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In de loge van het Dierentuingebouw
Er is geen Hagenaar voor
de jaren zestig geboren die
zich niet het grandioze concertgebouw van de Haagse
Dierentuin zal herinneren (het
Dierentuingebouw van 1893
of wel het ‘Moors Paleis’). Na
meer dan een decennia van
geharrewar kwam de gevreesde sluiting en een aantal
jaren later de sindsdien
berouwde afbraak in 1968
(gedogen door een kortzichtig
Haags gemeentebestuur). De
voortijdige zwanezang of in
ieder geval één van de laatste
voorstellingen werd echter
mede door mijn toedoen een
uitzonderlijk evenement.
Het was halverwege de jaren zestig
dat de werknemers van de HTM
(Haagsche Tramweg-Maatschappij),
waar mijn broer werkzaam was,
een uitnodiging ontvingen voor een
bedrijfsviering in de grote zaal van het
Dierentuingebouw. Het feest beloofde
gevierde artiesten, een ‘big band’orkest en dans tot slot, waarvoor hij
tot mijn verrassing meerdere entreebiljetten had weten te bemachtigen,
zodat behalve ik, ook een vriend en
onze neef naar de avond konden gaan.
Zodra wij de zaal binnenkwamen,
besloten we in ons kwajongens lef te
proberen of de loges geopend konden
worden, om zo betere plaatsen dan in
de hoofdzaal te bemachtigen. Buiten
verwachting bleek de ‘koninklijke’

Deze week o.a.:

Van auto tot
pakketje:
Pametex
Pag. 3

Afbraak
‘Groene
Zoodje’
Pag. 5

Het café
op de
Kalvermarkt
Pag. 10-11

Wandelen
door de
Vogelwijk
Pag. 15

In het najaar van 1963 trad ik er zelf op met de 'West Coast Skiffle Society', een 'boy band' (ik ben de eerste van rechts in de bijgevoegde foto van
dit optreden) welke echter door studieprioriteiten weer spoedig uit elkaar viel.

loge niet op slot te zijn - het was een
zijloge boven het toneel, dus achter
het doek - maar helaas met slechts drie
zitplaatsen. Buiten de loge vonden we
echter een aantal reservestoelen met
houten zetels, waarvan we er twee
achter de drie zittingen schikten met
daarop een derde waarop mijn broer
plaats nam, om zo over ons heen te
kunnen kijken.
Al spoedig trad Conny Vandenbos op
die eerder enig succes had geboekt

met een repertoire van Nederlandse
liedjes, maar op dat moment reeds
maanden uit het publieke oog was een benauwende onzekerheid voor
een ‘pop song’-zangeres, wiens
latere ‘comeback’ nog bestendigd
moest worden. Na haar eerste nummer volgde een beleefd applausje
dat echter al gauw dreigde uit te
sterven - de teleurstelling op Conny’s
gezicht kon ons van zo dichtbij niet
ontkomen. Nu hadden mijn neef en
ik kort hiervoor in het ADO-stadion

Benoordenhoutseweg, hoofdgebouw van de Haagse Dierentuin, 'door het hek genomen'. Foto: Rossum, J.H. van (vervaardiger), collectie Haags
Gemeentearchief

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.
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op goed geluk de ‘wave’ van ovatie
die de tribunes rond gaat ‘ontdekt’ en
aldaar het aanzetten daarvan uitbundig
uitgeprobeerd. Met dit succes nog vers
in ons geheugen begonnen wij beiden
spontaan enthousiast bravo te roepen
en nog harder te klappen, hetgeen
bij de voorste rijen de indruk wekte
dat ze hun applaus te vroeg gestaakt
hadden. Door hun hernieuwde bijval
begonnen de rijen daarachter ook weer
te klappen wat zich als een golf verder
tot achter in de zaal voortzette - tot
drie keer toe slaagden we er in om
het onvermijdelijk afnemende geklap
nogmaals op te vijzelen. Na het laatste
applaus en meerdere buigingen naar
haar waarderend publiek viel het doek
dicht, waarop Conny zich naar ons
toe keerde en ons dankbaar met een
stralende glimlach een kus toe blies.
Het zou zo een hele opgave voor de
hoofdattractie worden om dit welslagen - dat ver boven alle verwachtingen
was gekomen - op te volgen. Willy
Alberti was degene die deze uitdaging
aan zou kunnen. Hij begon met één
van zijn bekende Italiaanse liedjes,
welke door meerdere gevolgd werd.

Het verdiende applaus bleef niet uit.
Om met een hoogtepunt te eindigen
had Alberti een ‘tour-de-force’ van
een lied gekozen dat zijn vocale
virtuositeit zou markeren. Willy was
kort van stuk; dat zijn volle borst
accentueerde terwijl hij met de armen
uitgestrekt de hoogste noot met kracht
zijn keel uitstootte.
Plotseling brak er een hels kabaal los,
versterkt door mijn broers verschikte
kreten, terwijl de stellage waarop hij
zat ineenstortte. Alberti’s stem stokte
in zijn keel, terwijl hij in nu verdovende stilte nog steeds met de armen
wijd zich een kwart slag omdraaide
en in consternatie omhoog naar de
loge en onze wederom onschuldige
gezichten keek. De gepolijste artiest
in hem kwam snel weer boven met
een wending terug naar zijn publiek
om zonder blikken of blozen zijn hoge
noot en het verdere lied uit te zingen.
En zo vielen de stoelen en Willy
Alberti, gevolgd door het Dierentuingebouw, ... stil.
Onno Kruller
krullero@netscape.net

Zorgeloos
samen
zijn.
Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Haagse straatnamen
Naar aanleiding van het stukje van de
heer De Ridder in De Oud-Hagenaar
het volgende: in 1984 is reeds een
boek verschenen over Haagse straatnamen, geschreven door S.E. Veldhuijzen. De titel is ‘De straat waarin wij
wonen’. Inclusief naamverbasteringen
en achtergronden.
Ineke Vrijenhoek
inekevrijenhoek@gmail.com
Motorschip Gerarda
Vele onderwerpen staan in verband
met de oorlogstijd. Misschien is het
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

volgende ook een andere kant van die
tijd.
Mijn vader, J.L. Remmerswaal, had in
de oorlog een 40 tons laadvermogen
motorschip, genaamd Gerarda. Daar
heeft hij in de laatste jaren van de oorlog kolen, appelen en aardappels mee
vervoerd. En één van de opdrachtgevers uit Den Haag was (als mijn
geheugen goed is) Vebena. De kolen
kwamen uit de haven van Rotterdam
en de appels en aardappelen kwamen
van Flakkee en de Wieringermeer.
Omdat dat schip een groot woonge-

deelte had, ging ons gezin veel mee
met die reizen. Ondanks het gevaar dat
we beschoten zouden kunnen worden
door vliegtuigen, was het gezellig aan
boord.
N. Remmerswaal
Op zoek naar Elin Wieffering
Ik ben op zoek naar mijn vroegere
vriendin Elin Wieffering. Haar - voor
mij laatst bekende - woonadres was
Burgemeester Patijnlaan; het benedenappartement lag daar aan het water.
Winnaar Haags Scholen Voetbaltoernooi
Bijgaande foto toont het team van de Mulo van het Haags Genootschap dat
winnaar werd van het Haags Scholen Voetbaltoernooi in het voorjaar van
1949 (?). De trofee moet nog in de prijzenkast van het Haags Genootschap
aanwezig zijn. Het toernooi waaraan praktisch alle Haagse scholen voor het
voortgezet onderwijs deelnamen werd gespeeld op het sportveldencomplex
Ockenburg en op enige velden in het Zuiderpark. Over twee dagen werden
wedstrijden gespeeld van 2 x 20 minuten. De finale werd gespeeld op het
hoofdveld van het ADO-complex in het Zuiderpark tegen het elftal van de
Mulo Mient en werd met 1-0 door het Haags Genootschapteam gewonnen.
Er moet van de beide finalisten ook nog een gezamenlijke (kranten-) foto
zijn. Later werd er een revanche-wedstrijd tussen beide teams gespeeld op
hetzelfde ADO-terrein. Dat was ten bate van de NIWIN, een organisatie t.b.v.
van het welzijn van onze militairen in Indonesië. Die revanche-wedstrijd
werd met 3-1 door de Mient gewonnen. Ik ben helaas niet meer geheel zeker
van de namen van sommige spelers op de foto. Enkele zijn mij zelfs geheel
ontschoten. Voor zover ik ze mij nog kan herinneren benoem ik ze hierondervan links naar rechts.

Een van haar vaste vriendinnen heet
Maria. Hoop dat iemand mij kan
mailen waar zij nu verblijft.
A. Kroon
a.kroon@casema.nl
Reünie JAS
Wij willen volgend jaar een reünie
houden en zijn op zoek naar oud-leden
van de Jongeren Actiegroep Schilderswijk.
Wij zoeken nog Koos Wagenaar, Peter
en Trudy van de Ruit, Karel Lelieveld,
Ton van Leeuwen, Thea en haar zus
(hun achternaam weet ik niet), Marijke
Zandkuyl en Aad Geul. Excuses als
ik mensen vergeten ben. Ik heb al een
paar mensen gevonden via Facebook.

Voorste rij: Henk Pieters (Laakkwartier), Cees Vel (Quick), Fred Winckelman
(zonder club), Henk Mertens, Jan Mooy (HBS).

May-fee Lin
mayfeelin@icloud.com
06-55011569
020-6205016 (na 18.00 uur)

Broer zoekt familie Den Haag
Broer Hendrik zoekt haar zuster en heeft al lange tijd geen contact gehad.
Vandaar de volgende oproep.
Naam: Anna Christina Muijs (of Muys). Geboorteplaats: Timor-Koepang.
Land: Nederlands-Indië. Getrouwd met: Chris Eygenberger. Kinderen: Peter,
Frans en Nico.
Wie kan mij iets vertellen waar broer Hendrik haar zus Anna kan vinden?
Broer Hendrik kijkt naar haar zus uit.
Aleidus Aalderink
aleidus@xs4all.nl

Achterste rij: (?), Wim Endlich (Celeritas), Frans Sieuwerts (HVV), Bart
Bouricius (Quick), Gé Witmaar (Quick).

Groothandelsmarkt
Beste mensen ‘achter de duinen’, mijn
naam is Peter ten Berge, voorheen heb
ik meer dan veertig jaar een groentenen fruitzaak gehad in de Goudenregenstraat.

Ik houd mij bijzonder aanbevolen voor eventuele correcties en/of aanvullingen.
Gé C. Witmaar
gc.witmaar@gmail.com

Wij wonen inmiddels al jaren in
Friesland en waren jaren cliënt van
Van Rumpt.

haalde ik zuurkool en zoute snijbonen
en betaalde ik aan de heer Van Leeuwen, de vader van tv-icoon Bert.

Rochus is begonnen in een pakhuis
met ijzeren deuren. Hij had een geweldige chef: Gerrit v.d. Lee. Rochus
had ook nog een verkooppunt op de
Loosduinseweg in het pakhuis W.S.H.
(Westlandse Suiker Maatschappij).

Later is Rochus ingetrokken in de
Haagse veiling, waar de heer Overwater directeur was. Wij hebben nog vele
goede herinneringen aan de firma. Rochus had ook een zus in de zaak Bea.

Bij de aardappelzaak van Meindert

Colofon

Middelste rij: Ronnie Goedvolk (Westerkwartier), Gerard Verkerk (HBS),
(?), Wim Alderwegen (?).

Oud-medewerkers: meneer Held, die
ging over het geld; Cees Zeelenberg;

Flip de Vos; Thijs Noort; de heer
Turfboer; de heer Krabbedam; chauffeur Langedoen met zijn HanoMag en
de heer Klingeman. Er werkte ook een
Koos, die was gek van wielrennen.
En Francien en Maria stonden bij de
kassa.
Peter ten Berge
Steggerdaweg 109
8395 PK Steggerda
0561-447152

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur

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

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

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

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email
Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
F.J.A.M van der Helm
John Vroom
Postadres
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

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

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

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

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Van auto tot pakketje: Pametex (1946-2005)
Eind jaren zeventig: een doordeweekse dag in de Binckhorst met veel bedrijvigheid. Op de sloperijen
aan de Trekvlietweg zoals Van Gils, De Kneus, Goedkoop en Netten is het een komen en gaan van
sleutelaars die op zoek zijn naar een onderdeel voor hun auto. Terwijl de autosloper een sigaar rookt
bij zijn keet, klimmen de gegadigden op en in de autowrakken, gewapend met een stuk gereedschap.
Als het gedemonteerde stuk wordt aangeboden aan de slopers, begint het onderhandelen en verdwijnt
de koper tevreden met zijn gedateerde voertuig om thuis verder te sleutelen.
Op begraafplaats St. Barbara wandelen werknemers van de omliggende
bedrijven als Fabriton, Defensie,
arbeidsvoorzieningen, Rosier, Mazda
en Auto-Palace om daar in alle rust
te genieten van hun meegebrachte
boterhammetjes.
Dan wordt de rust verstoord door een
enorme klap: vogels vliegen verschrikt
op en toevallige passanten kijken
elkaar verbaasd aan. De werknemers
halen echter meewarig hun schouders
op: weer een verborgen LPG-tank
ontploft in de shredder van de nabijgelegen Pametex, het enorme autovernietigingsbedrijf van Den Haag dat
4.000 wrakken per week verwerkt.
In mijn serie artikelen voor De OudHagenaar neem ik u in deze editie
mee naar een bedrijf dat vele jaren in
Den Haag actief was en de stad heeft
bevrijd van duizenden autowrakken.
Uit mijn vorige artikelen heeft u kunnen opmaken dat ik een openbaar vervoerliefhebber ben. Ik heb vele uren
bij de Pametex doorgebracht voor het
fotograferen van mijn geliefde HTMbussen, die daar destijds nagenoeg alle
gesloopt werden.
Voor de oorsprong van de Pametex
moeten we terug naar circa 1890 als
de Leidse familie Kroesemeijer een
papier- en lompenhandel begint in hun
woonplaats. Na de Tweede Wereldoorlog verplaatst het bedrijf zich naar
de Haagse Bierstraat 5a waar Luc
Kroesemeijer een oud ijzer-, lompenen papierhandel begint. In 1965 wordt
dan de locatie Binckhorstlaan 162 op
het terrein van de Nederlandse Spoorwegen gevestigd.
In 1969 wordt op het terrein van de
sloper een shredder geïnstalleerd.
Deze machine is in staat in een uur
honderd wrakken tot brokken schroot

te verwerken, maar is ook geschikt
voor wasmachines, koelkasten en
bedrijfsmachines. Dat gaat dan wel
met een enorm lawaai gepaard, want
de vernietigingsmachine maakt een
oorverdovend geluid. Het apparaat
met een aanschafprijs van zo’n 4
miljoen is in staat een vrijwel compleet autowrak - waar uitsluitend de
vloeistoffen, accu, motor en LPGtank uit worden verwijderd - binnen
een minuut te vermalen tot brokjes

denis door aanschaf van een mobiele
autowrakkenpletter: een M.A.P. Een
mooi scrabblewoord met driemaal de
woordwaarde. Het probleem is namelijk dat het vervoer van autowrakken
door de grootte van de lading erg duur
is. Daardoor was het werkterrein van
de shredder te beperkt en was het niet
rendabel wrakken buiten de regio op
te halen. De eigen vrachtwagen van
Pametex beperkte zich dan ook voornamelijk door het ophalen van door de

Om de 12 meter lange HTM-bussen in hapklare brokken voor de shredder passend te maken
werden ze met een snijbrander in drie stukken van 4 meter gesneden, nadat dak en ramen
waren verwijderd. We zien hier op 28 december 1977 de laatste uren van bus 122. Op de achtergrond doemt de helse wrakkenpers op.

schoon ijzer, rubber, glas en kunststof.
Reststoffen zoals de bekleding worden
afgestort in containers. Nu zijn er
altijd slimme automobilisten die de
hoge wegenbelasting voor LPG willen
ontduiken en een LPG-tank verdekt
opstellen in het voertuig. Als die over
het hoofd worden gezien volgt bij een
afgevulde tank, een ontploffing die
tot ver in de omtrek te horen is…. En
dat terwijl een bord aan de poort dat
waarschuwt dat aangeboden auto’s
geen brandstof, olie, LPG of accu’s
mag bevatten. Op een van de foto’s bij
dit artikel waarbij een oude HTM-bus
voor sloop wordt aangeboden, zien we
dit bord op het eenvoudige toegangshuisje gemonteerd.
In 1974 maakt Pametex weer geschie-

In het artikel is te lezen dat de Pametex werd beboet, omdat de voorraad te hoog opliep. Door
het opeens afvoeren van een groot aantal DAF-standaardbussen door de HTM, stapelden de
voormalige stadsbussen zich op 30 oktober 1977 hoog op.

Op deze foto uit 1977 wordt een voormalige HTM-Kromhoutbus aangeboden aan de portier van
de Pametex. Op de portiersloge rechts is een bord bevestigd dat aangeeft dat de voertuigen
ingeleverd dienen te worden zonder LPG-tank, vloeistoffen en accu.

ging gepaard met veel glas en olie, dus
vervuiling in de woonwijken.
De populariteit van Pametex had ook
zijn keerzijde; naast het aanbod van
auto’s, bussen en vrachtwagens werden ook gebruiksartikelen als koelkasten, wasmachines en fietsen aangeboden. Bij een controle van de politie in
1996 bleek er meer shredderafval op
het terrein aanwezig dan toegestaan.
In de zomer van 1995 was er al eens
brand uitgebroken door broei in een
berg afval, afkomstig van verwerkte
auto’s. De politierechter legde Pametex een forse boete op. Kroesemeijer
was terecht hels, hij stelde de rotzooi

HTM-bus 114 met bouwjaar 1967 heeft de honderdduizenden kilometers op Haagse wegen er
op zitten en is passend gemaakt voor de shredder, die op de achtergrond reeds zichtbaar is. Het
is inmiddels 2 januari 1978, de eerste werkdag na de jaarwisseling.

politie in beslag genomen wrakken, en
de sloper tot het in ontvangst nemen
van autohandelaren die hun leeggeplukte wrakken bij de poort kwamen
inleveren. Om daar een einde aan te
maken schafte de Pametex een z.g.
M.A.P. aan, een op een trailer gemonteerde pletmachine die een wrak plet
tot een metalen plaat van slechts 25
cm dik. Hierdoor konden een groter
aantal wrakken per keer worden vervoerd met de bij de trailer behorende
dieplader en voorlader. Kortom circa
vijf keer zoveel lading!
Dankzij de aanschaf van meerdere
M.A.P.’s was Pametex in staat een
belangrijk deel van het Nederlandse
wrakkenprobleem op te lossen.
Immers: in de jaren zestig zaten de autoslopers door de hele stad, zoals aan
de Nieuwe Haven, de Ravesteinstraat,
de Hekkelaan en Zoutkeetsingel. Dit

voor anderen op te ruimen en meer
afval te krijgen aangeboden dan hij
kon verwerken. Want 70 procent van
de stoffen is her te gebruiken, maar er
blijft een onbruikbaar restant van circa
30 procent over.
Toen ik op enig moment de Pametex

bezocht om wat foto’s te maken van
versneden HTM-bussen, trof ik op
het achterterrein een enorme blauwe
berg van postzegelautomaten aan,
ingeleverd door de PTT. Dat leek me
wel wat voor aan de schutting in mijn
achtertuin, maar de chef op kantoor
was onverbiddelijk: het contract dat
met PTT was afgesloten behelsde
vernietiging van de hele partij en daar
was geen discussie over mogelijk. Ook
voertuigen die eenmaal door de poorten waren gekomen werden gesloopt
en nooit meer verhandeld.
En daar moest je je dan maar bij neerleggen. Ik was al blij dat ik vrij mocht
fotograferen, zolang ik uit de buurt
bleef van die helse shredder en geen
slopers in de weg liep.
Rond 2005 valt het doek voor de
Pametex. Het bedrijf fuseert met de
firma an Dalen en vestigt zich in
het industriegebied bij Moerdijk. Het
terrein wordt volkomen gesaneerd en
is nu in afwachting van de ontwikkelingen. De Binckhorst wordt een
van de grootste bedrijventerreinen van
de Haagse regio. Den Haag investeert
de komende jaren 10 miljoen euro in
de buitenruimte van de gebieden rond
drie havens van de Binckhorst. Ook
het voormalige terrein van Pametex
zal opnieuw worden ingericht en
wellicht zullen toekomstige bewoners
tijdens donkere nachten nog wel eens
de ijzer op ijzergeluiden van het sloopbedrijf waarnemen...
Ruurd Berendes.
r.berendes@ziggo.nl

Een oude, voor sloop ingeleverde Volvo-vrachtauto bleek nog te kunnen rijden en werd door de
Pametex ingezet voor het vervoer op het terrein van de bij de poort ingeleverde wrakken naar de
shredder. Omdat het voertuig niet meer beschikte over een werkende startmotor werd de Volvo ’s
morgens aangesleept, waarna de motor de verdere dag bleef draaien.
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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BTR REIZEN
Speciale service voor senioren

www.BTRreizen.nl
055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Een team van
prothesespecialisten

Kerstbus excursievakantie
met vertrekgarantie

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

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!

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

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

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

• 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

Cruises met vertrekgarantie
vanuit Rotterdam

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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

37% Korting

John, Martijn en Jasper Jellema

kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €
tse
3 dg. All Inclusive autoreis Dui
9,- p.p.
119,Kerstmarkten va. slechts €
nthe
4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Dre
9,9,- p.p.
23
€
Hotel de Westerburcht va.
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,- p.p.
239,in Bonte Wever Assen va. €
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,9,- p.p.
22
in Wunderland Kalkar va. €
au
8 dg. Kerstcruise over de Don
8,- p.p.
998,MS Amadeus Silver al va. €
ive autoreis
NIEUW 5 dg. More All Inclus
9,,- nu € 259,Wunderland Kalkar € 288,Zeeland
More All Inclusive autoreizen
Korting
Hotel de Elderschans 50%
Sauerland
More All Inclusive autoreizen
rting
Hotel Altastenberg 30% Ko

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

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

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

RONDJE
DEN HAAG
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

Bereik de Haagse
50 plusser zowel in
de krant als op
internet!

COMBINATIE AANBIEDING!

�� �es�� ��

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

In samenwerking met Omroep West
heeft De Oud Hagenaar een unieke
aanbieding! Maak nu gebruik van
onze combinatie korting!

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

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

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

AD.225.JUN18

www.seniorenhulp.com

U kiest in De Oud Hagenaar uw advertentieformaat en
vervolgens voor Omroep West een internetbannerpakket.
De advertentie wordt geplaatst in de eerstvolgende
uitgave van De Oud Hagenaar. De vier internetbanners voor
Omroep West worden op de website www.omroepwest.nl
geplaatst totdat al uw vertoningen zijn verbruikt.

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

Voor tarieven en meer informatie kunt
u contact opnemen met Daphne of
Jolanda: 070 - 360 76 76

onze dienstverlening.

Dé krant voor de 50 plusser

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
T 070 325 7955
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Afbraak ‘Groene Zoodje’ door klagende buren
De Hagenaar is vertrouwd geraakt met de vele historische gebouwen, die toeristen naar onze stad
lokken. Wij slenteren over het Binnenhof en langs de Gevangenpoort zonder dagelijkse aandacht te
schenken aan deze historische monumenten. Ook de Plaats nabij de Gevangenpoort is zo’n merkwaardige plek met een naam die ons wel eens heeft doen afvragen: waar komt hij vandaan?
De Plaats kent een roemrijk verleden.
Sommige bronnen beweren dat hier
reeds recht werd gesproken voordat
het Binnenhof bestond.

de 19e eeuw zichtbaar aanwezig was
op het Binnenhof.
De rechtspraak van heel het graafschap Holland lag in Den Haag naast
de Hofvijver aan de Plaats waar de
Vierschaar sinds mensenheugenis
zetelde. Het stenen schavot (het
Groene Zoodje) stond vlakbij de
Gevangenpoort

publiek de crimineel uit of bekogelde
hem met rot fruit, eieren of zelfs
drek.

De robuuste Gevangenpoort en het
Binnen- en Buitenhof vormden nog
één indrukwekkend complex, waar
de graaf resideerde.

Spektakel
De plek werd gebruikt voor allerlei
soorten executies, waarbij ophanging, wurging en onthoofding het
luguberst waren en het meest tot
onze verbeelding spreken. Dergelijke
spektakels trokken veels bekijks.
Ook bij geselingen en brandmerken
kwamen steevast veel Hagenaars
kijken naar het evenement. Want dat
was het voor hen!

Groene Zoodje
Bij het groeien van de omgeving rond
het Binnenhof, ging het plaatselijke
bestuur en de rechtspraak steeds
meer over op de Haagse magistraten.
Rond 1450 is het schavot gelegen
vóór de Hofvijver op de hoek van
Plaats en Vijverberg. Daar stond “een
heilig kruis nabij de Vierschaar en
het schavot”. Op deze plek werden
de misdadigers van het Hof bestraft.
Degenen die onder het Haagse gezag
vielen, werden naar een plaats aan de
Scheveningseweg gebracht voor de
executie van het vonnis. Ter afschrikking werden de stoffelijke overschotten aan staken, stokken en raderen
gehangen.

Gravin Jacoba van Beieren werd er
als laatste gravin in 1436 begraven in
een stampvolle Hofkapel, die tot in

Wanneer een misdadiger vele uren
werd tentoongesteld voor zijn begane
misdrijf, jouwde het opgetrommelde

Tussen de Laakmolen en de Rijswijkseweg was een galgenveld,
waarop de lijken hingen te bungelen

Vanuit de geschiedenisboekjes
kennen we het vooral vanwege het
afschuwelijke volksoproer en de
daaropvolgende lynchpartij van de
gebroeders De Witt in 1672 en ook
wellicht van de moord op Aleida van
Poelgeest in 1392, die een minnares
was van graaf Albrecht van Beieren.
Vierschaar
We moeten ons het Binnenhof eens
voorstellen in de grafelijke tijd.

Schavot Vijverberg ('Groene Zoodje') rond 1550

“totdat ze door de vogels waren opgegeten”. Die omgeving was destijds
overigens nog Rijswijks grondgebied.
Ergernis
In het begin van de 17eeeuw wilde de
Haagse Baljuw ook gebruik maken
van het schavot aan het Groene
Zoodje, doch dat verbood het Hof
van Holland, dat van deze executieplaats uitdrukkelijk het alleenrecht
bezat en ook wilde behouden. De
Baljuw moest genoegen nemen met
de plaats aan de Groenmarkt.
Het aanzien van de permanente
executieplaats kwam de buurt niet ten

goede. De deftige bewoners van de
Kneuterdijk en de Vijverberg uitten
steeds vaker hun ergernis tegen dit
schavot en het publiek dat zich ertoe
aangetrokken voelde. In 1719 werd
dan ook besloten om de stenen executieplaats af te breken en te vervangen voor een houten, die alleen voor
de gelegenheid werd opgebouwd.
Zo kwam er een einde aan het
stenen schavot, met de naam Groene
Zoodje, waarvan de oprichting teruggaat tot 1473.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Herenmodezaak Torpedo op de Hoefkade
Mijn vader heeft van 1955 tot en met 1977 een herenmodezaak aan de Hoefkade 884 in Den Haag
gehad. Eerst heette de zaak ‘London Style’, maar omdat er ook al een London Style in Groningen
was gevestigd die ouder was dan de zaak van mijn vader, mocht de zaak van mijn vader die naam
niet meer dragen. Een vriend van hem, die was groot geworden met zijn ‘Torpedo’-winkels in witgoed, televisies en zelfs één in rijwielen, heeft mijn vader toen geholpen de naam Torpedo ook voor
zijn zaak te gebruiken.
Vanaf die tijd kreeg de zaak van mijn
vader de naam ‘Torpedo’, heren maaten confectiekleding.

mocht 10 procent van de opbrengst
houden voor benzine en loon. Wat een
heerlijke onbezorgde tijd was dat.

Vele keren heb ik als jonge jongen,
ik ben in 1947 geboren, mijn vader
in zijn zaak geholpen met allerhande
klusjes, zoals schoonmaken, stoffen
opruimen en het wekelijks schoonmaken van de VW Kever.

De zaak van mijn vader was op de
Hoefkade 884 naast de eierenboer aan
de ene kant en de slager aan de andere
kant.

Wij woonden zelf destijds aan de
Aagje Dekenlaan, dus moest ik op de
fiets naar de oefkade rijden. Later
kocht ik mijn eigen VW Kever.
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig
heb ik ook geld opgehaald bij klanten
in de buurt van de Hoefkade die
kleding bij hem hadden gekocht op
afbetaling. Dat was toen heel gewoon
in die tijd; je liet kleding maken en
betaalde de rekening in wekelijkse
termijnen. De mensen waar ik geld bij
kwam halen, noemde mij ‘de Bode’.
Ik had toen mijn eigen VW Kever en

Aan de overkant, op de hoek van
de Rembrandstraat, was een café
gevestigd. De uitbater van dat café
was een bekende kroegbaas. Ernaast
zat een grote bloemenwinkel en aan de
overkant van de Rembrandtstraat zat
een sigarenwinkel.
Wat ik mij goed kan herinneren was
dat café van die bekende kroegbaas.
Zo rond Oud en Nieuw had de kastelein altijd zijn jachtgeweer klaar staan
als de baldadige jeugd iets te dicht
met vuurwerk bij zijn café kwam.
Hij stormde dan naar buiten met dat
geweer in zijn handen, zwaaide daar
dreigend mee onder veel gevloek en

getier dat ze toch zeker ‘uit zijn buurt
moesten blijven’. Zelfs de zaak van
mijn vader werd door de kastelein in
bescherming genomen.
Mijn vader sloot zijn winkel om zes
uur in de avond, deed dan de houten
schotten voor de ramen als voorzorg
voor het vuurwerk, ging naar huis, en
dan maar hopen dat er niets gebeurde
die avond.
Geen nood; de kastelein kon van
achter de tap door het raam mooi de
winkel aan de overkant zien en hield
gelijk een oogje in het zeil.
Diverse keren kreeg mijn vader de
volgend dag te horen dat ze bezig
waren geweest met vuurwerk voor
zijn winkel, maar dat hij ze even
weggejaagd had. Het café bleef tot na
middagnacht open, dus ‘ze’ kregen
weinig kans van de kastelein.
Later zat er ook een chimpansee in het

Hoefkade 409-363, gezien van de Rembrandtstraat (1979). Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief

café. Hij zat gewoon aan de bar met
een ruiten overhemd en een tuinbroek
aan, terwijl hij soms van een biertje
genoot.
Ook reed de kastelein vaak op zijn
paard, geheel uitgedost als cowboy,
door de straten van de Schilderswijk.
Op de Hoefkade had je ook het
welbende clubhuis De Mussen. Het
clubhuis de Mussen ken ik nog uit
de eind jaren zestig toen ik met onze

beatband “The Beatnicks” daar een
paar keer heb opgetreden.
De beheerder van dat clubhuis,
meester De Bruin, zorgde goed voor
de jeugd uit de buurt in die tijd en was
een graag gezien man. Hij is ook eens
onderscheiden voor zijn goede werk.
Namens Gerard van Veldhoven
Jan Kaffa
rietenjan@caiway.nl
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PERSONEELS-ADVERTENTIES
Heeft u personeel of
vrijwilligers nodig?
ele tienduizenden 0 plussers lezen
elke
dagen ons blad
(totale oplage is .000 ).
n De ud- agenaar kunt u uw wens en behoefte onder de aandacht te brengen. De ud- agenaar biedt een aparte advertentierubriek

ersoneel gevraagd.

Daarin kunt u uw vacatures voor zowel betaald personeel als vrijwillige medewerkers opgeven.
oor meer informatie, bel olanda of Daphne, tel. 0 0 - 0

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ DE VOLHARDING
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 ﬁnanciële problemen of daarin dreigen te komen.  Ombudsmedewerker 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

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR

Tijden

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

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

Datum, tijd en locatie
Begin november t/m mid december 2018
De Nieuwe Regentes, Den Haag
Theater Dakota, Den Haag
Diamanttheater, Den Haag
(Tijden variëren per locatie)

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

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

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

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

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

Beschouwing&Beleving
Filosofische wandelingen door Den Haag
et boekje bevat vijf filosofische wandelingen door Den aag pinoza in Den
aag an pinoza naar oltaire, Een aagse reis door de erlichting, Rondje
ofvijver, grondleggers van de democratie,
ark orghvliet cheveningen.

Een maand uit mijn leven in steenstad
Wim van der Pouw
De auteur, Wim van der ouw (Den aag,
) kruipt in de huid van zijn
alter ego, trambestuurder Daan ergmans. Daan leeft in teenstad, in het
fictieve land arspelland op de planeet
Mollius.

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

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

€ 14,50

€ 15,95

€ 15,95

€ 34,95

€ 13,95

€ 19,95

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder vermelding van de
naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,95 aan verzendkosten bij. Na ontvangst van dit bedrag
kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien. De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).
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Hoe ging dat
ook alweer?
Alweer een tijdje geleden is het gebruik ontstaan om boeken die men
een tweede leven gunt in een kastje bij de openbare weg te plaatsen.
De voorbijganger mag ze zomaar meenemen en wanneer er door wie
dan ook boeken bijgeplaatst worden, wordt dat zonder meer op prijs
gesteld.

Ik kon het niet laten
om te kijken welke
boeken erin stonden.

Het zal u niet verbazen dat het hier voor
me ligt. Ik woonde in die tijd als mannetje van zes jaar in ‘s-Gravenhage.
En ja, hoor: het telefoonnummer van mijn
ouders kwam me nu nog bekend voor.
Het gedeelte dat betrekking heeft op ‘sGravenhage begint met enkele opmerkingen over het gebruik van een telefoontoestel uit die tijd en wie weet herkennen de
ouderen onder ons dit nog.
Al lezende realiseerde ik me dat de gemiddelde intelligentie van de gebruikers
niet erg hoog werd ingeschat.
Aanwijzingen betreffende gebruik van telefoontoestellen
Om iemand op te roepen brengt men de
telefoon aan het oor en wacht tot men een
lagen onafgebroken zoemertoon hoort,
hetgeen wil zeggen, dat men met het kiezen
kan beginnen.
De cijfers van het gewenschte nummer
moeten in volgorde van links naar rechts
worden gekozen. Voor no. 4567 dus eerst de
4, daarna de 5, vervolgens de 6, dan de 7.
Om een cijfer te kiezen steekt men den top
van den wijsvinger in die opening van de
schijf waardoor men dat cijfer kan zien,
draait de schijf in de richting van de wijzers
van een uurwerk tot de vinger stuit, trekt

Ik had mijn rijbewijs gehaald en mocht in de auto rijden van mijn vader, maar er zat geen
radio in, dus had ik daar wat op gevonden. Ik kocht een draagbare cassette-recorder van
Philips en nam plaatjes op die ik gekocht had bij een tweedehands platenzaak aan de Vlierboomstraat.
Daar was ik op zaterdagmiddag
vaak te vinden en struinde alle bakken door voor LP’s en singles voor
een piek of een rijksdaalder.

Ik kan mij nog herinneren dat ik
met een schoolvriend Jaap Graswinckel na schooltijd van de Economische School via de stad ergens aan
het eind van de Boekhorststraat naar

Een verrassend
aanbod, mag ik
wel zeggen. Zowel
boeken voor volwassenen als voor
kinderen.
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Mijmeringen

Cliff Richard
Ik was niet zo’n liefhebber van The
Beatles of de Stones, maar meer van
Cliff Richard, Ray Conniff, Bobby
Vinton of dansorkesten zoals Hugo
Strasser. Zo zoet en zo braaf eigenlijk. Ik heb ze nog steeds, maar dat
terzijde. Grappig dat die plaatjes zo
belangrijk waren.

Onlangs moest ik
in het dorp waar ik
woon op de Middelweg zijn en ook daar
staat zo’n boekenkastje.

Eén boek viel mij
op, een telefoonboek dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog uitgegeven
is en wel op 1
december 1943.
Het was bedoeld
voor de gemeenten ‘s-Gravenhage, Rijswijk, Voorburg en
Wassenaar.

Dinsdag 30 oktober 2018

een tweedehands platenzaak liepen
en daar kocht onder andere één
van de eerste plaatjes van Patricia
Paay ‘Tovenaar’. Niet te verkopen
natuurlijk, maar ook Canale Grande
van Peggy March. Helemaal blij
en gelijk opnemen op de cassetterecorder voor in de auto. Lekker
rijden op de zondagmiddag met op
de achterbank de recorder met ook
de sounds van Helen Shapero en
Paul Anka.
Philips-radio
Later had ik in mijn eigen nieuwe
Fiat 850 Sport Coupé een console
gekocht in de auto-accesoires zaak
achter de boulevard bij de Oranjeflats in cheveningen voor een
Philips-radio die er door een vriend

van mij werd ingebouwd.
In vele auto’s daarna was de radio
standaard en stond die ook aan tot
wij een Alfa Romeo Spider kochten
en ik alleen maar wilde genieten
van het fantastische motorgeluid.
De radio is daarna nooit meer
aangeweest en dat is zo gebleven
in mijn Lancia Kappa Coupé en nu
ook al jaren in mijn Alfa Romeo
Brera. Zo heerlijk dat geluid van die
potente 6 cilinder en daar kan geen
Cliff, Bobby of Helen tegenop.
Mooie herinneringen, toch?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Twintig jaar gewerkt
in De Rode Olifant
den vinger uit de opening en laat de schijf
vrij terugloopen.
Eerst daarna kieze men het volgende cijfer.
Indien men, vóórdat het gehele nummer
gekozen is, bemerkt een fout gemaakt te
hebben, of indien de vinger uit de opening
van de schijf glipt vóórdat deze geheel
rondgedraaid is, legt men de telefoon weer
op den haak, wacht eenige seconden en
begint opnieuw.
Men geve den opgeroepene voldoende tijd
om naar zijn toestel te gaan en de telefoon
van den haak te nemen.
Draaien aan de nummerschijf evenals het
bewegen van den haak tijdens het gesprek
heeft tot gevolg, dat de verbinding verbroken wordt; dit mag dus niet geschieden.
Na afloop van een gesprek moet de telefoon
op den haak gelegd worden en zoolang
het toestel niet gebruikt wordt, moet den
telefoon op den haak blijven liggen, anders
raakt het nummer gestoord.
U ziet het, het voeren van een telefoongesprek was in die tijd geen eenvoudige
zaak. Toch was er naar mijn bescheiden
mening één groot voordeel: je kon het
toestel niet in je zak meenemen en er te
pas en te onpas gebruik van maken.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Graag wil ik Jacqueline
Alders complimenteren met
haar artikel over De Rode
Olifant in De Oud-Hagenaar
van 16 oktober jl.
Zelf heb ik van 1967 tot de verhuizing in 1987 in dit prachtige gebouw
mogen werken.
Reeds in 1984 werden door de directie van Esso Belgium en Esso Nederland plannen gemaakt om samen in
een Centraal Kantoor te gaan zitten
en dat werd uiteindelijk Breda dat in
de loop van 1987 opgeleverd werd.
Dit betekende voor mij dat ik vanaf
de oplevering tot mijn pensionering
in 2002 elke dag vanuit mijn woonplaats Zoetermeer op en neer moest
gaan rijden.
Het is misschien nog wel leuk om
te vertellen dat Omroep MAX dit
gebouw in 2016 nog voor de tv-serie
Heer & Meester gebruikt heeft.
Hierbij een tweetal foto’s, de eerste
uit 1969 van de afdeling boekhouding en de tweede zoals die plek nu
ingericht is.
Werkelijk een wereld van verschil in
ruim 50 jaar.
Jan van Es
jc-vanes@ziggo.nl
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Heeft u thuis oude munten, penningen of bankbiljetten liggen en u
wilt de waarde ervan weten ? Dan biedt "munttaxatie.nl" bestaande
uit drie beroepsnumismaten u vrijblijvend de gelegenheid hiertoe !
Samen hebben zij meer dan 100 jaar kennis en ervaring.
Munttaxatie.nl organiseert de komende tijd een aantal taxatiedagen
bij u in de buurt. U wordt kosteloos geïnformeerd wat uw munten,
penningen en bankbiljetten in de huidige marktsituatie kunnen
opbrengen.
U kunt inbrengen ter veiling of eventueel verkopen na legitimatie.

Houten

dinsdag 6 november 2018, 11.00-16.00 uur
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2

Wassenaar

dinsdag 20 november 2018, 11.00-16.00 uur
Van der Valk Hotel, Zijdeweg 54

Nieuwerkerk

dinsdag 4 december 2018, 11.00-16.00 uur
Van der Valk Hotel, Parallelweg Zuid 185

a/d IJssel

Karel de Geus Muntveilingen B.V. Veldhoven
Romunt B.V. Numismatiek Roermond
Mevius Numisbooks Int. B.V. Vriezenveen

040-2123455
0475-316010
0546-561322

zie voor verdere informatie

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

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

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

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

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

ODES: ‘De Jantjes’
Na 85 operettejaren brengt ODES dit jaar een echte
Hollandse klassieker op de planken: De Jantjes.
Wie kent dit verhaal niet? Drie jonge mannen met
elk hun eigenaardigheden en liefdes, dit alles speelt
zich af in een echt Jordanees café en in voormalig
Indië. Bekende nummers zoals: je bent niet mooi,
Wordt nooit verliefd en bij ons in de Jordaan en vele
anderen passeren in deze musical.
Een avond of middag met zang, dans en bovenal heel veel humor en ondersteund
door een Amsterdams orkestje! Hiermee laat ODES zien dat zij een nieuwe weg
inslaan.
Ook voor volgend jaar staan er alweer nieuwe producties te wachten. In maart 2019
brengt ODES de feelgood musical Petticoat, de audities zijn al in volle gang maar we
zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste jonge mannen. Je kan je nog aanmelden bij musicalauditie@gmail.com
Voor meer informatie voor alle producties kijk op onze website www.odes.nl of onze
facebookpagina ODES. Het telefoonnummer van de kaartverkoop: 079-3611192.

Boekenserie over 100 jaar Haagse korfbalgeschiedenis
3 november is het zover. Op die datum wordt het eerste boek van de serie “100 jaar
Haagse Korfbalgeschiedenis” tijdens de Haagse Korfbal Dagen (HKD) overhandigd
aan een 3-tal prominenten uit de korfbalwereld. Dat zal gebeuren door de auteur Ton
van Rijswijk, die samen met onder meer Chris Willemsen en Rob Blokpoel verantwoordelijk is voor de inhoud van deze bijzondere boekenserie. Dat zal gebeuren tussen een van de wedstrijden van de HKD in de Sportcampus in het Zuiderpark, waar
op diezelfde dag ook een tentoonstelling van beschikbare materialen en documenten
over de Haagse korfbalgeschiedenis wordt georganiseerd.
100 jaar Haagse korfbalgeschiedenis bevat talrijke feiten en anekdotes uit de historie
van heel veel verenigingen, die het gezicht van deze sport bepaald hebben. Waarvan
er veel inmiddels niet meer bestaan, maar waarvan een aantal ook mede het gezicht
van het nationale korfbal heeft bepaald. Zoals HKV, Ons Eibernest (later gefuseerd in
HKV/OE) en die Haghe, die alle drie nogal wat nationale titels op hun naam hebben
staan en tevens leverancier waren van internationals.
De boekjes vormen geen verzameling van historische gegevens, maar worden vooral
gekenmerkt door soms verrassende verhalen. Zoals het verhaal over de allereerste
“rode kaart” bij het korfbal , die oud speelster van die Haghe, Elly Heijmans uitgereikt
kreeg in een wedstrijd tegen Spangen. Het eerste boekje is binnenkort te bestellen bij
de Nederlandse Sportboeken Club via www.nederlandsesportboekenclub.nl.

Op zoek naar verhalen over Laakkwartier
In de karakteristieke, naoorlogse wijk Laakkwartier hebben veel nieuwe Nederlanders en studenten nu hun huis
gevonden. Maar vanaf de bouw van de wijk (rond 1930) woonden er altijd arbeiders en ondernemers. Sommige
families Hagenezen zijn er geworteld en wonen er al generaties lang. Kunt u meepraten over Laakkwartier, omdat
u er misschien ze´lf wel geboren en getogen bent? Of omdat u er vroeger gewoond hebt, in e´e´n van de portieken
bijvoorbeeld? Dan zijn we nieuwsgierig naar uw herinneringen. Doe mee aan de Verhalentafel en leg in zeven bijeenkomsten uw verhaal vast!

Verhalen uit de wijk
Wij zijn nieuwsgierig naar verhalen, en anekdotes, van (oud) bewoners van Laakkwartier. Hoe was het om hier als
kind op te groeien? In welke winkels kwam u het liefste? Waar hebt u zelf gewerkt of werkten uw ouders? Bent u wel
eens in de Rembrandtbioscoop geweest? En wat herinnert u zich van de brand van de Laakkerk aan de Isingstraat?

Verhalentafel: van verhaal naar Digi-Tale
In zeven bijeenkomsten, steeds op vrijdag van 09.30 - 12.00 uur, gaan we van verhaal naar Digi-Tale. Eerst legt u
uw herinneringen vast in een kort verhaal dat maximaal drie minuten duurt. Daarna illustreert u uw verhaal met
persoonlijke foto’s, voorwerpen en documenten. Ten slotte maakt u van het gei¨llustreerde verhaal een Digi-Tale, een
heel kort filmpje. Professionals en vrijwilligers helpen u hier natuurlijk bij!
Wilt u meedoen aan deze Verhalentafel in bibliotheek Laakkwartier? Schrijft u zich dan van tevoren in voor de zeven
bijeenkomsten op 30 november, 7 december, 14 december, 21 december, 11 januari, 18 januari en 25 januari. U kunt
zich opgeven bij de balie van bibliotheek Laakkwartier; of bij Karlijn Ernst: telefonisch 070 - 3537570 of via e-mail
karlijnernst@denhaag.nl. Deelname is gratis.

Samenwerking
Haagse Herinneringen is een samenwerkingsproject van Bibliotheek Den Haag met het Haags Gemeentearchief en
het Haags Historisch Museum.

Uw Digi-Tale op de website en in het museum
Als cultureel erfgoed van Hagenaars uit de 20ste eeuw krijgen de Digi-Tales een plaats op de website www.haagseherinneringen.nl en zijn regelmatig te zien in tentoonstellingen van het Haags Historisch Museum.

Cantiamo in Concert
Cantiamo is in Zoetermeer een begrip voor wat betreft de jaarlijkse operette, maar heeft nog wel eens last van een
stoffig imago. Eigenlijk vreemd, want iedereen houdt van de sfeervolle muziek van André Rieu. En dàt is operette.
U dat opera en operette de voorlopers van de musicals zijn? Voor Cantiamo een prachtige uitdaging om deze drie
soorten muziek ten gehore te brengen. Wij willen wat meer van ons kunnen aan het publiek laten zien. Cantiamo
geeft daarom een concert, waarbij Operette, Musical en Opera opgevoerd worden.
Dat doen wij op vrijdagavond 2 november.
Ichtuskerk, Parkdreef 258, 2724 EZ, Zoetermeer. Aanvang 19.30. Kerk open: 19.00 uur.
Muzikale begeleiding: cello, viool en piano. Dirigent: Robert Kops.
Kaarten à €15 zijn te bestellen via telefoon 06-18334141 of email pr@cantiamo.nl

Elke woensdag
Kookboekenweek bij Van Stockum Boekverkopers
Van 10 tot en met 18 november 2018 vindt de Kookboekenweek plaats. Ook dit jaar
heeft Van Stockum Boekverkopers in Den Haag weer een programma samengesteld
met een mooie winactie, proeverijen en ontmoetingen met bevlogen kookboekenauteurs. Nog een reden voor een bezoek aan de winkel is het Kookboekenweekgeschenk Smaakmaker samengesteld door Paul de Leeuw, ons presentje bij besteding
van € 19,50 aan kookboeken.

Meet & Greet SuriMAMs
Zaterdag 17 november | Vanaf 14.00 uur | Toegang: gratis
De drie zussen schreven samen het kookboek SuriMAM Cooking 2. Op zaterdag 17
november om 14.00 uur delen zij prachtige tories (verhalen) van hun oma’s en laten
ze je hapjes proeven uit de hedendaagse Surinaamse keuken. Soso lobi!

Taartworkshop Vanessa Pourier
Zaterdag 17 november | Vanaf 14.00 uur | Toegang: gratis
Vanessa Pourier signeert op zaterdag 17 november om 14.00 uur haar nieuwe boek
Bakken met een tropische twist. Het is het eerste Antiliaanse bakboek dat in Nederland verschijnt. Vanessa geeft deze middag ook een workshop taarten versieren!
Velen kennen Pourier van Heel Holland Bakt.

Kookboekenweekgeschenk
In de Kookboekenweek trakteren wij jou op het Kookboekenweekgeschenk Smaakmaker met de meest geliefde recepten van Paul de Leeuw. Je krijgt het cadeau bij
besteding van € 19,50 aan kookboeken.

Doe mee met onze winactie
WIN 30 NEDERLANDSE KOOKBOEKEN!
Beschrijf jouw favoriete kookboek op originele wijze in maximaal 30 woorden. Inzendingen graag per mail naar: promotie@vanstockum.nl voor 16 november 2018. Uit
de inzendingen kiezen wij op 18 november een winnaar.

Van Stockum Boekverkopers, Spui 40, 2511 BS in Den Haag

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 woensdag 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 IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend
krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

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
Roermond (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:
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, ParallelwegZuid 185, Nieuwerkerk a/d IJssel
telkens van 11.00 tot 16.00 uur.
De vraag: “Wat zijn uw munten waard?” kan dan
beantwoord worden !
Inlevering ter veiling is mogelijk of eventuele verkoop na legitimatie.

pagina 10

Dinsdag 30 oktober 2018

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

Het café op de Kalvermarkt
De situatie op de Kalvermarkt verschilt enorm met die in de periode van de jaren voor de oorlog tot
zo ongeveer 1956. Mijn vader runde daar een café dat hij in 1936 had overgenomen van zijn vader
(mijn opa dus).
Ikzelf werd geboren in 1939 en heb
geprobeerd te beschrijven wat ik mij
van die periode kan herinneren.

deur waren er hoekjes met een tafel
en vier stoelen.

Het pand met de huisnummers 38 en
40 bestond op de begane grond uiteraard uit het café en daaraan grenzend
een deur als toegang tot de erboven
gelegen woning van twee etages,
met daarboven een zolder. Aan de
ene zijde grensde het aan het - zoals
dat toen nog heette - Ministerie van
Oorlog en aan de andere kant aan een
betonnen schutting die doorliep tot
om de hoek van de Korte Houtstraat.
De “Kastelein Dirk” van der Beek

Achter die schutting hadden soortgelijke huizen gestaan die reeds in
de beginjaren dertig zijn afgebroken
i.v.m. stadsvernieuwingsplannen. Om
een duistere reden is alleen het pand
38-40 blijven staan.
Mijn vader - bekend als “kastelein
Dirk” met de achternaam Van der
Beek - kon zo in elk geval zijn professie daar uitvoeren.
Mevrouw Haring
Voor hoe lang was een constante
vraag. Enerzijds bleven afbraakplannen van de gemeente een dreiging
vormen, anderzijds was de vergun-

ning voor het daar uitvoeren van een
cafébedrijf een onzekere aangelegenheid. Die vergunning was in bezit
van ene mevrouw Haring die - hoe
toepasselijk - woonde op Scheveningen. Deze mevrouw was op hoge
leeftijd. Omdat het café niet voldeed
aan de voorgeschreven afmetingen
en sanitaire voorzieningen, zou er
bij overlijden van die mevrouw een
einde komen aan de vergunning.
45 cent voor tapbier
Door de geringe afmetingen maakte
het café een hele knusse indruk. Direct links en rechts van de toegangs-

Aan de tegenoverliggende zijde in
een hoekopstelling de toonbank
waarop twee glanzende bierpompen,
de spoelbak voor de glazen, een bak
voor de flessen drank en - niet onbelangrijk - de kassalade met daarnaast
een notitieblok waarop voor iedere
klant werd geturfd wat en hoeveel hij
had genuttigd. Aan de hand van de
turfjes maal de prijs - als ik me goed
herinner kostte jonge en oude jenever
40 cent en tapbier 45 cent - kon de afrekening worden opgemaakt of voor
trouwe klanten worden bijgeschreven
op de poflijst . De rekening werd
dan - hopelijk - voldaan bij uitbetaling van het loon.
De ruimte achter de toonbank was
heilige grond voor de kastelein en niet
toegankelijk voor klanten. In de hoek
rechtsachter was de toegang tot een
smal gangetje naar het enige toilet.
Tegen de rechtermuur stond een grote
kachel die in de wintermaanden werd
gestookt met antraciet of eierkolen.
Foto’s
Aan de muur hingen ingelijste foto’s
van “Oud Den Haag”. Het waren
foto’s van o.a. het Spui, de Turf- en
Houtmarkt, de Wijnhaven en de
Nieuwe Haven uit een tijd dat daar
nog water was en er schepen lagen.
En foto’s van het Plein, de Lange
Poten en het Binnenhof toen daar een
(paarden-) tram reed. Helaas heeft
mijn vader die foto’s ooit verkocht;
jammer...
De naam café Van der Beek werd
nogal eens verward met een café Van
Beek op de toenmalige hoek van het
Spui en de Turfmarkt en Houtmarkt.
De hoekjes met tafel en stoelen
werden vooral ‘s middags gebruikt
door klanten om er te klaverjassen of
met dobbelstenen “kassie” te gooien.
De winnaars moesten uiteraard een
rondje te geven. De niet kaarters
en dobbelaars brachten er hun tijd
staande en drinkend door; ruimte voor
nog meer stoelen of krukken was er
niet.
In de ochtenduren was er aanloop van
koffieklantjes, in de middag en avond
ging het vooral om de sterkere drank.
De dranken werden koel gehouden
met ijs.

Ik probeerde een biervat te versjouwen in 1941

Regelmatig kwam er voor de deur
een paard en wagen die een lange
paal ijs bracht. Die moest vervolgens
met een priem tot brokken worden

Het pand Kalvermarkt 38 – 40 (bij de pijl) in de situatie

bewerkt die werden opgeslagen in
een geïsoleerde kist (de voorloper van
een ijskast). Van daaruit werden brokken ijs toegevoegd aan de bak met
flessen waaruit de drankjes werden
ingeschonken.
Hoe het tapbier koel werd gehouden
weet ik niet meer. Wel weet ik dat
die pompinstallatie regelmatig met
water en zand werd schoongespoeld
door een speciaal bedrijf. De overheid
controleerde daar ook op.

zich beperken tot alcoholvrije drank.
Een bak met water dus...
Meer paardenvolk bezocht regelmatig
het café, namelijk ook wel koetsiers
van melkbedrijf De Sierkan. Die
paarden hadden geen zin voor de
deur te wachten, maar namen met kar
en al de benen naar hun stallen in de
Nieuwe Havenstraat. Hoewel het op
de Kalvermarkt al best druk was met
o.a. trams en bussen van de HTM,

Paard en wagens
“Paard en wagens” voor de deur
waren in die tijd talrijk. De kolen werden met paard en wagen
aangevoerd in zakken van een mud
(ongeveer 70 kg). De kolenboer moet
een sterk persoon zijn geweest, want
die zakken moesten twee trappen op
worden gesjouwd en op de vloer van
de zolder worden uitgestort. Mijn
taak werd het later om de kolenkitten
vol te scheppen en bij de kachels neer
te zetten.
ok brouwerij De Drie oefijzers
kwam de biervaten (fusten) met paard
en wagen brengen. Ik herinner mij dat
het een hele klus was om die vaten
van de wagen af het café in te rollen.
In de zomermaanden was er vaak een
paardendiligence. Daarmee kon je
voor een luttel bedrag vanaf station
Staatsspoor naar het Dierenpark Wassenaar worden gebracht.
De koetsiers van die paardentram
waren na terugkeer van de rit wel
dorstig en parkeerden hun paard en
voertuig op het trottoir voor de deur.
Het paard had ook dorst maar moest

1955: de wens van een klant bij zijn vertrek naar Amerika
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vlug of te langzaam. De muziek was
daardoor niet om aan te horen. Na veel
geharrewar heeft de leverancier het
ding weer teruggenomen. Uiteindelijk
kwam er een gewone radio met zo’n
groot groen oog.
Vrije dag
De zaak was zeven dagen per week
geopend, maar vanaf 1952 vond mijn
vader dat hij recht had op wekelijks
een vrije dag. Op woensdag.
Die dag werd vaak benut om een
dagje te vissen.
De avond ervoor werden aasvisjes
gekocht bij een hengelsportzaak
op de Zuid-Oost Buitensingel. Die
brachten de nacht door in de spoelbak
waarin normaal de bierglazen werden
gespoeld.

e dat het cafébedrijf net was beëindigd. Eind 1956

ging dat toch altijd goed.
De drukste tijd in de zaak was vanaf
vier uur tot een uur of zeven, het zogenoemde bitteruurtje, maar kon ook
uitlopen tot in de late avonduren.
Klantenkring
De klantenkring bestond voornamelijk
uit vaste klanten zoals straathandelaren, personeel van de diverse ministeries en de staatsdrukkerij, winkelpersoneel, taxichauffeurs, etc.
Een aantal specifieke
klanten waren bijvoorbeeld: iemand
die “bloemenheer”
werd genoemd en
met zijn bloemenkar een vaste plek
had op Het Plein,
een bloemenventer
die bij bloemisten
afgedankte bloemen
opkocht en die vooral
bij de stations alsnog
probeerde te verkopen,
een herenkapper met
een kapperszaak op
de Nieuwe Haven,
een bediende van
Sociëteit De Witte die
weer op weg naar huis
steevast twee borreltjes
kwam halen, diverse
ijscomannen die met
hun karren met “dubbeldik” ijs van C. Jamin
terug kwamen bij het
verdeelpunt in de Korte
Houtstraat, iemand van
de Dierenbescherming
die al boos werd toen
ik als kind een wesp

dood maakte en een directeur van een
kistenfabriek die woonde aan de Vaillantlaan. Deze man had jaarlijks een
nieuwe auto - een Opel Kaptein - die
hij voornamelijk gebruikte om er op
zondag mee naar de Gouden Leeuw in
Voorschoten te rijden voor het diner.
Dat zou goedkoper gekund hebben
met de Blauwe Tram. Het was een
bont gezelschap, maar men had alles
voor elkaar over en de saamhorigheid
was erg groot.
Muziek
De muziek in het café kwam via de
radiodistributie door middel van een
grote luidspreker en twee knoppen aan
de muur, die dienden om harder en
zachter te kunnen zetten of een keuze
te maken in Hilversum 1 en 2 en een
Belgische zender.

biljartavonden. Dat gaf het geheel een
wat andere sfeer.

De volgende ochtend vroeg gingen
die visjes in een zinken teiltje met een
gaatjesdeksel en vertrok mijn vader
naar de visstek ergens bij Woerden of
bij Oud Ade.

Kalvermarkt.

Vaak was de vangst matig en dat
lag dan altijd aan het weer. Soms
kwam hij terug met een aantal snoek
(-baarzen).

Café Sumatra
Die vond hij uiteindelijk en begin
1957 werden de werkzaamheden
voortgezet in de Sumatrastraat 320
met café Sumatra.

Mijn moeder maakte er viskoekjes
van die in het café werden uitgedeeld.
Men zei altijd dat het erg lekker was...
Ik heb ze nooit gegeten.
Die vistochten werden veelal
ondernomen met een aantal collegacaféhouders van cafés op Scheveningen, op het Scheveningseveer en in de
Hoogstraat.

Mijn vader vond het te vroeg om niets
meer te doen en ging op zoek naar een
elders in de stad te koop staand café.

Na een aantal jaren begon het vak
voor mijn vader te vermoeiend te worden, vooral door het langdurige staan.
Graag zou hij gewild hebben dat ik de
zaak voortzette. Het speet hem dat ik
dat niet wilde, maar hij zag - geloof
ik - ook wel dat ik voor dit vak totaal
niet geschikt was.

Dat was een aanmerkelijk grotere
zaak met een wat ander soort publiek,
hoewel veel klanten van voorheen
daar weer regelmatig kwamen.

Dat café werd in 1962 verkocht en zo
kwam er een einde aan het kasteleinsbestaan van ‘kastelein Dirk’.

Er stond een groot biljart en een
biljartclub hield er wekelijks zijn

Jaap van der Beek
jaap.beek.1@kpnmail.nl

Moeder
Behalve het maken van die viskoekjes
en vaak andere lekkere hapjes, was
mijn moeder niet zo betrokken bij het
cafégebeuren.

Vaak was muziek niet nodig. Het
gezelschap zorgde - en zeker als er
al een paar borreltjes waren genuttigd - daar zelf voor door met elkaar
luidkeels te zingen, soms begeleid
door een klant die gitaar speelde. Het
gezang kon vaak tot in de wijde omgeving worden gehoord. Niemand die er
zich aan stoorde.

Zij liet het reilen en zeilen daarvan
aan mijn vader over.

Om wat meer muziekkeuze te krijgen,
werd later een bandrecorder aangeschaft. Wel duur en het was een van
de eerste modellen voor thuisgebruik.
Het had de vorm van een koffertje met
daarop twee spoelen, metertjes en de
nodige schuif- en draaiknoppen. Het
zag er indrukwekkend uit, maar zo’n
apparaat stond nog in de kinderschoenen.

Met excuses voor de vrouw van de kastelein, die geen kasteleinsvrouw is.

Het werd geen succes; die banden
liepen vast of het geheel draaide te

1947 of 1948, zittend met een vriend op een auto van een klant

Dat blijkt ook uit een stukje dat een
klant schreef in een boek dat hij hen
cadeau deed bij zijn afscheid in 1955
i.v.m. emigratie naar Amerika.
Dat stukje luidde als volgt.

Ter herinnering aan vele gezellige
ogenblikken.
Bij mijn vertrek naar de V.S.
Den Haag. Febr. 1955
In 1956 kwam er door het overlijden
van die eerder genoemde mevrouw
een einde aan het cafébestaan op de

De situatie in de winter 1943-1944
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Bel en bestel

070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
CARBON ULTRALIGHT ROLLATOR BEIGE 4,8 KG ULTRA LICHTGEWICHT EN ERGONOMISCH
-Ultralichtgewicht rollator 4,8 kg - lichtste ter wereld
-Ergonomische handvatten en softbanden voor extra
comfort
-Elegant design, in diverse kleuren leverbaar (beige,
rood en zwart).
De Carbon Ultralight is de lichtste rollator ter wereld.
Toch hoeft u niet bang te zijn dat u aan deze rollator
geen steun heeft. Hij is namelijk gemaakt van carbon,
een super sterk en duurzaam materiaal. Deze rollator is
gemakkelijk in gebruik en eenvoudig om mee te nemen.
Zeer wendbaar, voorzien van comfortabele zitting,
ergonomische handgrepen en twee bijbehorende tasjes.

De rollator is niet alleen super licht en stevig, maar
heeft ook nog eens een heel modern en elegant uiterlijk
en is leverbaar in verschillende kleuren. Het frame is
gemakkelijk in te klappen tot een compact pakket voor
eenvoudig reizen in de bus, trein, boot of het vliegtuig.
Met deze rollator kunt u overal naartoe, bijvoorbeeld
voor een boodschap, een wandeling in het park en als
u onderweg even wilt uitrusten kunt u heerlijk zitten op
de comfortabele zitting.

Met de Hofpas

€ 455,

00

Normale prijs € 569,-

NIEUW - VISOMAT BOVENARM
BLOEDDRUKMETERS
– internationaal
erkend
Met deze klinisch
gevalideerde
bovenarm
bloeddrukmeters
neemt u zeer
nauwkeurig de bloeddruk op. Deze slimme
bloeddrukmeters meten ook uw hartslag en de
elasticiteit van uw bloedvaten.
Eenvoudige bediening.
Er is keuze uit diverse modellen:
Comfort Eco, Comfort 20/40
en Comfort Form.
Met de Hofpas

€ 47,95
Normale prijs € 59,95

Carbon Ultralight Rollator weegt slechts 4,8 kg!
Deze rollator Carbon Ultralight Rollator weegt slechts
4,8 kg. Dit maakt deze rollator gemakkelijk om te
gebruiken, en ook zeer licht om in de auto, bus of
tram te vervoeren. Het frame is vervaardigd uit carbon
vezels, wat hem dan ook uiterst sterk maakt. Dankzij
de handgrepen die naar voren zijn gericht loopt u nóg
beter rechtop met deze rollator. Het zachte rubber
van de softbanden bieden veel comfort en vangen de
schokken op tijdens het lopen. Eenvoudig systeem om
de handgrepen op de juiste hoogte in te stellen. Zowel
ten behoeve van het design als de veiligheid, zijn de
remkabels in het frame van de rollator weggewerkt.

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

€ 95,95

Normale prijs € 119,95

BOODSCHAPPENTROLLEY
PLAYMARKET WE GO
De We Go trolley is een populair
model en wordt gekenmerkt door
de hoge boodschappen-mand
op een lichtgewicht
frame met 4 stabiele
zwenkwielen. De trolley
is zeer wendbaar en
bovendien eenvoudig
inklapbaar. U hoeft niet
te bukken bij het laden
of uitladen van de trolley.
U zal dan ook versteld
staan van het comfort en
gebruikersgemak.
Verkrijgbaar in
8 verschillende
Met de Hofpas
kleuren.

€ 127,

20

Normale prijs € 159,-

WARMTEKUSSEN HP615

Wordt dan snel gratis lid van
de Volharding en ontvang

20% KORTING
op meer dan 1700 producten
die zorgen voor een veilig en
comfortabel ouder worden.

Het warmte/knuffelkussen
is heerlijk zacht en
geschikt voor het
ontspannen van de
spieren. Het kussen
beschikt over 4
verschillende temperatuurstanden
en een veiligheidssysteem met een
oververhittingsbeveiliging.
Met de Hofpas
Wordt geleverd
inclusief wisselbare/
wasbare microvezel
hoes.

€ 39,95

Normale prijs € 49,95

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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Tekenleraar aan de Kappersvakschool
De aanleiding voor het gesprek met Johan Janssen was mijn vorige artikel over de Kappersschool
aan de Noordwal. Hij was het met dat artikel niet zo eens en was met name van mening, dat er
veel betere kappersopleidingen geweest zijn en wel met name de kappersschool waar hij zelf als
tekenleraar aan verbonden is geweest.
Al pratende in zijn bijzondere woning
aan de Sirtemastraat, waarin al zijn
in de loop der jaren ontwikkelde
wijsheden (in de vorm van abstracte
“modellen”) tentoongesteld staan,
komen we er samen achter, dat hij niet
zozeer een vergelijking maakt tussen
gelijktijdig bestaande kappersscholen.
Nee, hij was verbonden aan de kappersvakschool, die als avondschool
(avondnijverheidschool) gevestigd
was in de Bakkerstraat en in 1974
gesloten werd. Voor die avondschool
kwam in de plaats de kappersdagschool aan de Noordwal, die in het
kader van het inmiddels ontstane
leerlingstelsel, door leerlingen 1 dag
per week bezocht werd. Zoals door
Yvonne van Dijk, die daarover in mijn

vorig verhaal vertelde en refereerde
naar de jaren 1979-1980. Helemaal
eerlijk is de vergelijking van Johan
Janssen tussen de twee scholen dus
niet, we hebben het over twee totaal
verschillende onderwijssystemen in
verschillende tijdvakken, waarvan het
hooguit toevallig is, dat ze deels in
dezelfde gebouwen bestaan hebben.

hoofd van een lagere school. Op
dinsdag-, woensdag-, donderdag- en
vrijdagavond gaven ze les, deze
mensen waren dus op die 4 dagen van
07.30 tot 22.30 uur in touw. En aan het
eind van de 3-jarige opleiding kregen
de meisjes een examen, dan gingen
ze voor het zogenoemde gezellendiploma.”

Beste kappersvakschool
Johan Janssen was behalve mysticus
(in die kwalificatie verscheen hij in
de 100e editie van het programma
de Paradijsvogels in 2007) vooral
tekenleraar.

Tekenlaar
Johan Janssen was bevoegd tekenleraar. Na 1 jaar leraarschap werd hem
door Buringa (het hoofd van zijn
Lagere School) gevraagd of hij “voldoende uren had”, wat er werd nog
een tekenleraar op de kappersavondschool gevraagd. Buringa gaf daar ook
les in boekhouden en handelsrekenen
ten behoeve van het behalen van het
middenstandsdiploma. Janssen gaf
les op diverse Haagse Lagere scholen
zoals in de Zonnebloemstraat, de
Capadosestraat, de La Reyweg en de
Paets van Troostwijkstraat.

Maar hij begint de positie van “zijn”
school te duiden: “We praten hier wel
over de beste kappersvakschool van
heel Nederland en de derde van Europa. Gevestigd dus in de Bakkerstraat
in een voormalig lager schoolgebouw.
Met achttien leraren in totaal hadden
we een juweel van een opleiding.
Meneer Leijger, die een van de beste
kapperszaken in Den Haag had, was
een van de bestuursleden en was medeoprichter van deze school. Die had
zelf niet zomaar een winkeltje, maar
kocht (na zijn salon in het Bezuidenhout) een pand van 6 miljoen aan de
Herengracht. Een topsalon, waar hij
overigens ook pruiken maakte. Er
kwamen veel ambassadevrouwen”, zo
onderstreept hij de kwaliteit van zijn
school.
“En drie van de 18 docenten op de
kappersvakschool waren overdag

Maar wat doet nu een tekenleraar op
een kappersvakschool? Hij legt het
uit. Op indringende wijze en met de
hulp van papier en tekenpotlood. Want
tekenen doet hij nog steeds graag.
Moeiteloos tekent hij een gezicht,
een profiel. En legt uit waarom de
tekening, die hij snel klaar heeft zo
belangrijk is: “Als kapster moet je
weten hoe de afstanden tussen onderkant kin en bovenlip, tussen bovenlip
en oogrand en tussen oogrand en
bovenkant van het voorhoofd zijn. En
waar de haarlijnen ophouden, zowel

aan de zijkanten van het hoofd als aan
de onderkant van de achterzijde van
het hoofd. Ik zie ook vandaag nog wel
prutsers van kappers, die helemaal niet
weten waar de haarlijnen lopen en dan
maar een beetje aanklooien. Bij een
ideaal hoofd zijn die afstanden gelijk,
bij een asymmetrisch hoofd (als die
afstanden dus niet gelijk zijn) moet
je daar met het kapsel rekening mee
houden”. En om dat laatste argument
kracht bij te zetten, tekent hij nog een
hoofd, een asymmetrisch hoofd. En zo
werkte hij als tekenleraar op de kappersavondschool. Natuurlijk maakte
hij ook tekeningen van kapsels, die hij
ergens gezien had of de basis moesten
vormen voor een nieuw ontwerp en
zo inspireerde hij de leerling kapsters.
Aan die leerlingen doceerde hij ook de
zogenoemde Gulden Snede verhouding, zoals die terug te vinden is in de
natuur en in alles, wat mooi is. Zoals
in veel kunstwerken van Leonardo
da Vinci en Michel Angelo, die haast
wiskundig werden voorbereid. Maar
ook de kleurleer was het domein van
de tekenleraar. “Zo’n kapster moet
toch iets weten van de basiskleuren en
hoe je die wel en niet kunt mengen om
tot unieke kleuren te komen”, zegt hij
indringend. Hij nam ook examens af
in de kleurleer.
Niet zonder trots vertelt hij, dat hij als
modellen-ontwerper geprezen werd
door het blad La Coiffure de Paris en
door Figaro, een Nederlands vakblad
voor kappers en schoonheidsspecialisten. Hij werd omschreven als “le
designateur pour Neerlandais”. En
hij vertelt dan ook graag, dat Henry
Machard, een in die jaren beroemde
topkapper in Parijs, die op bezoek
was bij een kapperswedstrijd in het

gebouw van Indola (een traditie in die
tijd), bewonderend zat te kijken naar
het tekenwerk, dat Johan Jansen daar
ter plekke fabriceerde.
Jansen kijkt graag trots terug op zijn
loopbaan en beoogt tegelijkertijd het
professionalisme van “zijn” kappersopleiding te onderstrepen en te
illustreren. Dat hij daarbij, tussen
neus en lippen door, latere opleidingen als minder kwalificeert is niet
terecht, maar het zij hem vergeven.
Het leerlingstelsel als opleidingsvorm
ontstond en daarmee kregen andere
opvattingen over het leren van het
kappersvak de overhand. Tenslotte
kijkt ieder van ons graag terug naar
zijn of haar “tijd” als de beste van alle
tijden.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Tante Pos rond 1960 (deel 5)
Voor al het bezorgend personeel, of dat nu bakkers, melkboeren of postbodes waren, was het
bestellen in portiekwijken een slopende bezigheid. En zo’n vijftig, zestig jaar geleden was voor een
postbode in de grote stad een drie- à vierhonderd portieken op een dag geen uitzondering.
Het zou nog vele jaren duren tot er
brievenbussen beneden geplaatst werden en dat was niet om de postbode te
sparen, maar om tot tijdwinst te komen
zodat deze meer post op meer adressen
kon bezorgen. Er kon volgens Afdeling Organisatie al snel een volle taak
opgedeeld worden over de andere in
een wijk.
Ditzelfde gebeurde bij de tuintjes die
langer dan tien meter waren van hekje
tot voordeur.
Men had ons van grof plichtsverzuim
kunnen betichten, van onzorgvuldig
omgaan met het aan ons toevertrouwde briefgeheim, zelfs schending van

de door ons afgelegde eed en wat al
niet meer, maar wij zegenden de man
of vrouw die tegen ons zei: “Zal ik het
voor u mee naar boven nemen?”
Zo liep ik op een mooie lentedag de
Mient die direct begon met een eindeloze rij tweehoog portieken. Ofschoon
de zon al behoorlijk warm was nog in
het zwartlakense winteruniform, dasje
om en pet op. Die pet mocht trouwens
pas af na een dienstorder van de Centrale Directie, maar dan moesten eerst
bij een hittegolf de mussen dood van
het dak vallen!
Toen ik op een gegeven moment weer
beneden kwam, zag ik bij het volgende

portiek mevrouw De Vries staan, die
ik me herinnerde omdat zij bepaalde
aantrekkelijke punten had die in het
verleden mijn aandacht al hadden getrokken. Een postbode is ook maar een
mens nietwaar? Aan haar hele houding
zag ik al: die vraagt of ze de post voor
me mee zal nemen. Maar wat jammer
nou! Bij de buren van mevrouw De
Vries moest ik bellen voor een portbrief om een paar dubbeltjes te innen,
dus moest ik toch naar tweehoog!
Ineens sprong het duveltje in me. “Zal
ik het voor je meenemen, postbode?”
Op de door mij al verwachtte vraag
antwoordde ik quasi verontwaardigd:
“Nee, hoor! Ik vind het zelf veel te

leuk!”
En het beste mens in stomme verbazing achterlatend, rende ik met twee
treden tegelijk de trappen op!
Met een grote grijns op m’n gezicht
stond ik bij de deur van de buren haar
op te wachten en toen zij begreep hoe

de vork in de steel zat, hebben we
samen hartelijk staan lachen.
Het werd later wel één van mijn
koffieadresjes of voor een koud glas
drinken als ze me zag.
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com
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IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.

Samen Vitaal
Ontdek alles over vitaliteit, gezondheid,
geluk, veilig wonen en hulp in de wĳk.

Uw uitvaart:
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
op te zadelen met hoge uitvaartkosten.
En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname
aan het Depositofonds van De Volharding
biedt hiervoor een passende oplossing.

DONDERDAG 1 NOVEMBER
12.00 - 18.00 uur
WORLD FORUM
Churchillplein 10,
Den Haag
GRATIS TOEGANG

Wie dan
leeft wie
dan zorgt?

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

Wat is er in Den Haag te doen om vitaal te
blĳven? Hoe zorgen we er als bewoners en
professionals voor dat Den Haag nog
seniorvriendelĳker wordt? Ontdek het bĳ
Samen Vitaal, een dag met een afwisselend
programma van workshops, sprekers en
een informatiemarkt.

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

Tĳdens de workshops kunt u leren
salsadansen, meepraten over belangrĳke
thema’s voor een seniorvriendelĳke stad,
tips krĳgen over veiligheid in en rond het
huis en nog veel meer!

hoek Prins Hendrikstraat.

Als u geen workshop volgt, kunt u
deelnemen aan het podiumprogramma of
een kĳkje nemen op de informatiemarkt.

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

Meld u aan via
www.aanmelder.nl/samenvitaal2018
of ga langs bĳ een Servicepunt XL in uw wĳk.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

Samen aan alles gedacht!

Als uitvaartplanner begeleid ik uitvaarten, zorgzaam en met volledige transparantie in de kosten.
Daarnaast kan ik u ook adviseren in dit voortraject.
Als u daar klaar voor bent. U zult merken dat het
zo eng niet is om stil te staan bij uw eigen uitvaart
of die van een naaste. Het geeft juist rust.
Bovendien geeft het gelegenheid om de mogelijkheden te leren kennen en de juiste beslissingen te
nemen. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er
naast de aula van een begraafplaats of crematorium
veel andere locaties mogelijk zijn. En dat een
uitvaartpolis bij een specifieke verzekeraar u niet
verplicht om hen de uitvaart te laten organiseren.
Net zo min als dat deze vastlegging u verder tot
iets verplicht.

• 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

Uw eigen uitvaart of die van uw ouders
of partner... we denken er liever niet
over na. Terwijl de enige zekerheid die
we hebben is dat we allemaal een keer
gaan. U denkt tijd te hebben, maar
plots kan het zover zijn. En dan kunt
u maar beter voorbereid zijn, want er
moet in korte tijd veel geregeld worden. Laat het daar niet op aankomen,
maar leg van tevoren al een aantal dingen vast. Ook omdat dat prettig is voor
uw nabestaanden. Bovendien heeft u
meteen een idee van de kosten.

Mirella

Peter

Carola

Ik begeleid u graag hierbij en denk met u mee!
Gaat u het aan?

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Ster Uitvaartplanners | Merlijn Berkhout-Schippers
| tel. 06-17492776 | merlijn@ster-uitvaart.nl |
www.ster-uitvaart.nl/denhaag

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Welzijn in de wijk
Wilt u hierover
meer weten?

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

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

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

Ondersteund door Xtra
www.xtra.nl
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Wandelen door de Vogelwijk
Honderd jaar geleden begon de bouw van de Haagse Vogelwijk.
Veel Hagenaars kennen deze buurt, die aanvankelijk Tuinstadwijk Houtrust heette, slechts oppervlakkig. Daarom heeft Vogelwijkbewoner Dick van Rietschoten een wandelroute door deze
statige en groene wijk ontworpen. De tocht is zo’n 5 km. lang
en wie het facultatieve ommetje door de Bosjes van Poot erbij
neemt, komt uit op ongeveer 6 km.
De route begint en eindigt bij het
Shell-benzinestation aan het begin van
de Sportlaan. Wie te voet is, kan er
het best naartoe met bus 24 richting
Kijkduin, halte Houtrustweg (op de
Houtrustbrug).
1. Ga de Houtrustweg op, evenwijdig
aan het Verversingskanaal. U passeert twee appartementencomplexen
uit 2008. Hier stonden de befaamde
Houtrusthallen, het multifunctionele
centrum voor zowel sport (ijshockey,
atletiek) als beurzen, popconcerten
en allerlei andere manifestaties. Hierachter ligt Sportpark Houtrust, dat de
gemeente in 1909 al liet aanleggen.
2. a de flats links de Laan van oot
in, evenals de aangrenzende ‘bosjes’
vernoemd naar de gebroeders Willem
en acob oot, die hier begin vorige
eeuw bos- en duinwachters waren.
Aan de voet van de duinen lag hier
destijds de Segbroekpolder, met boerderijen die o.a. Houtrust, Kranenburg,
Hanenburg en De Wildhoef heetten.
3. Bij de eerste straathoek links
( outrustlaan) en daarna rechts (Leeuwerikplein). U passeert het eerste
huizenblok van de wijk, waarvoor op
21 augustus 1918 minister van Financiën Treub de eerste steen legde. De
wijk in aanbouw heette indertijd nog
Tuinstadwijk Houtrust.
. asseer de preeuwenlaan en ga
rechts de Nachtegaallaan in.
. ij de Laan van oot gaat een
straatje de osjes van oot in. Dat
doet u ook, maar kijk eerst even over
uw linkerschouder naar de villa Den
en Duin aan de Laan van oot. Een
typerend product van wat destijds een
‘eigenbouwer’ werd genoemd: iemand
die naar eigen ontwerp of dat van
een vermaard architect een huis liet
neerzetten. Links van het straatje naar
het bos staat een loods die opslagplaats van de organisatie Bescherming
Bevolking en daarna van theatergroep
De Appel is geweest.Oorspronkelijk
was het een Duitse garage, gebouwd
in de bezettingstijd. Begin 1943
moesten alle Vogelwijkers hun huizen
verlaten omdat de Duitsers de wijk
uitriepen tot militaire zone. Langs de
Sportlaan, die de wijk aan de oostkant
begrenst, werd in het kader van de
Duitse verdedigingslinie Atlantikwalleen anti-tankgracht gegraven.
6. Achter de loods ligt een deel van
de Bosjes dat al sinds 1927 niet toe-

gankelijk is voor publiek. Het is een
‘vogeltuin’ van de Haagse Vogelbescherming, een broed- en rustgebied
voor vogels die daar in het voorjaar in
groten getale nestelen.
7. Aan de bosrand prijkt een wit pand
met een basisschool voor speciaal
onderwijs. Hier stond ooit de boerenhoeve Houtrust. Na afbraak daarvan
verrees in 1879 dit gebouw, met een
theeschenkerij en restaurant. In 1936
werd deze horecagelegenheid een
school.
Boswandeling
Om te ervaren dat deze bosschages deel
uitmaken van een oud duingebied, kunt
u te voet een ommetje maken door de
glooiende Bosjes van Poot. Wie opziet
tegen een stukje klimmen, vervolgt de
Laan van Poot in zuidelijke richting en
pikt de route weer op bij de Roodborstlaan.
Ga vlak voor de school linksaf en
neem direct het eerste bospad rechts.
U gaat omhoog, passeert een zandpad links, daalt dan weer en op een
grote viersprong wandelt u (schuin
rechts) rechtdoor. Kies bij een bankje
het eerste pad schuin links. Blijf dat
links aanhoudend volgen, alle zijpaden
negerend. Het pad wordt verhard en leidt
omhoog, waarna u rechts de zee ziet en
de wijk Duindorp. Blijf het slingerende
en glooiende hoofdpad volgen. Als het
duidelijk naar beneden loopt, ziet u een
kruising (met bankje) waar u rechtdoor
gaat. U komt bij een steile afdaling
waarna u bij een kruising met een bankje
linksaf slaat en direct het eerste (zand)
pad rechts inloopt. Kort daarna bij de
kruising rechtsaf. U komt nu uit op een
vijfsprong en kiest het smalle paadje
rechts. Dit leidt naar de Nieboerweg.
Rechts staat de witgepleisterde tweedelige villa Winjewanje, een pand in
antroposofische stijl, in 1924 in particuliere opdracht gebouwd. Schuin aan de
overkant stond tussen 1929 en 2000 het
Juliana Kinderziekenhuis. Nu is het een
jeugdpsychiatrisch centrum. Loop via
de Nieboerweg terug naar de Laan van
Poot, ga even naar links en direct rechts
(Roodborstlaan).
Vervolg vanaf Roodborstlaan
8. Wie de Roodborstlaan inloopt, ziet
links huizen in Engelse cottage-stijl
en rechts een blok met kubistische
betonvilla’s uit 1922 in de sfeer van
kunstenaarsbeweging De Stijl.
9. Rechtsaf de Winterkoninglaan in
en opnieuw rechts. U belandt op een

Kwartellaan met keerlus tram anno 1931. Foto: Haags Gemeentearchief

pleintje dat lang het kloppend hart van
de wijk is geweest. Tot begin jaren zeventig waren hier nog tien winkels te
vinden. Daarna liep het winkelbestand
(in de hele wijk waren er ooit 24)
gaandeweg terug. Elders in de wijk
zijn op een kapper na alle winkels
verdwenen.
10. Op de hoek bij de bakker de
Zwaluwlaan in en direct daarna rechts
(Kanarielaan). Aan het eind links
( apegaailaan) en dan opnieuw rechts,
naar de Nieboerweg toe.
11. De weg schuin links oversteken
en tussen twee huizenblokken door
naar het IJsvogelplein gaan, een van
de ruim opgezette pleinen die de wijk
telt.
12. Rechts van de school de Sperwerlaan in en dan linksaf ( auwenlaan).
U komt nu bij het Fazantplein, waar
u rechts een fraai wooncomplex uit
1938 ziet. Voor deze felbegeerde
(huur)appartementen bestaat een flinke
wachtlijst.
. oorbij het flatcomplex rechts de
Fitislaan in. Bewonder aan het eind
links het huis Laan van oot , eind
jaren ‘20 ontworpen door architect
Koos Fels, die hier vele woningen op
z’n naam heeft staan.
14. Volg linksaf de duinrand tot aan de
brede Kwartellaan. Op gemeentelijk
verzoek ontwierp architect Alexander
Kropholler in 1927 voor deze laan een
serie sierlijke ‘landhuizen’. Ze hadden
al centrale verwarming! Sfeerverhogend was de aanleg van tramlijn 3, die
van het toenmalige Staatsspoor kwam.
Bij de duinen kwam de eindhalte met
een keerlus. In 1966 verdween de
tram.
. Elk rophollerhuis kreeg een
geveltegel met een dier, sterrenbeeld
of plant. Op Kwartellaan 31 en 33 is
daarbij iets misgegaan: de afbeeldingen van Schorpioen en Kreeft zijn
verwisseld.

16. Steek bij nr. 29 het middenterrein
over, ga de Kiplaan in en de eerste
straat rechts (Kwikstaartlaan). U komt
op de auwenlaan. Linksaf. ummer
95 heeft een bizarre geschiedenis.
Tussen 1945 en 1974 hield zich hier
op zolder de wegens oorlogsmisdaden
veroordeelde Nederlandse ex-SS’er
ac ues hilippa schuil. ij is uiteindelijk gearresteerd en alsnog berecht.
17. De eerstvolgende laan links in
( uutlaan) naar het weidse Eiberplein.
Schuin aan de overkant, in het blok
Kiplaan 23-29, voltrok zich in 1941
een ramp. Een ritse bommenwerper
die was geraakt door Duits afweergeschut liet hier per ongeluk enkele
bommen vallen, met zes doden tot
gevolg.
18. Houd op het plein, komend vanuit
de Fuutlaan, rechts aan (Vliegenvangerlaan) en ga dan rechts de Wildhoeflaan in. an het eind op de Laan
van oot links. erderop staan twee
spiegelbeeldige basisscholen, met
daartussen de ingang naar de atletiekbaan uit
. ets verder aan de Laan
van oot stond tussen 0 en 20 de
aagse cademie voor Lichamelijke
Opvoeding, die naar Sportcampus
Zuiderpark verhuisde. Binnenkort
verrijzen hier luxe appartementen: een
particulier project, opgezet door een
groep Vogelwijkbewoners.
19. De twee scholen kijken uit op een
vijver. De laan aan weerszijden heette
tot 2002 Buizerdlaan, maar nu Oude
Buizerdlaan. Omdat Den Haag een
stukje Leidschendam annexeerde waar
ook al een Buizerdlaan lag, werd hier
de aanduiding ‘Oude’ toegevoegd. U
bevindt zich nu op de grens van de
vooroorlogse en naoorlogse Vogelwijk, goed te zien aan de huizenstijl.
Langs het water aan de naoorlogse
kant hebt u mooi zicht op een rijtje
woningen met rode pannendaken van
de eerder genoemde architect Koos
els. Loop om het water heen en steek
aan de ‘oude’ kant de Kraaienlaan in.
Op nr. 36 woonde in de jaren dertig

journalist/essayist Menno ter Braak,
die kort na de Duitse inval in mei 1940
zelfmoord pleegde.
20. Aan het eind van de Kraaienlaan
rechtsaf, even links de Sportlaan op
en direct weer links (Wildhoeflaan). n
2018/2019 zijn delen van de Sportlaan
opgebroken vanwege een herprofilering. Er komen o.a. twee rotondes en
een ventweg.
2 . p Wildhoeflaan 2 groeide in de
jaren zeventig etra rinkhorst op,
dochter van D -politicus Laurens
Jan Brinkhorst. Zij staat nu bekend
als prinses Laurentien, getrouwd met
prins Constantijn.
22. Rechtsaf de Sijzenlaan in, de
Kwartellaan oversteken, daarna links
(Ooievaarlaan) en vervolgens rechts
(Haviklaan). Op nr. 31 woonde de
vermaarde econoom en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen. In 1993 kreeg
de hoogbejaarde Tinbergen hier de
voormalige Sovjetleider Gorbatsjov op
de koffie.
23. Ga verder de Haviklaan af, passeer
auwlaan, atrijslaan en oenderlaan
tot bij de kruising met de Talinglaan.
Rechts staat een voormalig nonnenklooster dat eind vorige eeuw is
verbouwd tot appartementencomplex.
24. Rechtsaf (stukje Talinglaan) en
direct links weer de Sijzenlaan op.
Rechtdoor, de Nieboerweg weer
oversteken en de eerste straat rechts
nemen ( apegaailaan). Daarna links
de Sportlaan op, langs de voormalige
Sacramentskerk uit 1926, die eind
2018 wordt afgebroken om plaats te
maken voor eengezinswoningen.
25. De Sportlaan verder volgen (rechts
het vroegere Rode Kruisziekenhuis,
waar nu alleen nog maar poliklinieken zijn) tot u weer belandt bij het
benzinestation.
Dick van Rietschoten
dvanrietschoten@ziggo.nl
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Zet een abonnement op uw verlanglijstje
Nog een paar weken en dan is Sinterklaas weer in Nederland. Ook dit
jaar is de intocht van Sinterklaas in Scheveningen. Met heel veel Pieten,
de hofhouding, lansiers, veel muziek, bergen strooigoed en mandarijnen
arriveert Sinterklaas op zaterdag 17 november met zijn stoomboot in de
Scheveningse Haven. Daarna gaat de intocht van de Sint dwars door de
straten van Den Haag om te eindigen in het centrum.
Als de Sint weer in het land is, is het verstandig om uw verlanglijstje al af te hebben.
Heeft u er al aan gedacht dat u ook een jaarabonnement op De Oud-Hagenaar zou kunnen nemen? U ontvangt dan alle nummers per

post in uw brievenbus. Normaal gesproken
kost een jaarabonnement 54,90 euro, maar
tijdens deze Sinterklaas-actie kost een
jaarabonnement slechts 50 euro. U kunt
het abonnement natuurlijk ook aan iemand in

uw familie- of vriendenkring cadeau doen!
Bent u geïnteresseerd? Mail de naam en
postadres van de ontvanger naar administratie@deoud-hagenaar.email en maak 50 euro
over op bankrekeningnummer NL44 ABNA
0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder
vermelding van het postadres.
nze tip vergeet niet een flinke schoen te
zetten waar de krant in past En een flinke
winterpeen voor het paard van de Sint...

De Oud-Hagenaar kan uw steun goed gebruiken!!
De Oud-Hagenaar bestaat volgend jaar 10 jaar en wij hebben uw steun
én hulp hard nodig.
Hulp geven doet u al door middel van verhalen over vroegâh maar u
kunt ons ook extra STEUNEN door een abonnement te nemen op De
Oud-Hagenaar of door VRIEND te worden van De Oud-Hagenaar.

Naam:
Straat + huisnr.:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:

Een STEUN-jaarabonnement voor Nederland komt op € 60,00.
U ontvangt dan iedere 2 weken De Oud-Hagenaar in de brievenbus.

E-mail:
Betaling:

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

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

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

De heer Timan woont in Zorghuis dr. W. Drees:

‘Ik heb een tophuis!’
Gelegen in de vriendelijke, levendige en groene wijk Duinoord ligt
het Zorghuis dr. W. Drees, kortweg
het Zorghuis (onderdeel van Haagse Wijk- en Woonzorg). Vlakbij de
zee, met winkels in de buurt. Hier
wonen mensen, die vanwege lichamelijke beperkingen niet meer thuis
kunnen wonen, omdat zij intensieve
zorg en behandeling nodig hebben. Zij wonen er voor langere tijd,
alleen of samen met hun partner.
Mooi uitzicht
Een van de bewoners is de heer
Timan (70). Hij is twee jaar geleden
in het Zorghuis komen wonen. De
heer Timan: ‘Twee jaar geleden heb
ik een beroerte gehad. Ik was in
huis gevallen en ben door de politie
naar het ziekenhuis gebracht.
Daarna heb ik zes weken gerevali-

deerd bij Sophia Revalidatie. Mijn
vrouw was al eerder overleden,
en helaas kon ik na mijn revalidatie niet meer alleen thuis blijven
wonen, omdat ik rolstoelafhankelijk
en slechtziend ben. Ik koos voor
het Zorghuis dr. W. Drees, want dat
is een voor mij bekende omgeving.
Daar heb ik zeker geen spijt van
gehad, ik heb het hier heel erg naar
mijn zin.’

‘Hoe prettig ik mijn appartement
ook vind, ik zit toch het meest in
de gezamenlijke huiskamer op de
begane grond. Daar is reuring en
kan ik praten met andere mensen.
Daar gebruik ik ook drie keer per
dag mijn maaltijd. Het eten is prima
en afwisselend, ik ben een echte
alleseter. Elke vrijdagmiddag staan
er pannenkoeken op het menu,
daar ben ik dol op.’

‘Ik heb een topkamer, nou ja,
kamer, het is een heel huis wat ik
heb! Een grote living/slaapkamer
en een aparte keuken en badkamer. Alle bewoners hebben een
eigen appartement met een eigen
huisnummer. Op de 5e etage kijk
ik uit over de stad. Helaas zie ik
slecht, maar ik hoor van anderen
dat ik een mooi uitzicht heb.’

Lekker gevarieerd
‘Daar weet ik alles van’, beaamt
Joke van Ettinger (zorgassistent).
‘Ik maak vaak de lunch klaar, bak
pannenkoeken, roerei of maak
bijvoorbeeld een zalmsalade. Het is
echt gezellig hier met de bewoners
en ik vind het heerlijk om het ze
naar de zin te maken. Elke vrijdagmiddag is er het ‘Dreesuurtje’. Het

- Joke van Ettinger en de heer Timan (foto: Eva Collette) is dan lekker druk, er zitten veel
bewoners in het restaurant met
een hapje en een drankje. Er wordt
in het Zorghuis nog veel meer
georganiseerd. U doet ook graag
mee aan de activiteiten toch?’
De heer Timan: ‘Zeker, alles waar
ik aan mee kan doen, vind ik leuk,
zoals een bezoek aan de dierentuin, bingo, gym, jeu de boules en
bloemschikken. Elke keer weer iets
anders, lekker gevarieerd.’

‘De medewerkers zijn heel lief
en doen enorm hun best. Als ik
iets vraag, doen ze het zo snel
mogelijk. Maar ik hoor ook in het
nieuws dat er in veel zorgorganisaties in Nederland een tekort is aan
zorgmedewerkers. Ook hier in het
Zorghuis zouden er nog wel wat
medewerkers bij kunnen komen,
want ze hebben het erg druk.’

Tekst: Anneke de Lange

Ook wonen in het Zorghuis dr. W. Drees?
In het Zorghuis zijn recent een tiental appartementen mooi opgeknapt. De oppervlakte van
deze appartementen is tussen de 38 en 52 m2.
Er is een ruime (slaap)kamer en een aparte
keuken en badkamer. Sommige appartementen
hebben zelfs een balkon.
Wilt u vrijblijvend een kijkje komen nemen?
Neem gerust contact met ons op of kom langs bij

de receptie om een afspraak te maken voor een
rondleiding.

Uw verblijf en de zorg die u ontvangt, worden vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
U betaalt wel een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen.

Wij helpen u graag verder als u besluit bij ons
te komen wonen, bijvoorbeeld bij het aanvragen
van de juiste indicatie.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze
Klantenservice via (070) 379 33 00 of e-mail:
klantenservice@hwwzorg.nl

Zorghuis dr. W. Drees
Morsestraat 19
2517 PM Den Haag
(070) 346 95 55
www.hwwzorg.nl
www.werkenbijhwwzorg.nl (vacatures)
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Jeugdherinneringen uit Moerwijk
Mijn jeugdherinneringen komen steevast uit de Jan Luykenlaan in Den Haag. Ik ben geboren op de
Kromme Zandweg in Dubbeldam in 1943. Een paar jaar later kreeg mijn vader werk op het toenmalige Ministerie van Oorlog in Den Haag. Mijn vader vond een woning in de Newtonstraat, tussen de
Beeklaan en de Regentesselaan. Vreselijk vond mijn moeder het op die bovenetage, vanuit een vrij
huis in Dubbeldam. In 1949 konden we verkassen naar de nieuwe wijk Moerwijk.
Jan Luykenlaan 131 werd ons nieuwe
huis met eindelijk een badcel met
douche en een buiten in de vorm van
een balkon.

op z’n voorhoofd. Iets waar ik altijd
met verwondering naar moest kijken.
Wat een plezier beleefden we met de
buren en hun kinderen.

Er waren nog geen stoepen, dus wij
kinderen namen hele bergen zand mee
in onze schoenen.

‘s Winters schaatsten we voor de deur
of om de hoek op de Tesselschadelaan.
Ik leerde schaatsen op de kunstschaatsen van mijn vader die veel te groot
waren, maar met rubber laarzen en
vier paar sokken erin lukte het wel.
Het sleuteltje waarmee de schaatsen
aan m’n laarzen moesten worden
vastgedraaid, bungelde om m’n nek.
Na een paar jaar had één buurman een
auto en hele slierten sledes werden
dan achter de auto gebonden en zo
reden we dan rond het water op de Jan
Luykenlaan. Ook speelden we op het
braak liggende landje tegenover ons
huis tussen de Joan Bladiusstraat en de
Jan Vosstraat.

Een heerlijke jeugd hadden we daar.
Ook waren er volop winkels. Slagerij
Van Dongen, De Gruyter, groenteboer,
drogist, manufacturenwinkel Coja,
apotheek Van Rhee en herenkledingzaak Aubon Marché.
Huishoudelijke artikelen bij Cune.
Radio Westdijk. Parfumeriezaak
Margriet, waar ik stiekem mijn eerste
lippenstiftjes voor 9 cent kocht. Een
drankenhandel en een cigarettenzaak.
En volgens mij ook nog een bedden
of tapijtenwinkel en een zaak voor
dameskleding. Verder ben ik vast nog
wel wat vergeten.
En dan in de Van Baerlestraat natuurlijk de snackbar van Verheij, waar
Chris samen met z’n broer achter de
toonbank stond.
Chris, de jongen met die twee bulten

In 1959 werd dat bouwklaar gemaakt
voor de bouw van de Marcuskerk
die in 1961 werd geopend. Wij
gingen altijd naar de Mirtekerk in de
Vierheemskinderenstraat omdat wij
gereformeerd waren en de Marcuskerk was een hervormde gemeente.
Gelukkig is dat nu allemaal één, onder
de noemer ‘protestant’. Leuk detail is

dat mijn dochter nu diaken is in die
Marcuskerk.
Aan dat braakliggende terrein hebben
we trouwens nog andere herinneringen. Iedere dag kwam de melkboer aan de deur die dan zijn zware
melkbus helemaal naar boven zeulde.
Wanneer hij dan zijn melk eerst in de
maatbeker schonk was het mijn moeder opgevallen dat hij dan altijd zijn
duim in de melk had. En omdat wij
iedere dag zagen dat hij, voordat hij
ons portiek bezocht, altijd eerst op het
landje tegen de gevel van het huis van
de Jan Vosstraat ging staan plassen,
was dat voor mijn moeder een reden
om hem te bedanken voor zijn service.
Ze besloot voortaan de melk zelf te
gaan halen in de winkel.
Op zaterdag werden we wel eens
naar de groenteboer gestuurd met de
vraag: “Heeft u nog stekkies?” We
moesten er dan bij zeggen dat het voor
de appelmoes was. In die naoorlogse
periode was het nergens een vetpot
en met vier kinderen was het soms
sappelen, dus fruit met een paar rotte
plekjes was welkom en werden door
ons kinderen dankbaar aanvaard.
De groenteboer was nooit onder de

Hier de foto uit ons raam genomen van het landje dat bouwrijp gemaakt werd voor de later
gebouwde Markuskerk.

indruk van die ‘appelmoes’, want er
zaten bananen, sinaasappels en soms
pruimen bij.
In 1963 trouwde ik en bleef met mijn
man inwonen, want huizen waren
schaars. In 1966 kregen we een ‘eigen’
huis en een paar jaar later verhuisden
ook mijn ouders naar een huis met lift
op de Volendamlaan.
Doordat mijn dochter nog via de
Markuskerk met de Jan Luykenlaan
verbonden is, komen we daar nog
regelmatig en moet ik altijd even naar
boven kijken en denk wel eens: wat
zou ik daar graag nog eens binnenkijken. In mijn beleving was het huis
heel groot.
Laatst zag ik vanaf de Tesselschadelaan het balkon en herinnerde me dat
we wel heel gevaarlijke spelletjes
deden. We gingen bijvoorbeeld aan
de buitenkant van het balkon hangen.
Zelf heb ik een keer aan de ijzeren

stangen gehangen waar de waslijnen
aan bevestigd werden. En maar stoer
slingeren. Levensgevaarlijk en onverantwoordelijk, maar daar dacht je
dan niet aan. Oh, oh, als mijn ouders
dat geweten hadden... Toen ik onlangs
daar naar boven keek kreeg ik er haast
buikpijn van bij het idee.
De mooie herinneringen blijven toch.
Het gekke is dat deze periode zo’n
invloed op mijn leven gehad heeft
dat, wanneer ik droom, zich dat altijd
afspeelt op of rond de Jan Luykenlaan.
Onze buren waren destijds familie
Hijdra, familie Venderbosch, familie
De Croon, familie Verboven en de
familie Thielen. De huisarts was Dr.
Ingenhoes. Ook hij woonde op de Jan
Luykenlaan.
Al met al, we hadden daar een heerlijke jeugd.
Suze Mulder-Brune
suzemulder@gmail.com

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

Financiële kwesties
Stappenplan hoogte
woninghypotheek
Mijn dochter en haar vriend hebben
hun zinnen gezet op de aankoop van
een huis. Gezien hun inkomens kunnen ze waarschijnlijk een hypotheek
krijgen van maximaal 500.000 euro.
Dan zijn ze per maand van hun nettoinkomen ongeveer 35 procent kwijt
aan hun vaste maandelijkse lasten,
inclusief gas, water, stroom en onroerendgoedbelasting in hun gemeente. Is
het verstandig dat zij bij de start van
hun carrière al zoveel lasten op hun
schouders nemen?

geld? Normaal gesproken hebben ze
minstens 30.000 euro nodig. Beseffen ze dat ze bij hoge lasten vermoedelijk hun leefpatroon van vakanties,
uitgaan en hun autokosten moeten
veranderen? Als men op al dit soort
vragen al een bepaald antwoord
weet, kunnen ze het beste bekijken
en beoordelen welke hypotheek en
tegen welke maandlasten netto voor
hen geschikt is. Hypotheekverstrekkers kunnen ook adviseren. Alleen
als beiden een glanzende carrière in
het verschiet hebben, kunnen ze bij
de start van hun duurzaam bedoeld
samenleven hoge financieringslasten
aangaan.

Vooral en eerst moeten ze beseffen
dat de aankoop van een huis niet
zomaar een gebruiksgoed is, dat je
zomaar weer kwijt kan als je ervan
af wil. Uit uw vraag begrijpen we
dat uw dochter en haar vriend al
samenwonen. Ze moeten allereerst
vragen over hun toekomst proberen
te beantwoorden. Willen ze ooit
trouwen? Welke carrière denken ze
door te maken? Hebben ze eigen

Vanwege ‘stressbaan’
lagere functie nemen
Ik ben al wat ouder, maak me niet meer
zo druk over inkomen, spaargeld en
verdere carrière, en wil daarom wat
minder gaan werken of een wat lagere
functie aannemen die met wat minder
stress gepaard gaat. Toch kan dit soort
beslissingen, die leiden tot een lager
maandinkomen, onvoorziene gevolgen
hebben voor de toekomst. Wat gebeurt

er met mijn (pre)pensioenrechten die
70 procent van mijn eindsalaris bedragen bij 40 dienstjaren?
In hogere functies komt het regelmatig voor dat mensen een stapje terug
willen doen. Als het om ouderen
gaat, dan spreekt men hierbij over
‘demotie’. Dat is als men aan het
eind van z’n carrière overstapt naar
een lagere functie die gepaard gaat
met een salarisverlaging. Als dat
is gebaseerd op een reorganisatie
van een onderneming, dan worden
meestal hierover in sociale plannen goede regelingen getroffen.
In CAO’s en in bedrijven is vaak
geregeld dat men het pensioen blijft
opbouwen op het hogere salaris. Dat
wordt fiscaal en wettelijk toegestaan.
De demotieperiode mag echter niet
langer dan tien jaar voorafgaand aan
de standaard pensioendatum duren.

Familierecht
Kinderbijslag voor
opa en oma
Door trieste omstandigheden moeten

wij als opa en oma onze kleinkinderen
verder opvoeden. De kinderen zijn
enthousiast en wij ook. Hoewel we
onze beslissing er niet van zullen laten
afhangen, vragen we ons af of wij ook
recht hebben op kinderbijslag. Twee
van de drie kinderen zijn namelijk
jonger dan 16 jaar.
U hebt als verzorgers recht op kinderbijslag, zij het dat u die wel moet
aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. De kinderen moeten tot
uw huishouden behoren. Voor kinderen van 16 jaar en ouder geldt wel
de voorwaarde dat ze schoolgaand,
arbeidsongeschikt of werkloos zijn.
Als ze gaan studeren komen ze in
aanmerking voor studiefinanciering.
U krijgt voor de kinderen de zogenoemde enkelvoudige kinderbijslag.
De uitbetaling vindt plaats na afloop
van elk kwartaal. Voor kinderen
van 16 jaar en ouder geldt wel een
‘inkomenstoets’. Zij mogen per
kwartaal niet meer verdienen dan
1175 euro netto. Vakantiewerk in de
zomermaanden juni, juli en augustus
is voor de kinderbijslag vrijgesteld

tot een netto bedrag van 1050 euro.

AOW en pensioen
AOW na terugkomst
van emigranten
Mijn ouders komen na 30 jaar terug
uit Australië waar zij indertijd naartoe
zijn geëmigreerd. Mijn vader is al 68
jaar en mijn moeder wordt 65 jaar.
Mijn vader ontvangt al uit Nederland
een deel van de AOW. Krijgt hij bij
terugkomst de volledige AOW?
Als zij 30 jaar geen AOW-premie
vrijwillig heeft betaald, wordt zij
ook op haar AOW gekort. In haar
geval 30 jaar maal 2 procent, dus
in totaal levert ze 60 procent in.
Haar uitkering wordt 40 procent van
de huidige AOW voor gehuwden.
Uw vader behoudt gewoon zijn al
gekorte AOW-uitkering. Komen
ze in Nederland samen onder de
bijstandsgrens, dan kunnen ze een
aanvullende uitkering aanvragen
bij de SVB. Ze mogen niet meer
dan 12.040 euro aan vermogen of
spaargeld hebben.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Een jeugd in de Bloemenbuurt
halverwege de vorige eeuw
met Julius Pasgeld

Blaaspijp

Voetballen op straat mocht niet. Maar met een paar sleetjes achter een auto door de besneeuwde
straten was, hoewel levensgevaarlijk, wèl toegestaan. Gelukkig werd er toen nog erg veel aan de
kinderen zelf overgelaten.
pvc-buis voor een blaaspijp.

Ik woonde van 1943 tot 1959 in de
Haagse Klimopstraat. Op de hoek
van de Magnoliastraat. Driehoog met
uitzicht op het prachtige Papaverhof.

En ach, hoe vaak kwam ik niet met
een ‘zijkpoot’ thuis omdat ik weer
eens van een van die smalle dammetjes die we dwars door de Tankgracht
hadden aangelegd, was gegleden. Het
scheen ouders trouwens absoluut niet
te interesseren wat hun kinderen in
het Sperrgebiet deden. Mijn moeder
voorzag me in dat soort gevallen altijd
van droge sokken en schoenen zonder
vragen.

Wat me vooral bijstaat is het buitenspelen met mijn leeftijdgenootjes,
allen zo rond de tien, twaalf jaar. En
ook het volstrekte gebrek aan toezicht
bij dat buitenspelen.
Zo stonden er doorgaans maar twee
auto’s geparkeerd in ons deel van de
Klimopstraat. De Morris-Minor met
houten achterkant van Van Veen. En
de Zwarte Citroën-Traction (met van
die brede treeplanken) van de oudere
zoon van Rijpstra.

Meisje met ﬂuit van Jos van Riemsdijk in de
Wingerdstraat

Wanneer we het plan hadden opgevat
te gaan voetballen op straat belden
we bij beide autobezitters aan met de
mededeling, dat we gingen voetballen. Dat was voor de heren voldoende
om onmiddellijk hun auto een eind
verderop in de straat te parkeren. Want
ze vreesden, dat hun auto’s tijdens
dat voetballen wel eens beschadigd
zouden kunnen worden. Voetballen
op straat was toen trouwens door de
politie verboden. Sommige ‘binken’
zagen het echter door de vingers. Maar
de meesten namen de bal in beslag als
we ze niet tijdig aan zagen komen. En
er was er zelfs één, die een speciaal
plankje op z’n bagagedrager had
geschroefd om de bal na inbelagname
gemakkelijker kapot te kunnen steken
met een mes.
Sleeën achter de auto
In dit verband dient trouwens opgemerkt te worden, dat de heer Rijpstra
jr. er een genoegen in schepte om
ons kinderen na fikse sneeuwval te
tracteren op spanning en sensatie. Hij
verzochten ons, onze sleetjes in de
lengterichting aan elkaar te binden.
Het voorste sleetje kwam met een
touw aan de achterbumper van zijn
Citroën en als iedereen gezeten was,
kwamen we langzaam maar zeker in
beweging.

Zo reden we dan hele enden door de
buurt. Soms kwamen we zelfs tot de
Thomsonlaan en de Goudsbloemlaan die toen nog doodliep in het
‘Sperrgebiet’, een overblijfsel van de
Atlantik-wall.

Vooral tussen Kerstmis en de jaarwisseling was het knokken geblazen in
het Sperrgebiet. Want dan beroofden
de diverse ‘bendes’ elkaar van de
kerstbomen die ze van de stoepen in
de woonwijken hadden gejenst. En
wij, de kleinere kinderen boden daarbij onze diensten aan. Die kerstbomen
werden, als het zover was, in het
Sperrgebiet in brand gestoken. Hoe
hoger de stapel, hoe mooier de fik. k
herinner me nog het overweldigende

Klimopstraat

gevolgd door het krijten van een een
vierkant op de straat waar je dan in
moest gaan staan. Hoe heette dat ook
al weer?
- Bordje tik. Dat deden we tegenover
het poortje van het Klimophof. Omdat
zich daar nou eenmaal het meest geschikte huisnummerbordje bevond om
met een tennisbal tegenaan te gooien.
- Bok, bok, bok, hoeveel horens heb ik

Gevaarlijk werd het vooral, als we
met onze sleetjes over die vierkante,
geribbelde putdeksels in de straat
gleden. Want daar was de sneeuw
doorgaans gesmolten. Soms vielen
we daar van ons sleetje of brak het
touwtje waarmee we aan het sleetje
vóór ons waren vastgemaakt vanwege
de ineens optredende weerstand van
zo’n putdeksel.
PVC-buis voor een blaaspijp
Dat Sperrgebiet, in de volksmond
‘de afbraak’ genoemd, was trouwens
ideaal speelterrein voor kinderen. Een
strook met verwilderd groen zonder
heg of steg dwars door Den Haag. Met
een circa acht meter brede ‘Tankgracht’ in het midden. Alweer zonder
enig toezicht. Afgezien misschien van
een ‘wakertje’ in een keet, die toezicht
hield op bouwprojecten die langzaam
maar zeker het Sperrgebiet weer
moesten vullen met flats en kantoren.
Af en toe moest je daar heel hard
weglopen omdat een wakertje je had
betrapt bij het jatten van een stuk geel

Citroën Traction

gevoel, dat je daar (mede-) verantwoordelijk voor was.
Dat duurde trouwens totdat de
gemeente Den Haag zélf kerstbomenverbrandingen ging organiseren. Bij
ons in de buurt was dat op het toen
nog niet bebouwde gedeelte tussen
de Stokroosstraat en de Klaverstraat.
Ineens werden wij door onze ouders
gedwongen de afgetuigde kerstboom
daarheen te brengen. Maar dat deden
we natuurlijk niet. Het heeft nog
jaren geduurd voordat de fik van de
gemeente bij de Stokroosstraat hoger
was dan die van ons in het Sperrgebiet.
Hoeveel horens op mijn kop?
De spelletjes die we deden in de
Bloemenbuurt verschilden waarschijnlijk niet veel met die welke in andere
Haagse buurten werden gespeeld.
- Pinkelen.

Tankgracht

- Iets met een bal in de lucht gooien

wilde.
Net als later, in het echt.
‘Wie niet weg is, is gezien!’
De Papaverhof leende zich vooral
voor een zeldzame variant van
verstoppertje. Het middelste perk was
namelijk toen geheel omgeven door
een ligusterhaag van een meter hoog.
Degene die hem ‘was’ zat op een
bankje aan de ene kant van het hof
en telde met zijn ogen dicht zeer luid
tot twintig. De deelnemers spoeden
zich dan achter de haag voort met de
bedoeling uiteindelijk het hele hof
ongezien te ronden. Bij ‘twintig!’ deed
degeen die hem was zijn ogen weer
open en bukten de deelnemers snel
achter de heg. Wie dan toch ‘gezien’
was, was ‘af’. Zijn of haar naam werd
luidkeels geroepen. Dan ging het weer
verder van één tot twintig. Net zolang
totdat iemand ongezien het uitgangspunt weer had bereikt.

op mijn kop, vond daar ook plaats.
- Beeldenverkopertje, waarbij je door
iemand steeds in een andere stand
werd gezet. Dat deden we altijd nabij
de hoek van de Magnoliastraat.
- Stoepen. Met een tennisbal zodanig
tegen de trottoirband aan de overkant
gooien, dat-ie weer terugkwam. En
als je hem dan ook nog op kon vangen
was het helemaal mooi.
Wie het initiatief nam voor dergelijke
spelletjes is me nooit
duidelijk geworden. Ik
in ieder geval niet.

De Wingerdstraat
De Wingerdstraat tenslotte. Die eindigde rondom een perkje. In dat perkje
stond een beeld van de beeldhouwster Jos van Riemsdijk. Dat was onze
buurvrouw onder ons! Wat waren we
trots op haar toen haar beeld werd
onthuld.
Ook herinneringen aan de Bloemenbuurt in het midden van de vorige
eeuw? Mail het naar julius.pasgeld@
deoud-hagenaar.email.

Soms werd de naam
van een spelletje geopperd. Iemand anders
deed een tegenvoorstel.
Vervolgens werd er
gestemd. Niet zelden
gebeurde er dan toch
wat de minderheid

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

Lancia 2000
Grappig dat je in de jaren zestig en zeventig nog aparte automerken had voor een, zeg maar, gedistingeerd rijderspubliek.
Lancia was daar een mooi voorbeeld van. Neem nu bijvoorbeeld de Lancia 2000. Een, uiteraard Italiaans merk, dat mij
altijd gefascineerd heeft in mijn Haagse jeugd en ik ook op
latere leeftijd heb mogen bezitten.
Ik herinner mij de Lancia-specialist
Francke in de Van Bleiswijkstraat en
de importeur Van der Marel die langs
de Rijksstraatweg in Wassenaar zat.

een inhoud van 2.0 liter met 115 pk
en een topsnelheid van 175 km, met
een dubbel Dunlop-remsysteem met
schijfremmen rondom.

Het eerste dat mij bij dit merk altijd
te binnen schiet, is dat toen de
contact- en portiersleutel al voorzien
waren van een gekleurde kunststof
bovenkant. Uniek voor die tijd.

Het model was zoals gezegd hoekig,
maar wel met een eigen karakter. Zo
waanzinnig mooi en nog steeds was
het gedistingeerde front met groot
in het midden de verticale Lanciagrille en dubbele koplampen rechts
en links daarvan. Platte motorkap
en datzelfde gold voor de lage platte
achterkant. Veel chroom omrande
randen rond de raampartij.

Maar terug naar de 2000. Een uitloopmodel van de Flavia-serie. Een
typenaam die verwijst naar een oude
Romeinse weg. De Flavia was trouwens de eerste Italiaanse auto met
voorwielaandrijving en een boxermotor vanwege het lage gewicht. De
2000 was een echte 4-deurs sedan
of zoals ze dat in Italië zeggen een
Berlina. Het wat hoekige model
werd in eigen huis ontworpen door
Pietro Castagnero, wat mij eigenlijk
niets zegt. De motor had in 1971

aantasten, maar die tevens diende ter
bescherming van de privacy van de
achterbankpassagiers. Mede hierdoor
was deze Lancia zo geliefd onder
hoogwaardigheidsbekleders en de
maffia. De zit achter het tweespakige
houten stuur was wat rechtop met
een blik op het lichtgekleurde houten
dashboard met vierkant vormgegeven klokken en meters. De velours
interieurbekleding deed inderdaad
chic en warm aan. Prachtige styling
uit de jaren 70. De bagageruimte was
ondanks zijn platte vormgeving toch
ruim en kon royaal twee golfsets

Trek het portier open en je ziet een
ruim, chic met velours bekleed
interieur met hout op het dashboard.
Deze Lancia had al standaard
hoofdsteunen en geloof het of niet,
gordijnen voor de achterruit die
moesten voorkomen dat de zon de
bekleding van de achterbank zou

herbergen.
Het motorgeluid van deze 2000 was
zeer karakteristiek. Een wat rauwe
boxerroffel. Door de bladveren
veerde hij nogal soepel met als
gevolg overhangen in de bochten en
een snel deinende motorkap. Daarbij
kwam nog dat hij tamelijk overstuurd
was met een vrij grote draaicirkel.
Maar op de lange afstand en bij hoge
snelheden was de wegligging en de
koersvastheid prima. De rem- en
stuurinrichting waren bekrachtigd.
Hij schakelde licht en precies en

de koppeling vergde weinig kracht.
Door de relatief glasoppervlakken
was het zicht rondom uitstekend
en de achterruit was voorzien van
achterruitverwarming. In 1974 viel
het doek voor deze 2000 en eigenlijk
daarmee ook voor de prachtige
Flavia-serie die eveneens een aantal
uiterst fraaie Coupé’s en Cabrio’s
had gekend. De opvolger was de
Beta-serie, wat toch ook wel een hele
bijzondere was.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!

€

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

KADOBON

Inwisselbaar bij

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

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. Wim van Pruijssen, te Leidschendam
2. Nancy van der Putten, te Den Haag
3. M. Nederpel, te Den Haag

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

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

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

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 22

3
6
1

2
3 5

7
4

9
8

7 6
8
3 9 6

3

1
2

7
4

7

8

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

4
1
6 9

4 5

4

6

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 9 november.

5
1

9 4
3

9
2

3
5
6
6
2 3
9
6

2 4 1
5
6 5 8
4

comfortland.nl

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

6
8
1 2
4
3
5 7 6
5
8
7 9
1
2
8
6 9 3
7
8 1 6
5
7
5
3 6
9
3 2
8 1 7
7
9
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

Op het eerste gezicht is het Upside Café aan de Thomsonlaan een gewoon lunchcafé,
net als vele andere. Gezellig, modern en een prima kaart. Maar wie iets beter kijkt,
ziet dat dit geen gewoon lunchcafé is. Wordt bij andere lunchrooms veel kant-en-klaar
aangeleverd, hier wordt alles met de hand bereid. Sauzen, soepen, taarten. Alles komt
uit eigen keuken. Kwaliteit is hier wat de klok slaat.
3,5 jaar geleden startte
Miranda met The Upside
Café, een café waar mensen met een verstandelijke
beperking werken. Een
goed product is het bestaansrecht van het café.
Het café op de Thomsonlaan is niet langer het
enige Upside Café. Ook in
de Weissenbruchstraat
in Benoordenhout en in
Delft zijn inmiddels Upside
Cafés geopend.
Walter werkt al vanaf het
begin met heel veel plezier
bij Upside en is net als ik
een enthousiast acteur.
Hij vertelt over z’n laatste
productie. Orpheus en
Eurydice. Onbewust neem
ik aan dat hij een kleine
bijrol heeft gehad. Maar
wat blijkt: hij speelde de
hoofdrol. Lange lappen
tekst waar ik zelf nogal
tegenop zou zien. En helemaal tekstvast. Denise,

die de begeleiding in de
bediening heeft, heeft de
voorstelling gezien: Het
was helemaal Walter op
het toneel maar ook weer
helemaal niet, zegt ze vol
bewondering. Walter heeft
zogezegd talent.
Op de weg naar huis overdenk ik mijn ontmoetingen.
Niet alleen met Walter,
maar ook met Lizzy en
Jentel die ook in het café
werken. Het is waar.
Wanneer zie je iemand
met Down in het gewone
straatbeeld. Bijna nooit.
En wat is mijn idee van wat
mensen met Down weten,
kunnen en denken?

Onderschatting is, denk
ik, het woord, want je kunt
prima praten met mensen met een lichte vorm
van Down-syndroom. Met
Walter sprak ik bijvoorbeeld over Phoenix, de
mytische vogel die uit zijn
as herrees.
Ik kijk nog eens om me
heen, naar alle mensen die
op weg zijn naar hun werk
of belangrijke afspraken.
Met hoeveel van hen zou
je kunnen praten over
Phoenix of Orpheus? Ik
denk eigenlijk niet met zo
heel veel. Tja, wie heeft er
dan een beperking eigenlijk?

HOFPASVOORDEEL:
BIJ EEN BROODJE OF SALADE:

GRATIS EEN GLAS JUS D’ORANGE
OF SAPJE VAN DE DAG.
(NORMALE PRIJS €3,50)

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
CHOX CHOCOLATERIE

DE UITHOF

BISTRO BERG & DAL

Bij alle soorten koffie of thee een gratis bonbon naar keuze
t.w.v. €0,80-€1,00.
Frederik Hendriklaan 263, Den Haag - Geuzen- en Statenkwartier

GRATIS toegang voor de 2e persoon op de schaatsbaan
en sneeuwbaan.
Jaap Edenweg 10, Den Haag - Bouwlust en Vrederust

Het 3-gangenmenu van €18,50 voor €15,-.
Daal en Bergselaan 11, Den Haag - Bohemen en Meer en Bos

LA GALLERIA BOULEVARD

VISHANDEL SAMSAM

Een GRATIS drankje bij een lunch of diner. Keuze uit huiswijn, tapbier of fris (max 2 personen per pas).
Den Haag / Scheveningen - Meerdere locaties

10% korting op alle aanbiedingen.
Reinkenstraat 65, Den Haag - Duinoord

2 belegde pistolets naar keuze MET een kop koffie of thee
voor maar €2,50.
Noordpolderkade 167, Den Haag - Binckhorst

BAR ELEVEN DEN HAAG

NIEUW ENGELHARD LUNCHROOM

3 (speciaal) bier of wijn en hotwings voor maar €9,95.
Bleijenburg 11, Den Haag - Centrum

10% korting op jouw deel van de rekening.
Theresiastraat 142, Den Haag - Bezuidenhout

KEURSLAGER RUDOLF ALBLAS

THEATER LUDENS

500 gram rundergehakt voor €2,95.
Middelwaard 83, Zoetermeer - Meerzicht

€1,50 korting op alle voorstellingen, lezingen, specials en
concerten (m.u.v. filmvoorstellingen, lunchconcerten en
kindervoorstellingen).
Burgemeester Feithplein 95, Voorburg - Voorburg Midden

RESTAURANT ESLOO COLLEGE

LUNCHROOM LE PROVENCE
Bij iedere lunch een GRATIS kleintje soep. Daarnaast is het
2e kopje koffie ook GRATIS!
Reinkenstraat 2F, Den Haag - Duinoord

LA FENICE ITALIAANS RESTAURANT
Bij lunch/diner een gratis dessert (keuze van de chef).
Denneweg 59A, Den Haag - Centrum

BAKKERIJ HESSING
10% korting op alle aankopen!
Reinkenstraat 50, Den Haag - Duinoord

BRASSERIE HOLE 19 RIJSWIJKSE GOLF CLUB
Een emmertje ballen om af te slaan en
de daghap samen voor €15,-.
Delftweg 59, Rijswijk - Wijk 03

OMNIVERSUM
20% korting op de reguliere voorstellingen.
President Kennedylaan 5, Den Haag - Duinoord

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

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

