Centrum

RESTAURANT LASALLE

Bij een driegangenmenu het volgende GRATIS: 

een kopje fairtrade koffie of thee, een glaasje likeur 
of andere borrel van Van Kleef, slagroom en 
Tony Chocolonely chocolaatjes. Geldig van do t/m zo.

Nieuwstraat 21A, Den Haag - Centrum 

DIAMANTTHEATER

Een GRATIS drankje bij het bezoeken 

van een voorstelling!

Diamanthorst 183, Den Haag - Mariahoeve

NOMAD BISTRO WINE BAR

10% korting op de rekening!

Zoutmanstraat 53C, Den Haag - Zeeheldenkwartier

ASPA BEAUTY DEN HAAG

Massage (rug, nek & schouders) van 45 min voor €40!
Antonie Heinsiusstraat 60, Den Haag - 
Geuzen- en Statenkwartier

GS & GENTS TATTOO PARLOUR

Korting op het uurtarief: 

4 uur - €300, 6 uur - €450, 8 uur - €500. 
Ambachtsgaarde 24, Den Haag - Bouwlust en Vrederust

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

In november 2017 is het voormalige Museum voor Communicatie heropend. Na een renovatie 
van anderhalf jaar is het museum omgetoverd tot COMM; de plek waar bezoekers op interactie-
ve en inspirerende wijze de invloed en soorten communicatie kunnen ervaren. COMM is als het 
ware een verzamelplaats voor communicatie. Hieronder enkele hoogtepunten:

THE BODYWEARSTORE

15% korting op het assortiment in de winkel 

(m.u.v. sale artikelen).
Oude Molstraat 53, Den Haag - Centrum

THE WALK BESPOKE SHOES

€50,- korting op je eerste paar schoenen!
Prins Hendrikstraat 77, Den Haag - Zeeheldenkwartier

REGENTENKAMER DEN HAAG

Elke zondagmiddag een GRATIS kopje thee of koffie bij 
aankoop van een kaartje!

Cort Heyligersstraat 4, Den Haag - Regentessekwartier

BOLENA CHOCOLATE CAFE

Bij 2 koffie naar keuze een GRATIS chocolade proeverij 
(chocolate taster plate).
Boekhorststraat 191, Den Haag - Centrum

Op donderdag 1 november organiseert stichting Den Haag Vitaal (voorheen De Maaltijd Express) een open dag voor 
,
De Haagse Vitaliteitsdagen

,
. Tijdens deze dag kan men kennis maken 

met sporten en bewegen op persoonlijk aangepast niveau. De doelgroep is 60+, maar uiteraard is iedereen welkom. 

Deelname is GRATIS en na afloop kan men een gezonde lunch nuttigen voor slechts €2,50!
Het evenement vindt plaats op de voetbalvelden van HSV Duno (Monsieur Nolenslaan 9)
Aanmelden (verplicht) of meer informatie opvragen kan via info@denhaagvitaal.nl of 0708883943.

OPEN DAG ‘DE HAAGSE VITALITEITSDAGEN: SPORT, BEWEEG EN LUNCH MEE!

Blauwe Mauritius
Bekijk een van de duurste 
postzegels ter wereld, ge-
naamd 

,
de Blauwe Mauritius

,
. 

Een uniek, ongestempeld 
exemplaar uit 1847 met een 
waarde van circa 2 miljoen 
euro. 

Brievenkist De Brienne
Simon de Brienne was een 
17e-eeuwse postmeester in 
Den Haag. Brieven die niet 
konden worden bezorgd - om-
dat iemand niet voor de brief 
kon of wilde betalen - heeft hij 
bewaard. Ze vormen nu een 
schatkist onaangeraakt door 
de tijd: 2600 berichten vol rod-
dels, schandalen en intriges. 

Buizenpost
De buizenpost werd vroeger 
vaak gebruikt, maar tegen-
woordig bestaat het bijna 
alleen nog maar in COMM.
Je schrijft boven een kaartje, 
stopt het in de buizenpost en 

hop....  daar gaat je kaart in 
een doorzichtige buis het hele 
museum door naar beneden. 
Daar kun je hem opvangen en 
ophangen voor andere bezoe-
kers.

Enigma
De Enigma is vernoemd naar 
het Griekse woord voor 

,
raad-

sel
,
 en is een codeermachine 

voor het versleutelen en 
ontcijferen van berichten. In 
de Tweede Wereldoorlog werd 
deze veelvuldig gebruikt en de 
codes waren bijna onmogelijk 
om te kraken. Het duurde 
meer dan zes jaar om de 
codes te ontcijferen. Kom er 
daarnaast achter wat emo-
ji

,
s écht betekenen en speel 

razendsnelle games in het 
thema van post. 

Wisseltentoonstelling:

Paper Magic
Heeft papier eigenlijk nog 
een toekomst in deze digitale 
wereld? Bezoek tot december 
onze wisseltentoonstelling 
,
Paper Magic

,
 en kom erach-

ter wat je tegenwoordig alle-
maal met papier kunt doen!

Influencers Behind the 
Scenes
In de #IBTS route door het 
museum vind je unieke 
video-content van populaire 
Influencers. Dit zijn idolen 
van nu die bekend zijn ge-
worden via sociale media. 
Hoe communiceren zij? Is 
het serious business? Ontdek 
het in COMM. Mede mogelijk 
gemaakt door Fanfiber!

HOFPASVOORDEEL: 
WARM DRANKJE NAAR KEUZE 

OP VERTOON VAN DE ENTREETICKET! 
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