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Een rondje over het Jonckbloetplein
Niet lang na mijn geboorte
in 1935 in de kliniek aan de
Lutherse Burgwal, verhuisden
mijn ouders van de Banaanstraat, een zijstraat van
de Hanenburglaan en in de
oorlog afgebroken vanwege
de bouw van de Atlantikwall,
naar de Goeverneurlaan. Middenin het tweede blok woningen vanaf het Lorentzplein.
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Mijn vader startte daar een maatkleermakerij. Confectiekleding was er toen
nog niet, geen Kreijmborg of C&A.

Den Haag in
bange dagen
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Naast ons woonde een politoerder, de
kale meubels gingen daar naar binnen
en kwamen na bewerking glimmend
en glanzend weer naar buiten. Met een
speciale reuk van het spul dat erop
gelakt werd.
Hengelsportwinkel
Als ik de deur uitging naar links
richting het Jonckbloetplein kwam ik
eerst langs de hengelsportwinkel van
Bas, daarna wat verder langs een firma
die stofzuigerreparaties deed - Storm
geloof ik - en daarnaast een dameskapper. Alles in de (van oorsprong)
woonhuizen.
Op de hoek stond de winkel van
Albert Heijn en om de hoek de groenteboer Van Kampen met de aardap-

John Vroom
stapt in de
Hillman Minx
Pag. 19

Goeverneurlaan ter hoogte van het Jonckbloetplein, gezien in de richting van het Lorentzplein (1943). Foto: Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, collectie Haags Gemeentearchief

pelschilmachine van de firma Eillert.
Daarnaast was het postkantoor, het
begin van de Haverschmidtstraat.

En daarnaast was op de hoek van de
Genestetlaan de winkel van De Zon,
met als chef de heer Röttgering.

recht tegenover mijn huis de tandarts
Evers. Daarnaast het gezondheidscentrum van De Volharding.

slagerij van Rinus van Olphen. Teruglopend naar mijn huis waren er een
dames- en herenkapper in het portiek.

Tegenover het postkantoor was de drogisterij van Thijssen met de heerlijke
geur van haverstrooppastilles.

Aan de overkant van de Genestetlaan,
op de hoek; de winkel van De Gruyter
met het snoepje van de week. In de
hoek de banketbakker Visser. En daarnaast de slagerij van De Hoed.

Slijterij
Meer naar de hoek was een kantoorboekhandel en een wasserij. Aan de
overkant van de Allard Piersonlaan
was een slijterij waar ik in goede
tijden een maatje jenever mocht halen
voor mijn vader. Geen leeftijdsgrens
dus.

In een eerder artikel in deze krant
werd al gesproken over kopen op
afbetaling. Mijn vader had ook een
aantal van die klanten. Een enkele
maal kwam er dan één voorbij op
zaterdag dat hij echt niet kon voldoen,
om even later met dozen gebak van de
banketbakker Visser voorbij te lopen.
Uiteraard tot enig ongenoegen bij
mijn vader.

Dan kwam de broodwinkel van Hus,
later Paul Kaiser en Lensvelt Nicola.

Simon de Wit
Aan de overkant een sigarenmagazijn
van Korlvinke en de slagerij van De
Volharding, de kruidenier van die
firma zat weer op de hoek Goeverneurlaan en de Genestetlaan. Recht
ertegenover was Simon de Wit, alweer
een kruidenier. Goed om de aanbiedingen in de gaten te houden...

Jonckbloetplein, schuilkelder gesloopt voor brandhout. Met zicht in de Goeverneurlaan richting
Lorentzplein. Rechts koffiehuis 'De Aanloop' en links een houten krantenkiosk (1943). Foto: Douwes, H.A.W., collectie Haags Gemeentearchief

Daarnaast wat winkels - iets met
elektra - maar daar kwam ik nagenoeg
nooit. Wat er op de hoek voor zaak
stond, weet ik niet meer, wel dat er
tegenover een ijzerzaak voor gereedschap en spijkers en zo was gevestigd
en weer daarnaast een manufacturenzaak. Weer terug op de Goeverneurlaan kwam een porseleinwinkel en
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Daartegenover op de Goeverneurlaan
een modewinkeltje en de slagerij
van De Jong. Iets terug, richting een
woonhuis, waar in de oorlogsjaren
vanuit het kleine kamertje De Residentiebode à 6 cent werd verkocht.
Zogenaamd voor de buren kocht ik er
een stuk of zes, om die dan voor de
prijs van 10 cent bij Albert Heijn te
verkopen. Hoefden de mensen niet zolang in de kou van de hongerwinter te
lopen. Maar de verrader slaapt niet en
dus was ik mijn handeltje gauw kwijt.
Tegenover de slagerij op de hoek de
winkel van de Spar en daarnaast de

Iedere morgen kwam de melkboer
langs met paard en wagen, de schillenboer en de scharensliep kwamen
regelmatig en zondags af en toe een
man met mandjes aardbeien voor 35
cent.
Onbezorgd was de jeugd zeker niet,
maar ik heb daar wel 23 jaar gewoond
met al die tijd bovenstaande herinneringen.
S.M.C. Louwerse
smclouwerse@gmail.com

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

De 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!

Deze is ook direct te herkennen aan
zijn bijzondere klank.

Jeugdherinneringen
Foto n.a.v. jeugdherinneringen (deel 2) in De Oud-Hagenaar. Leuke foto. De
meest linkse is mijn moeder.
Wij woonden rechts op de foto in het bovenhuis en later op Hoenderloostraat
14.
Ruud Vermeulen
ruud.ank.vermeulen@gmail.com

Toen ik mijn rijbewijs haalde, mocht
ik in de Messersmitt rijden van mijn
vader. Daarin een radio inbouwen was
een hele tour helaas. Mijn eerste radio
bouwde ik in mijn eigen Fiat 600. Het
was een draagbare radio met slede van
Sharp. Ik heb deze nog steeds, en is
nog in goede conditie. Zelfs de Fiat
600 is bij de RDW nog bekent. Deze
is al meer dan 40 jaar oud. De eerste
middenconsole, die ik gekocht had
bij Auto Italia werd gemonteerd in
Fiat 127. Ik heb daarna nog vele Fiats
gehad, o.a. Fiat 128 3P, Ritmo’s en een
Regata. Nu rijd ik inmiddels in mijn
derde Alfa Romeo, geweldige auto’s
zijn dat. Het lijkt er op dat mensen die
van goede muziek houden, ook van
mooie en bijzondere auto’s houden.
Paul Poorter
pwpoorter@ziggo.nl

Prijswinnaars
De afgelopen anderhalve maand kon
u uw mening geven over De OudHagenaar. Zo’n 150 lezers hebben dat
gedaan. Daar zijn we erg blij mee,
want met de uitkomsten van deze
enquête hopen we beter op uw wensen
in te spelen en zo een betere krant te
maken. Onder de inzenders zijn drie
pri zen verloot het boek ilosofische wandelingen door Den Haag
(t.w.v. 15,95 euro), het boek Haagse
momenten van Cor van Welbergen
(t.w.v. 15,95 euro) en een waardebon
te besteden bij Comfortland (t.w.v. 25
euro). P. IJspelder te Den Haag ontvangt het boek ilosofische wandelingen door Den Haag. K.J. Lingbeek te
Zoetermeer ontvangt het boek Haagse
momenten. C. Haanstra-de Haas te
Den Haag ontvangt de waardebon. Wij
danken iedereen voor het invullen van
deze enquête.
Ivar Lingen
hoofdredacteur De Oud-Hagenaar

Colofon

Perenstraat
Geboeid heb ik het artikel over de
Perenstraat gelezen. Toen het pleintje
bij het doodlopende stukje aan de orde
kwam, kwamen mijn herinneringen uit
de vijftiger jaren weer boven. Ik zal
een jaar of 8 geweest zijn en liep met
mijn zusje van de Lismanschool naar
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ons huis in de Goudreinetstraat. Toen
wij vlak bij het doodlopende stukje
liepen, hoorden wij een onheilspellend kabaal. Wat zagen wij? De op hol
geslagen paarden van Van der Touw.
Zij trokken de grote wagen vol vlees
maar zonder koetsier en gingen het
doodlopende stukje in. In paniek renden wij een portiektrap op. De paarden
kwamen volgens mij tot stilstand met
hun hoofden door de ruiten van een
huis.
Hoe het met hen is afgelopen, weet ik
niet, wel dat ik nog steeds een panische angst voor paarden heb.
Carla Slavekoorde
c.e.slavekoorde@kpnmail.nl
Mijmeringen
Mijn naam is Paul en ik heb met veel
plezier uw stukje in De Oud-Hagenaar
gelezen. Ik was verbaasd over de vele
overeenkomsten. Ook ik was meer
voor Cliff en The Shadows en veel
minder voor The Beatles en helemaal
niet van The Stones. Naast de singles
van de Shadows had ik ook vele LP’s
van orkesten, zoals u al noemde. Ik
was iemand die hield van goede arrangementen en orkesten die je al meteen
herkende aan het arrangement. Ik volg
tot op heden nog steeds Hank Marvin,
de solo gitarist van The Shadows.

het met haar is. Het antwoord dat ik
ontving, was zeer teleurstellend! “Wij
mogen u geen informatie geven over
onze bewoners.” Er moeten lezers van
De Oud-Hagenaar zijn, die zoiets ook
hebben meegemaakt. Is er een manier
om toch uit te vinden wat de situatie
is? Uw advies is zeer welkom.
Drude Connelly-Minderman
drudeconnelly@btinternet.com
Pinguïns op Paul Krugerlaan
Anno 1962 zat er op de Paul Krugerlaan ‘Het Sumatraantje’, een winkel
met tropische vissen en aanverwante
artikelen. Daarbij importeerde hij
ook dieren vanuit de hele wereld, die
hij weer doorverkocht aan dierenparken. Op een zondagmorgen werd
ik uit mijn bed gebeld door Joop, de
eigenaar. Hij was helemaal in paniek:
“De pinguïns zijn ontsnapt!” Wat
bleek? Zaterdag had hij de Humboldt
pinguïns opgehaald van Schiphol via

een vlucht uit Chili. Die dieren kunnen
goed tegen de kou. Ze waren ondergebracht in geïmproviseerde hokken,
niet wetende dat het heel intelligente
dieren zijn... Die zijn een voor een
uitgebroken. En tot hun verrassing
stonden in de achtertuin grote bassins
met kooikarpers en andere grote koudwatervissen, waar ze zich te goed aan
hebben gedaan. Na de maaltijd zijn ze
op verkenning gegaan, onder de schutting door. Verschillende buren werden
vereerd met bezoek van de Humboldt
pinguïns uit Chili. Die dieren wegen
tussen de 4 en 6 kg. Daarbij hebben
ze enorm sterke snavels. Het was een
heel gedoe om ze allemaal te vangen.
Met speciale handschoenen is het ons
toch gelukt om ze allemaal weer in
hun hok te krijgen. Ik heb Joop het
advies gegeven: hou je bij je tropische
visjes.
Rob van Olphen
robvanolphen@icloud.com

Scheepvaartspulletjes
Als verzamelaar zoek ik petten en
losse pet-emblemen van de scheepvaart. Heb ook interesse in andere
scheepvaartspulletjes. Alle kosten
worden vergoed.
D.P.G. van der Horst
dpg.vanderhorst@chello.nl
0512-471706
Onjuist telefoonnummer
Dhr. Ten Berge heeft een stukje geschreven over de groothandelsmarkt,
maar helaas is zijn telefoonnummer
verkeerd gedrukt. Dit moet zijn: 0561441752.
Ivar Lingen
hoofdredacteur De Oud-Hagenaar
Wat zou Hendrik Groen doen?
Het was dankzij De Oud-Hagenaar
dat ik in 2012 weer contact kreeg met
m’n beste vriendin van de middelbare
school na een hiatus van bijna 50 jaar.
Omdat ik in het buitenland woon,
hebben we de vriendschap per brief
weer opgepakt. Ruim anderhalf jaar
geleden kreeg ik voor het laatst een
brief van haar. Omdat mijn brieven
niet meer beantwoord worden, stuurde
ik een email naar het verzorgingshuis
waar ze woont, om te vragen hoe

Oproep: oud-medewerkers Huize Morgenlicht (Nieboerweg)
In mijn zoektocht naar informatie over mijn wortels en achtergrond , probeer
ik nu meer te weten te komen via mensen die vroeger in Huize Morgenlicht
hebben gewerkt. Huize Morgenlicht was een opvanghuis voor ongehuwde
moeders waar afstandskinderen konden worden afgegeven. Ik zou ontzettend graag in contact mogen komen met mensen die daar vroeger, dwz in
1966/1967, gewerkt hebben. Bent u dat misschien? Zou u dan contact met
mij willen opnemen?
In het bijzonder ben ik op zoek naar mogelijke nabestaanden van Adriane
Boender, geboren 01-04-1937 in Batavia (Nederlands-Indië) en helaas overleden op 07-10-2004 in Den Haag. Zij was in 1966/67 als verloskundige verbonden aan Huize Morgenlicht en heeft aangifte gedaan van mijn geboorte.
Wat mijn vraag aan de nabestaanden zou zijn, is of men nog beeldmateriaal
heeft uit die tijd.
Alle informatie over Huize Morgenlicht uit 1966-1967 is van harte welkom.
Antoinet Bomhof (Marianne Molsbergen)
mar.molsbergen@planet.nl

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

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

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

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

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Een Haagse kok in Engelse keukens
In Nederland kent niemand hem, maar in Engeland is Iwan
Kriens (1871-1957) in culinaire kringen een begrip. De Haagse
chef-kok, die zich rond 1900 in Londen vestigde, had 27 jaar
de leiding over de allereerste Hotel and Restaurant School van
Engeland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leerde hij de Engelsen
overleven met schaars beschikbare voedingsmiddelen en voedzame alternatieven. Dit maakte van hem een nationale beroemdheid.
Iwan Kriens werd geboren aan het
Huijgenspark 58a als derde zoon van
Eliza Kriens en Hermina Bölling.
Iwans vader was werktuigbouwkundige en enthousiast lid van de Vrijmetselarij. Zijn jongste zoon - hij kreeg
er zeven - noemde hij zelfs naar prins
Willem Frederik Karel, grootmeester
van de Orde van Vrijmetselaren. Hij
was regelmatig te vinden in het voormalige stadspaleis aan de Fluwelen
Burgwal, dat door de prins aan de
Vrijmetselarij was geschonken en dat
was omgebouwd tot Ordegebouw.
De meeste van zijn zonen volgden een
hogere opleiding die hen klaarstoomde
voor een goede baan in de ambtenarij
of de zakenwereld. Zo niet Iwan. Die
wist al jong dat hij kok wilde worden,
een beroep dat niet erg hoog in
aanzien stond en waar geen opleiding
voor bestond. Hij was 15 jaar toen hij
het huis verliet om bij verschillende
hotels het vak te leren. Hij begon in
1886 bij het Grand Hotel Coomansin
Rotterdam en werkte vervolgens in
luxe hotels en restaurants in Parijs,
Algiers en Dieppe. In 1892 keerde hij
terug naar Nederland, waar hij onder
andere werk vond bij de Internationale
Sport-, Visscherij- en Paardententoonstelling in Scheveningen.
Naar Londen
In 1896 vertrok hij naar Londen, waar
hij ging werken in de keukens van
gerenommeerde hotels en restaurants. Rond de eeuwwisseling werd
de Engelse culinaire wereld beheerst
door buitenlanders. Franse chef-koks
bestierden de keukens. Hun positie
lag echter onder vuur. Veel Franse
chefs slaagden er namelijk niet in om
hun kookkunsten aan te passen aan
de Engelse smaak. Echter, zolang er
voor Engelse jongens geen mogelijkheid was om zich in eigen land
te ontwikkelen tot chef-kok, bleef
Engeland op het gebied van gastronomie afhankelijk van Franse import.
Daarom besloot de Universal Cookery
and Food Association, een gezelschap van vakbroeders in de horeca,
in 1906 om in Londen een eigen
kookschool te openen. Iwan Kriens
werd toezichthouder bij deze school,
die zich ten doel stelde haute cuisine
te onderwijzen. Een paar jaar later
nam de gemeente de kookschool over.
De activiteiten werden overgebracht
naar het gebouw van het Westminster
Technical Institute (tegenwoordig
Westminster Kingsway College) aan
Vincent Square 76.De kookschool, die

hier op 2 september 1910 zijn deuren
opende, kreeg een nieuwe naam: de
London County Council Cookery
Technical School. Iwan Kriens werd
benoemd tot hoofdonderwijzer van
deze Hotel and Restaurant School. Het
was de eerste door de overheid gefinancierde kookopleiding voor jongens
en meisjes, uniek in z’n soort. Tot de
jaren veertig van de vorige eeuw was
het de enige professionele kookschool
in Engeland en nog steeds is het een
prestigieuze opleiding die bekende
masterchefs heeft opgeleid, onder
andere Jamie Oliver.
Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam
het kookonderwijs stil te liggen.
Franse chef-koks die lesgaven aan de
Hotel and Restaurant School werden
gemobiliseerd. Ook de Engelse
docenten en veel leerlingen verlieten
de school om te vechten voor koning
en vaderland. Wat te doen met een
kookschool zonder leerkrachten en
steeds minder leerlingen? De oplossing diende zich bijna vanzelf aan.
Naarmate in deze oorlogsjaren voedsel
steeds schaarser werd, nam de belangstelling voor gezonde voeding toe.
Iwan ging lesgeven in ‘economisch’
koken: zonder verspilling en met
behoud van voedingsstoffen.
Gedurende de oorlogsjaren kreeg Engeland in toenemende mate te maken
met grote voedselschaarste. De bevolking probeerde zo zuinig mogelijk te
leven en te besparen op voedsel, water
en energie. Dat bleek niet voldoende.
Begin 1918 werd verplichte rantsoenering ingevoerd. Vrijwel alle levensmiddelen, behalve groente, gingen
op de bon. Het Ministry of Food nam
de Britse journaliste Dorothy Peel in
de arm om een publiekscampagne te
organiseren die erop was gericht de
productie van levensmiddelen te verhogen - onder andere door de aanleg
van moestuintjes - en de consumptie
ervan te verlagen. Een belangrijk punt
van aandacht was het voorkomen van
verspilling. Uiteraard moest worden
voorkomen dat voedsel dat geschiktwas voor menselijke consumptie
werd weggegooid, maar ook moest
worden voorkomen dat er voedsel
en voedingsstoffen verloren gingen
door een verkeerde manier van koken.
Goede voeding, hoe gering ook, was
noodzakelijk om de bevolking gezond
en op de been te houden.
Overal in het land werden mas-

Een jonge Iwan Kriens houdt toezicht in de keuken tijdens een kookles (1914). Foto: collectie London Metropolitan Archives.

sale kookdemonstraties gegeven om
aan een breed publiek uit te leggen
hoe men zuiniger kon omspringen
met voedsel. Miljoenen folders met
oorlogsrecepten werden verspreid.
Koks en huisvrouwen moesten niet
alleen leren hoe ze het beste een
gezonde maaltijd konden klaarmaken,
ze moesten ook leren welke alternatieven ze konden gebruiken als bepaalde
voedingsmiddelen niet beschikbaar
waren. Er werd uitgelegd hoe je een
cake kon bakken zonder eieren, hoe je
een beslag kon maken met gestampte
aardappelen en hoe je jam kon maken
zonder suiker.
Een Hollands ontbijtje
Dorothy vond een medestander in
Iwan, die zich al jaren verbaasde
over de verkwistende manier waarop
Engelsen met hun voedsel omsprongen. In december 1915 wordt hij
geciteerd in The Times,in een artikel
waarin wordt uitgelegd hoe je om
kunt gaan met het nijpende gebrek
aan eieren. Veel Engelsen konden zich
een ontbijt zonder gebakken eieren
met spek nauwelijks voorstellen.
Iwan kwam met suggesties voor een
alternatief ontbijt. “Een boterham met
wat plakjes dungesneden kaas is in
Nederland een favoriet ontbijt. Het
is de moeite waard om het eens uit te
proberen, bijvoorbeeld met Cheddar.”
Iwan werd een belangrijke adviseur
van Dorothy. Zij betrok hem ook bij
haar campagnes. Tijdens massaal
bezochte kookdemonstraties legde
Iwan uit hoe je met schaars beschikbare voedingsmiddelen en voedzame
alternatieven toch een lekkere maaltijd
in elkaar kunt draaien. Hij maakte
vleesgerechten zonder vlees, worstenbroodjes zonder worst en gebakken
aardappelen zonder ook maar één
aardappel te gebruiken. Als het nodig
was veranderde hij pinda’s in kip.
Dorothywas één en al bewondering

voor Iwan. “Zijn talent om elk atoom
van een voedingsproduct optimaal te
benutten; zijn methoden om groenten
en granen te koken, zo afwijkend van
de praktijken van de meeste koks, het
moet de Britse koks, bekend om hun
hoge mate van verspilling, met stomheid hebben geslagen.”
Oorlogskookboek
Tegen het einde van de oorlog schreven Dorothy Peel en Iwan Kriens
samen een kookboek: The Victory
Cookery Book.Het bevat uitgebreide
beschrijvingen van bereidingswijzen

en manieren om te bezuinigen op
voedsel, water en energie. Het beschrijft ook de eenvoudige basisprincipes van het koken. Geen overbodige luxe, aangezien veel Engelsen
geen idee hadden hoe ze bepaalde
producten moesten bereiden. The Victory Cookery Bookwerd met gejuich
ontvangen en werd beschouwd als een
serieuze poging om de doorsnee kok
uit de middenklasse enig culinair besef
bij te brengen.
Trudy van der Wees
info@ciceropubliciteit.nl

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees schreef een boek over Iwan Kriens’ leven. Op 12 november verscheen De kookschool van oom Iwan; The Dutch chef in post-Victoriaans Engeland. Hierin zijn ook een aantal recepten uit The Victory Cookery
Book opgenomen. Het boek is onder andere verkrijgbaar in boekwinkel
Haagse Tijden.
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BTR REIZEN

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het

Kerstbus excursievakantie
met vertrekgarantie

organiseren van een persoonlijk afscheid van uw
dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

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

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,

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

ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mieke van Bergenhenegouwen
en Tanja Schouten

055 - 5059500

Ruime keuze aan sfeervolle Kerstreizen

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom

Uitvaartverzorgers Eise Molenaar,
Sjalestia van Aggelen,

www.BTRreizen.nl

Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.

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

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

re
vraag naar gratis reisbrochu
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,- p.p.
229,in Wunderland Kalkar va. €
kenburg
3 dg. All Inclusive autoreis Val
7,- p.p.
127,Kerstmarkten va. slechts €
au
8 dg. Kerstcruise over de Don
8,- p.p.
998,MS Amadeus Silver al va. €

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
Heeft u onze Facebook
al bezocht, geliket
en gedeeld?

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

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker
nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest
dat ons leven er door veranderd is. De Oud-Hagenaar is ook heel actief op
social media, een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

Ook via
instagram.com/deoudhagenaar

Ook via
Twitter: @DeOudHagenaar

www.seniorenhulp.com

HERFSTKORTINGEN BIJ MANGO!
TIGER 4
•
•
•
•

17 NAPOLEON
scootmobiel
50 •• Overdekte
Warm, droog en comfortabel
km/u

Meestverkochte scootmobiel van Nederland
Comfortabel en onverwoestbaar
Verstelbare armleuning, stuurkolom en stoel
Snel met grote actieradius

km

15
45
km/u

km

• Voorzien van ruitenwisser
• Verwarming mogelijk

Van € 4.495,-

Van € 8.995,-

voor € 2.995,-

voor € 5.995,-

nu

• Vouwt zichzelf elektrisch op met
afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Past goed in iedere auto

6
12
km/u

km

13
40
km/u

km

1.500,
korting

3.000,
korting

JOHNNY REMOTE

• Overdekte scootmobiel met het NIEUW!
rijcomfort van een brommobiel
• Incl. verwarming, achteruitrijcamera
en USB-poort
• Zachte vering en comfortabel
interieur
• Geen rijbewijs
vereist

nu

nu

1.500,
korting

COUGAR

Van € 9.995,-

voor € 8.495,-

QWIC N330.1
• Traploos schakelen
• Comfortabel ﬁetsen
• Lage instap

OM EN
OPRUIMING SHOWRO
2017
EX-DEMO MODELLEN

25
180
km/u

nu

km

1.100,
korting

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

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

Van € 2.895,-

voor € 1.795,-

OPENINGSTIJDEN

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 31 december 2018 en zolang de voorraad strekt.
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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.

Ongehuwde mannen opgeborgen in HTO-gebouw
Het monumentale pand aan
de Rijswijkseweg staat er
nog even solide bij als tijdens
de oplevering in 1925. In het
voormalige tehuis wonen nog
steeds mensen, doch de ongehuwde Hagenaars van weleer zijn vervangen door vele
studenten en andere bewoners van alle nationaliteiten.
Bijna honderd jaar geleden
werden de eerste plannen
gesmeed om te komen tot
een tehuis voor ongehuwde
mannen.
Onder luid gejuich opende burgemeester Patijn in aanwezigheid van
vele prominenten in 1925 het HTOgebouw. Het tehuis bood onderdak
aan 450 ongehuwde mannen, die in
een klein kamertje van 2 bij 3 hun
onderkomen hadden. Voor die tijd
werd dat als een luxe gezien. Het was
de bedoeling dat er vooral arbeiders
in kwamen te wonen, doch die wens
ging moeilijk in vervulling. De
oprichter van het grote vrijgezellenhuis, de Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen, had vanaf de eerste jaren

al moeite om een 100% bezetting te
krijgen. De wens om met zijn allen
bij elkaar te gaan wonen was niet
zo vanzelfsprekend. Er hing een
prijskaartje aanvast. Wekelijks diende
ƒ 5,50 te worden betaald en wilde je
pension hebben, dan was de prijs
ƒ 8,50 per week. Dat kon de arbeider
niet betalen, dus kwamen gegoede
Delftse studenten en wat beter
gesitueerden hun plaats innemen. Tot
renteniers aan toe.
Architect
Het gebouw was een schepping van
architect K.P.C. de Bazel (18691923), die er in 1920 helemaal
voor ging. Helaas door vroegtijdig
overlijden, moest bouwmeester J. van
de Linde de klus verder klaren. Vanaf
1922 tot 1925 werd er met 50 tot 100
arbeiders gewerkt aan het gebouw
dat een oppervlakte heeft van 50 bij
60 meter en 20 meter hoog is. In de
grond moesten meer dan 900 palen
van 15 meter worden gedreven om
de oppervlakte van 150.000 kg te
kunnen dragen. Bij de opening van
het tehuis, konden de nieuwe bewoners genieten van een welverzorgd

onderkomen compleet met restaurant,
biljart- en spelgelegenheden. Verder
een lees- en schrijfkamer inclusief
aangrenzende bibliotheek, vergaderruimten tot zelfs een ziekenvertrek
aan toe. Ook ontvangstlokalen waren
aanwezig, maar een vrouw op de
kamer was er niet bij. Daarop werd
streng toezicht gehouden. Ook de
fameuze grote eetzaal was schitterend
gedecoreerd en had niet misstaan
in een paleis. Hij gaf uitzicht op het
terras dat aan de voorkant bij de
Rijswijkseweg was gelegen.
Exploitatie
Het HTO-gebouw draaide de eerste
tien jaar ronduit slecht doordat ze
geen voldoende dekking had. Van de
450 kamers waren er nimmer meer
dan 395 bezet door vaste bewoners
zoals in 1930, daarna daalde het
aantal tot 217 in 1936. De gemeente
werd dan ook vriendelijk verzocht
het project te subsidiëren. Vanaf 1936
kwam daarvoor jaarlijks een bedrag
van maximaal 35.000 gulden beschikbaar. Het gebouw exploiteerde
ook de badinrichting voor de buurt,
daar dergelijke voorzieningen in de

HTO-gebouw

meeste huizen nog ontbraken.
Ondergang
De oorlog ging bijna ongehinderd
aan het pand voorbij. Eventjes
moesten de bewoners evacueren
vanwege vordering, maar begin 1943
konden de vrijgezellen weer terug.
In latere jaren daalde het animo
verder om een kamer te huren in het
gebouw. Kort na het 50-jarig bestaan
nam de gemeente het gebouw over.

De kamers werden verbouwd tot
kleine appartementen en eisen aan
bewoning waaronder de vrijgezellenstatus werden nagenoeg afgeschaft.
Het aantal nationaliteiten ligt boven
de 25. Inmiddels zitten er vooral
studenten in het tehuis, zodat het met
het oudemannenhuis voorgoed is
afgelopen.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Treinreis naar Griekenland
Naar aanleiding van een artikel in De Oud-Hagenaar van april 2017 waarin een mevrouw over haar
tijd vertelt dat ze als loketmedewerkster werkte op het station Staatsspoor, kwam bij mij de herinnering boven van onze eerste treinreis naar Athene.
In januari 1958 ontmoette ik het
meisje dat later mijn vrouw werd. Ik
werkte bij Singer (naaimachines) in
het Noordeinde en kwam als chauffeur bij een diplomatenfamilie op het
Willem Witsenplein. Alhier zag ik een
leuk meisje, die hier als kindermeisje
werkte, maar ook diverse andere
huishoudelijke werkzaamheden deed.
Ze bleek van Griekse afkomst.
Ik was zo onder de indruk van haar dat
ik de volgende dag aanbelde om haar
mee uit te vragen. Ondanks dat we
elkaar niet verstonden, begreep ik dat
zij dit ook wel leuk vond. Zo gingen
wij ‘s avonds naar de bioscoop Korzo

in de Prinsenstraat. Daar draaide de
film o Vadis.
a a oop kwam pas het probleem de
taal en de ondertiteling was onbegrijpelijk voor mijn latere vrouw. Na
veel voeten- en handenwerk heb ik
geprobeerd de film it te leggen. Door
diverse omstandigheden kwam onze
relatie in een stroomversnelling. Een
van de grootste problemen was dat
mijn vriendin minderjarig was en zich
ook elke drie maanden bij de vreemdelingendienst op het Alexanderveld
moest melden, in verband met haar
verblijfsvergunning. Mijn vriendin
had inmiddels haar vader gevraagd

of ze langer in Nederland mocht
blijven. Het antwoord was positief,
maar alleen als ze ging trouwen met
de man waarvan ze hield. Later heb ik
gemerkt dat dit voor mijn schoonvader
goed uitkwam, want ik vroeg geen
bruidsschat...
Door deze gang van zaken zijn we
op 8-8-1958 getrouwd. Door deze
daad werd mijn vrouw Nederlandse
en moest ze haar Griekse paspoort
inleveren. Maar ze was ook vrij om te
werken waar ze wilde.
Onze eerste wens na ons huwelijk
was om zo snel mogelijk kennis te
maken met mijn schoonouders en het
land van mijn vrouw. Dus we moesten
sparen. Op Scheveningen huurden wij
een kamer met gebruik van keuken in
een souterrain voor 35 gulden en ik
verdiende 240 gulden en mijn vrouw
verdiende als leerling-kapster 110
gulden in de maand.
Na twee jaar sparen hadden we niet alleen genoeg vakantiedagen gespaard,
maar ook genoeg geld om de treinkaartjes te kopen bij Wagon Lits in de

Hoogstraat. De prijs voor een retour
vanaf het Staatsspoor in Den Haag
naar Athene met de Hellas Express
was 325 gulden. Dit hield in dat we in
de trein konden blijven zitten, zonder
over te stappen. De wagon bestond uit
zespersoonscoupés, zonder slaapplaatsen. De gereserveerde plaatsen
waren, zodrawe de grens over waren,
niet meer geldig. Het ergste van de
reis vonden wij dat we onderweg bijna
geen gebruik konden maken van de
toiletten; of ze waren verstopt of er
was geen water. De geplande reistijd
was ongeveer 55 uur. Onze ervaring
was dat de trein met tien tot twaalf uur
vertraging in Athene aankwam. Deze
reis hebben we drie keer op dezelfde
manier gedaan.
De vertragingen ontstonden door het
regelmatig rangeren van de trein. Door
heel Europa was nog geen elektrisch
treinennet. Op diverse trajecten
werden kolenlocomotieven ingezet,
in bergachtige gebieden zelfs twee
(een voor en een achter), ook werd de
trein op diverse stations gekoppeld aan
andere treinstellen. Dit hield ook in
dat we dan weer vooruit- en dan weer
achteruitreden.
Maar de grootste vertragingen ontstonden bij de grenzen, bijvoorbeeld aan

de grens van Oostenrijk en voormalig
Joegoslavië. Hier stonden we diverse
keren tussen de zes en acht uur. Eerst
werden alle paspoorten en de bijbehorende doorreisvisa opgehaald. De
douane liep met stapels paspoorten
naar een klein kantoortje waar dan
weer iemand zat die ze allemaal
doorbladerde en er stempels inzette.
Dit werk bleek erg zwaar te zijn, want
er werd regelmatig pauze gehouden.
Maar als alle paspoorten gestempeld
waren, werden de beambten weer op
pad gestuurd om de paspoorten weer
bij de juiste personen te krijgen.
Ook werden in de treinen regelmatig
controles op smokkelwaar gehouden.
In die tijd werd er in Griekenland extra belasting geheven op bijvoorbeeld
paraplu’s en speelkaarten. Hiervan
probeerden de toen met ons meereizende gastarbeiders hun kosten van
de reis gedeeltelijk terug te verdienen.
Dit gaf aan de grens soms spannende
situaties.
Na bijna zestig jaar kijken wij heel positief terug op deze manier van reizen.
Wij vonden het heel avontuurlijk en
we waren tot over onze oren verliefd.
Frans Buitelaar
f.h.buitelaar@casema.nl
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Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze

Ster Uitvaartplanners

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

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

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

070 345 48 10

Neemt u gerust
contact op voor
een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Dag en nacht bereikbaar

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

Loosduinsekade 175,
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

Tijden

Mirella

Peter

Marcel

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

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

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
De Hondenkop: Een roman met twee gezichten
Cornelis M. Netten
Een ongewenst kind van een prostit ee, opgevoed door een d bie ze peetmoe
der, wordt in een vi andige omgeving geen prettig mens. De vl cht naar een
ries dorp verandert zi n leven in positieve zin. och wordt hi achterhaald door
zi n verleden. aat zich door de a oop van dit
fictieve verhaal verrassen.

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees
wan riens
groeide op in Den aag. a enige omzwervingen
door E ropa vestigde hi zich rond
als che kok in onden, waar hi
aan de wieg stond van de allereerste Engelse kookschool voor pro essionals.
nder zi n leiding groeide deze otel and
Restaurant School uit tot een succesvolle

Beschouwing&Beleving
Filosofische wandelingen door Den Haag
et boek e bevat vi filosofische wandelingen door Den aag pinoza in Den
aag Van pinoza naar Voltaire, Een aagse reis door de Verlichting, ond e
o vi ver, grondleggers van de democratie, ark orghvliet cheveningen.

Een maand uit mijn leven in steenstad
Wim van der Pouw
De a te r, im van der o w Den aag,
kr ipt in de h id van zi n
alter ego, trambest rder Daan Bergmans. Daan lee t in teenstad, in het
fictieve land arspelland op de planeet olli s.

€ 14,50

19,95

€ 15,95
Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor van
elbergen zi n re ecties vastlegt op markante momenten in en rond de o stad.
ie hem kent, ziet meteen de vaste ankerp nten, zoals zi n voetbalcl b D ,
het leven rond het Binnenho en de aren zestig.

€ 15,95

€ 13,95
Post Den Haag
Piet van der Eijk
ol mns van het dagblad De i d, zoals die bi na vi tig aar geleden waren
verschenen in de r briek ost Den aag. De hoo dredacte r verordonneerde
dat er regelmatig st k es moesten verschi nen met maar n onderwerp Den
aag. Daarvoor werd redacte r Van der Ei k aangewezen. De knipsels zi n n
digitaal tot leven gewekt.

€ 19,95

BESTELBON
Ja, ik bestel:
De ondenkop Een roman met twee gezichten ................................................

,

Bescho wing Beleving iloso ische wandelingen door Den aag .................

,

traat ......................................................................................................

aagse omenten ..............................................................................................

,

ostcode woonplaats ..............................................................................

De kookschool van oom wan ............................................................................

,

ele oon ..................................................................................................

Een maand it mi n leven in steenstad ...............................................................

,

Email ......................................................................................................

ost Den aag ....................................................................................................

,

o pas n mmer ......................................................................................

aam voorletters .................................................................................

Stuur deze bon op naar De Oud-Hagenaar, Roggeveenstraat 141, 2518 TM Den Haag. Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,95 aan verzendkosten bij. De boeken kunnen ook
gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).
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Opgegroeid in de Haagse Schilderswijk
Joke (72) groeide op in de Schilderswijk in Den Haag. Ze kijkt erg positief terug op haar jeugd die ze doorbracht in deze buurt. In dit interview
deelt Joke haar herinneringen aan de Schilderswijk.
Hoe was het om op te groeien
in de Schilderswijk?
Er waren leuke dingen en minder
leuke dingen. Ik ben opgegroeid in de
Hobbemastraat en woonde daar samen
in het huis van mijn opa. Mijn opa en
oma woonde beneden, wij woonden
op de eerste verdieping en mijn tante
en oom op de tweede familie. Toen ik
een jaar of 9 à 10 was ben ik verhuisd
met mijn familie naar een benedenhuis
in de Jan de Baenstraat.
De tijd in de Jan de Baenstraat was

Joke (links) met zusje

op een bakfiets geladen en daar ging
die mee naar de markt. Blijkbaar
verdiende die daar best goed aan want
de lorrenboer had ook een auto. Bijna
niemand had toen een auto.
Aan de andere kant naast ons woonde
een man die rijwielhandelaar was. Als
die vrijdag uit zijn werk kwam, was
die altijd dronken. Dan werd die opgepakt door de politie omdat die agressief was. Als die weer terugkwam en
zijn roes had uitgeslapen, was het een
vreselijk lieve man. Zo waren er nog
meer mensen in de straat. Zo was dat.
En met oud en nieuw ging iedereen uit
zijn dak. Dan was er vuurwerk en een
heel groot vuur. Dan gooiden ze zelfs
hun bankstel in het vuur.
Hoe was de sfeer tijdens een
feest als oud en nieuw?
Ja, dan werd het soms agressief.
Want dan hadden mensen vaak teveel
gedronken en gingen ze vechten. Dan
kwam het waterkanon door de straat
om de boel schoon te vegen.

eigenlijk een harstikke gezellige tijd.
Vroeger als het mooi weer was, kwamen alle kinderen buiten. We deden
dan allerlei spelletjes zoals tollen,
knikkeren, puttentikkertje, hoelahoepen, touwtje springen, noem maar op.
In de zomer waren er in zo’n straat
misschien wel twintig kinderen aan
het buitenspelen. Als de ijscoman dan
langs kwam, kregen alle kinderen een
ijsje van de lorrenboer.

Maar aan de andere kant als iemand
bijvoorbeeld ziek was, hielp iedereen
elkaar. Mensen pasten op elkaars kinderen. Wat dat betreft was het gewoon
één in zo’n straat. Iedereen stond voor
elkaar klaar en dat zie je tegenwoordig
niet meer in een wijk. Ik denk dat dat
wel echt kenmerkend was voor de
Schilderswijk: aan de ene kant konden
mensen met elkaar vechten en lelijk
tegen elkaar doen, maar aan de andere
kant hielpen ze elkaar overal mee.

De lorrenboer?
De lorrenboer was een man die naast
ons woonde en handelde in oude en
kleding en stoelen bijvoorbeeld. Hij
stond ook op de markt in de Herman
Costerstraat. Die man was beter qua
geld dan de rest van de mensen. Hij
liep altijd langs de deuren en kwam
dan oude spullen ophalen. Dat werd

Ging je ook naar school in de
Schilderswijk?
Ik ging ook naar school in de Schilderswijk. In de Jan de Baenstraat
woonde ik recht tegenover de school.
We hoefden alleen de straat over te
steken. Daar had je natuurlijk ook
vriendinnetjes en die kwamen ook
allemaal uit de Schilderswijk.

Joke nu

Je had vroeger op school de A- en de
B-kant. Tegenwoordig is dat belachelijk en komt dat niet meer voor. De
B-kant was meer voor nettere mensen,
hoe ze dat vroeger zeiden. En de Akant was voor een meer lagere klasse,
maar ik vind dat heel moeilijk om te
zeggen. Ergens in mijn hart vind ik
dat niet. De A en B-kant zaten niet bij
elkaar in de klas.
Aan welke kant zat jij?
Ik zat aan de B-kant. Maar ik weet
niet waar ze je precies op indeelden.
Mijn vader verdiende bijvoorbeeld
ook niet veel en wij hadden ook zeven
kinderen in het gezin. Ik kan niet
zeggen waarom de ene wel aan de Bkant kwam en de andere niet. Maar er
werd gezegd dat de B-kant netjes was
en de andere kant minder. Ik ben blij
dat ze dat nu niet meer hebben, want
iedereen is natuurlijk gelijk.
Tot wanneer heb je in de Jan
de Baenstraat gewoond?
Toen ik op de Mulo zat, gingen we
verhuizen naar de Vaalrivierstraat,
in Transvaal. Dat was toen een wat
nettere buurt. Ik was volgens mij een
jaar of 13 of 14. Het was wel een

Schoolfoto Joke

Hele gezin

hele andere buurt. Je maakte daar
ook wel eens mee dat iemand te veel
gedronken gehad, maar daar waren de
mensen ook niet zo sociaal naar elkaar
als in de Schilderswijk.
Mijn ouders hadden besloten om weg
te gaan uit de Schilderswijk, omdat het
huis veel te klein was. We hadden een
woning met vier kamers met zeven
kinderen, waaronder zes meisjes en
een jongen. Die kreeg natuurlijk een
kamertje apart. Mijn ouders hadden
een kamer samen met mijn jongste
zusje. De andere slaapkamer deelden
we met z’n vijven. We hadden twee
tweepersoonsbedden en een eenpersoonsbed. Ook wilden mijn ouders
op een gegeven moment toch liever
naar een andere buurt. En wij gingen
natuurlijk netjes mee.
Maar je kijkt er wel positief
op terug?
Ja, hoor. We hebben niet slecht

gewoond in de Schilderswijk, zeker
niet. Mijn moeder was best vaak ziek
en de buurvrouw sprong dan altijd in.
Samen deden we thuis het huishouden.
Ook ging ze met alle kinderen naar
mijn moeder als ze in het ziekenhuis
lag. Dat deed de buurvrouw allemaal.
Dat was de buurvrouw waarvan de
man elke vrijdag dronken was, haha.
We hebben ook nog heel lang contact
met haar gehad.
Het komt er eigenlijk op neer dat
vroeger in de Schilderswijk veel mensen woonden met een grote mond die
gauw op de vuist gingen en explosief
waren, maar die wel altijd voor elkaar
opkwamen. We liepen ook gewoon
bij elkaar in en uit. Je kon rustig het
touwtje uit je deur hangen. Er zaten
wel eens mensen in de bak omdat ze
wat gestolen hadden, maar dat zouden
ze nooit bij hun eigen buren doen.
Chantal van Veen

Succes in zoektocht nazaten arbeiders
Sinds de start van de tentoonstelling ‘Jan Giesen: Werken aan Scheveningen’ is Jan
Roedoe, voorzitter van de Stichting Jan Giesen, met veel overgave een zoektocht
begonnen naar de nazaten van deze negen arbeiders, met als doel om deze ‘anonieme
werkers’ een gezicht te geven. Immers, alleen hun roepnaam en de vermelding ‘Kijkduin, 1927’ was bekend. Dankzij Giesens gedetailleerde manier van werken, zijn er fotorealistische portretten ontstaan, die door familieleden herkend zouden kunnen worden.
Via diverse oproepen in de Haagse
media is het balletje gaan rollen.
Uiteindelijk heeft de oproep in De
Oud-Hagenaar ertoe geleid dat Leen,
een van de werkers, is herkend. Wij
vinden het heel bijzonder dat er vier
generaties op deze wijze bij elkaar

zijn gebracht. De zoektocht naar de
‘Werkers’ was voltooid, nog net voor
einde van de tentoonstelling.
Via Jan Roedoe, voorzitter van de
Stichting Jan Giesen, ontvingen wij
deze foto waarop vier generaties te

zien zijn in Panorama Mesdag: Leonardus Petrus Antonius Donnars zelf,
en zijn nazaten. Hij kwam in contact
met de kleinzoon van Leen, woonachtig in Den Haag. Dat dit de juiste Leen
was, werd tevens bevestigd door het
feit dat hij een tatoeage had met de

naam Dijkshoorn, de meisjesnaam van
zijn vrouw.

Caroline Rijks
Panorama Mesdag
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IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden

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.

Heeft
oude
penningen of bankbiljetten liggen en u
oputethuis
zadelen
met munten,
hoge uitvaartkosten.
wilt En
de begrijpelijk,
waarde ervan
weten ? Dan
biedt "munttaxatie.nl" bestaande
een gemiddelde
uitvaart
uit drie
vrijblijvend de gelegenheid hiertoe !
kost beroepsnumismaten
al snel meer dan € 5.000,-.uDeelname
Samen
zij meervan
dan
jaar kennis en ervaring.
aan hebben
het Depositofonds
De100
Volharding
biedt hiervoor een passende oplossing.
U ontvangt
€ 250,- uitvaartkorting
Munttaxatie.nl
organiseert
de komende tijd een aantal taxatiedagen
een mooie
rente
bij u inJaarlijks
de buurt.
U wordt
kosteloos geïnformeerd wat uw munten,
U kunten
flexibel
bijstorten in de huidige marktsituatie kunnen
penningen
bankbiljetten
opbrengen.
U kunt inbrengen ter veiling of eventueel verkopen na legitimatie.
Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30
uur 20 november 2018, 11.00-16.00 uur
dinsdag
op de Roggeveenstraat 141,
Van der Valk Hotel, Zijdeweg 54

Wassenaar

hoek Prins Hendrikstraat.

Nieuwerkerk
aan den IJssel

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

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

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

ook lid
van De Volharding
en neem
deel aan het Depositofonds!
Karel Word
de Geus
Muntveilingen
B.V.
Veldhoven
040-2123455
BelB.V.
070 221
05 80 of ga naar
www.devolharding.nl/depositofonds
Romunt
Numismatiek
Roermond
0475-316010
Mevius Numisbooks Int. B.V. Vriezenveen
0546-561322

zie voor verdere informatie

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

Elk leven is een boek waard
Ieder mens heeft een verhaal. Menig oudere denkt of zegt wel eens:
‘Ik heb zoveel meegemaakt, ik zou een boek over mijn leven kunnen
schrijven.’ Die gedachte kan werkelijkheid worden, met een vrijwilliger die uw levensverhaal optekent. De stichting Haagse Levensboeken organiseert het optekenen van levensverhalen in heel Den Haag.
Zij koppelt een vrijwillig schrijver aan een verteller: degene die zijn
of haar levensverhaal wil laten schrijven. Gedurende een aantal ontmoetingen wordt het leven van de verteller doorgenomen: een proces dat uitmondt in een levensboek. In
de praktijk blijkt dit veel voldoening te bezorgen aan de verteller, familie en vrienden.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten. Ergens slingeren nog de postzegelalbums van
opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor
het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld,
ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke 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.

Iedereen kan verteller zijn. Een goed geheugen is niet nodig, de behoefte om te praten is voldoende.
Onze schrijvers zijn geen professionals, maar mensen die graag schrijven. In hun vrije tijd ontmoeten zij
een ander om de betekenis van een levensverhaal te zien en dat in woorden vast te leggen.
Aan het schrijven van een levensverhaal zijn geen kosten verbonden. De eventuele drukkosten zijn doorgaans laag, maar wel in beginsel voor rekening van de verteller.
Zou u uw levensverhaal willen vertellen? Heeft u interesse in het terugvinden van uw verhaal in een
levensboek? Op de website www.haagselevensboeken.nlvindt u veel informatie en kunnen vertellers
én schrijvers zich aanmelden. Voor schrijvers organiseert de stichting cursussen en trainingen. Ook is
begeleiding beschikbaar bij het proces om een boek te produceren. Verteller óf schrijver: u kunt e-mailen
naar info@haagselevensboeken.nlof bellen met Plony Kester, tel. nr. 06 44 376 092.

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
Reünie RAVA op 25 november
De RAVA-Senioren-Meeting #3 voor (oud)-Ravanen, ooit spelende op het complex in het Haagse
Zuiderpark, vindt plaats op zondag 25 november van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie is de kantine van de
atletiekvereniging Sparta aan de Mr. P. Drooglever Fortuynweg in het Haagse Zuiderpark (inderdaad de
locatie van het voormalig RAVA-terrein). Aanmelden voor deelname (ook voor partners) aan deze gezellige meeting/reünie kan geschieden bij Theo Hazebroek via tfam.hazebroek@ziggo.nl of 06-33290004.

Zondag 18 november 16.00 uur
Voices Unlimited zingt Seasons of Life
Maak met ons op zondag 18 november een muzikale reis in Theater Diligentia door de seizoenen van het
leven. www.diligentia-pepijn.nl

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 - telkens van 11.00 tot 16.00 uur:
dinsdag 20 november in v.d. Valk Hotel, Zijdeweg 54, Wassenaar
dinsdag 4 december in Van der Valk Hotel, Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk a/d IJssel
De vraag wat uw munten waard zijn, kan dan beantwoord worden! Inlevering ter veiling is mogelijk of
eventuele verkoop na legitimatie. Meer informatie www.munttaxatie.nl.

Vijfde editie Royal Christmas Fair Den Haag
Van vrijdag 14 tot en met zondag 23 december 2018 wordt
het romantische Lange Voorhout 10 dagen lang omgetoverd tot de Royal Christmas Fair. Deze unieke en sfeervolle
kerstmarkt viert dit jaar haar vijfjarige jubileum met bijzondere programmering en een onderscheidend aanbod.

Midden in het historische centrum
De Royal Christmas Fair strijkt ook dit jaar weer neer midden in het historisch centrum van Den Haag aan misschien
wel de mooiste laan van Nederland. Te midden van het Binnenhof, Paleis Noordeinde, ambassades,
musea en sfeervolle winkelgebieden als de Denneweg, de Plaats en het Plein. Ruim 80 kersthuisjes,
100.000 twinkelende LED-lichtjes in de bomen en de prachtige omgeving zorgen voor de ultieme
kerstsfeer.

Beleef Den Haag
Door de unieke locatie is een bezoekje aan de Royal Christmas Fair uitstekend te combineren met een
dagje of nachtje Den Haag. Een middag shoppen in de binnenstad, uitwaaien op het strand van Scheveningen of Kijkduin, genieten in e´e´n van de vele restaurants of gezellige kroegen.

Programmering
De programmering op en tijdens de Royal Christmas Fair is enorm veelzijdig. Naast de sfeervolle
aankleding met vuurtjes en veel lichtjes zijn er kerstacteurs, (kinder)koren, de enige echte Kerstman,
culturele activiteiten en voorstellingen. Wat je dit jaar absoluut niet mag missen?

5 t/m 9 december 2018 | Rotterdam Ahoy
De Winter-Fair in Ahoy is een gezellige lifestyle beurs voor
het hele gezin. Kom shoppen en lekker eten en drinken!

Gospel Night op zaterdagavond 15 december
Een professioneel koor, een organist en een dirigent zijn de elementen die garant staan voor een swingende en sfeervolle avond.

Christmas The´ Dansant op zondagmiddag 16 december
Na de voetbal- of hockeywedstrijd is het uitstekend vertoeven op de Royal Christmas Fair. Een hapje,
een drankje en een dansje maken van deze derde helft een wel heel bijzondere.

Christmas Sing Along op donderdagavond 20 december
De kelen kunnen alvast gesmeerd worden, want tijdens deze Christmas Sing Along kunnen bezoekers
hun favoriete liederen zingen in een haast magische sfeer. De inschrijving voor dit evenement start
binnenkort.

Praktische informatie

www.winter-fair.nl

De Royal Christmas Fair is dagelijks geopend van 12.00 - 21.00 uur en gratis toegankelijk. Het evenement is goed bereikbaar per auto, fiets en OV en op loopafstand van het Centraal Station. De entrees
van de kerstmarkt zijn bij de Kloosterkerk (hoek Parkstraat/Lange Voorhout), Hotel Des Indes (Denneweg) en de Amerikaanse ambassade (Tournooiveld).
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Den Haag in bange dagen in 1918
Honderd jaar geleden beleefde Nederland de belangrijkste novembermaand uit zijn geschiedenis.
Het einde van de Eerste Wereldoorlog, de vlucht van de Duitse keizer naar Nederland en de revolutie, net over de grens, in Duitsland maakten hier diepe indruk. Men vroeg zich af of de revolutie
bij de grens zou halt houden. De toenmalige leider van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij
(SDAP), mr. Pieter Jelles Troelstra, meende dat de revolutie zou overslaan naar Nederland. Deze
mening gaf hij te kennen in een revolutionaire toespraak in de Tweede Kamer. Zelden was in ons
land openlijk opgeroepen tot revolutie. Er dreigde het gevaar van een gewelddadige omwenteling.
Dit leidde tot bezorgdheid en onrust onder de bevolking.
In november zal ongetwijfeld
aandacht worden besteed aan deze
revolutiedreiging. Als aanvulling
hierop probeer ik de sfeer en enkele
gebeurtenissen in Den Haag in die
onzekere dagen te beschrijven.
Voor een goed begrip van die revolutiedagen volgt een beknopt overzicht
van de belangrijkste gebeurtenissen.
Op zondag 10 november vluchtte
de Duitse keizer naar Nederland.
Maandag 11 november was het einde
van de Eerste Wereldoorlog. Dinsdag
12 november hield Troelstra in de
Tweede Kamer een revolutionaire
rede. Als reactie hierop werden op 13
november overheidsgebouwen, departementen en paleizen bewaakt. Politie
en militairen patrouilleerden door
de straten. Een dag later ontkende
Troelstra in de Tweede Kamer dat hij
over een staatsgreep had gesproken.
Tijdens een congres in Rotterdam,
op 17 november, gaf Troelstra toe
dat hij zich had vergist. De revolutie was afgelast! Maandagmiddag
18 november vond de opgebouwde
spanning een uitweg in een massale
huldiging van koningin Wilhelmina

op het Malieveld.
Het revolutiegevaar was geweken.
Maar in de loop van deze week was
er in Den Haag angst geweest voor
een gewelddadige staatsgreep. Om
dit te begrijpen gaan we naar begin
1918. In Den Haag was sprake van
voedselschaarste. De toestand was
nijpend, vooral in de volkswijken.
Door de oorlog waren levensmiddelen op de bon en er lag maar weinig
in de winkels. Vlees was nauwelijks
te koop. Veel slagerswinkels waren
gesloten of zochten naar vervangende levensmiddelen. Zo schakelden
slagers over naar conserven in blik,
gevogelte of eieren. Maar alles was
peperduur; een ingeblikte ham kostte
bijvoorbeeld zeventig gulden (omgerekend ruim vierhonderdenvijftig
euro). Een en ander had tot gevolg,
dat arbeidersvrouwen ‘s morgens, om
vijf uur, te voet naar Scheveningen
gingen om bij de visafslag een zootje
vis proberen te bemachtigen. Wat niet
altijd lukte.
Tot overmaat van ramp werden in
april de broodrantsoenen gehal-

Jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek (1874-1942)

veerd. Toch kon men in de Haagse
restaurants uitgebreid dineren.
Sommige winkeliers hamsterden
en dreven daardoor de prijzen op.
Daarbij kwam nog dat - in tegenstelling tot Amsterdam en Rotterdam - de
organisatie van het Haagse distributiebureau, op zijn zachts gezegd, te
wensen overliet. Kortom dit was een
voedingsbodem voor sociale onrust in
de volksbuurten.
Op donderdag 11 april hielden vrouwen, waarschijnlijk dezelfde die naar
de visafslag gingen, een protestmars.
Zij vroegen aandacht voor hun kinderen die honger leden. De tocht ging
naar het Binnenhof. Maar de politie
hield deze vreedzame demonstratie
tegen. De gevolgen van dit politieoptreden bleven niet uit. De vlam sloeg
in de pan en er braken relletjes uit, die
een steeds grimmiger karakter kregen.
Dat een en ander uit de hand kon
lopen, kwam door het lakse optreden
van de politie. Pas in de loop van de
avond werd krachtiger opgetreden en
militairen ingeschakeld.
Urenlang vonden vernielingen en
plunderingen plaats. Winkelruiten
sneuvelden. Het waren vooral banketbakkers die het moesten ontgelden.
Het kostbare meel werd - volgens
de plunderaars - door hen gebruikt
om gebakjes en koekjes te bakken in
plaats van brood. Maar ook andere
winkels waren het doelwit; in de Passage sneuvelden bijna alle spiegelruiten. Weldra klonk door de hele stad,
ook in de buitenwijken, geklop en
gehamer van winkeliers die hun etalages met planken dichttimmerden. Het
optreden van politie en leger werd
steeds harder. De politie schoot met
scherp op de ongewapende menigte.
Militairen probeerden met bajonetten
de relschoppers terug te dringen. Er
vielen veel slachtoffers, waaronder
twee doden! Een ervan was een meisje van 16 jaar die van de avondschool
kwam en werd getroffen door een
verdwaalde kogel. Enkele journalisten, waaronder die van De Telegraaf
en De Haagsche Courant, die verslag
van de gebeurtenissen probeerden te
doen, werden door legero ficieren en
een rechercheur afgeranseld.
De vernielingen en plunderingen
zijn niet goed te praten, maar om dit
met kogels en blanke bajonetten te
bestrijden, is wel een erg zwaar middel. Vooral omdat hierdoor onschuldige slachtoffers konden vallen. Dit

Huldiging M

alles gebeurde met instemming van
burgemeester Van Karnebeek, een
conservatieve aristocraat, die met
harde hand het gepeupel in toom
wilde houden. Hij zag geen heil in
losse odders o de brandsp it om de
menigte uit elkaar te drijven. Over het
‘incident’ met de journalisten zegde
Van Karnebeek een onderzoeksrapport toe. In dit rapport - dat enkele
maanden later verscheen - kwamen
wel de daders, maar niet de slachtoffers aan het woord en kon dus makkelijk in de doofpot verdwijnen.
Een bijzonder detail over het kordate
optreden van de politie. De minister
van Landbouw, Handel en Nijverheid die verantwoordelijk was voor
de distributie van levensmiddelen, de
heer Posthuma, woonde op Duinoord.
Deze rustige wijk lag bijna een uur
lopen van het strijdgewoel. Toch werd
voor alle zekerheid zijn naambordje
verwijderd, zodat relschoppers zijn
huis niet konden vinden. Als extra
maatregel bewaakte een politieagent
het huis.
Het was een inktzwarte - eigenlijk
bloedrode - episode uit de recente

geschiedenis van Den Haag. Deze
onlusten lagen in november nog vers
in het geheugen. Men vreesde revolutionaire relletjes, die heftiger zouden
zijn dan in april, omdat socialistische
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prinses Juliana op het Malieveld. Er
is in die onrustige dagen veel gebeurd
in de residentie; in het openbaar, maar
ook achter de schermen. Eerst zien we
hoe de ‘gewone’ Hagenaar deze week
beleefde. Daarna werpen we een blik
achter de schermen bij een contrarevolutionaire groep en bij de militaire
inlichtendienst.
Op maandag 11 november en de dag
er na verkeerde Den Haag in een
feestelijke stemming. Het bericht
over de wapenstilstand veroorzaakte
onder Engelse en Belgische militairen,
die hier waren geïnterneerd, een uitbundige jubelstemming. Ze mochten
eindelijk naar huis. Ook Nederlandse
militairen hadden reden tot vreugde
want na vier jaar zouden ze gedemobiliseerd worden.
Er heerste een gezellige drukte als op
een Koninginnedag. Grote drommen
Engelse, Belgische en Hollandse
militairen - omstuwd door een grote
menigte - trokken door de stad met
de Engelse en Belgische vlaggen.
Arm in arm liepen ze hossend door
de straten. In de cafés hieven Engelse
soldaten het ‘God save the King’ aan.
In Hotel De Twee Steden aan het
B itenho hielden Engelse o ficieren
een feestdiner.

Malieveld

politieagenten de kant van de revolutie
zouden kiezen.
De week van 11 tot en met 18 november 1918 was in Den Haag een van

uiterste. Ze begon feestelijk. Halverwege die week was er een bedrukte en
gespannen stemming. Maar ze werd
afgesloten met een triomfantelijke
huldiging van koningin Wilhelmina en

Woensdag 13 november - na de
revolutionaire toespraak van Troelstra
- was deze opgewekte stemming radicaal omgeslagen. Onder de grauwe
lucht was de stemming min of meer
gedrukt. Een regeringsproclamatie
werd overal aangeplakt en duizenden
verdrongen zich om haar te lezen.
Hierin waarschuwde de regering voor
de gevolgen van de revolutionaire
onrust. De proclamatie was door alle
ministers ondertekend.
Ook het straatbeeld was veranderd.
Cavalerie en marechaussees patrouilleerden door de straten. Departementen en andere overheidsgebouwen
werden met mitrailleurs bewaakt. De
straten maakten een doodse indruk.
Hier en daar wapperde nog een vlag.
De verkoop van sterke drank werd
verboden. Winkeliers die net de planken van de ramen hadden verwijderd
timmerden ze uit voorzorg weer dicht.
In het centrum trachtten opgeschoten
jongens een relletje uit te lokken door
joelend op geblindeerde winkelramen te slaan. Een sergeant en enige
soldaten grepen de grootste belhamels
in hun kraag. Na hevig verzet en met
assistentie van een burger werden ze
naar het politiebureau op de Riviervismarkt gebracht. Dit zou tijdens deze
revolutiedagen het enige opstootje zijn
geweest.

De gevluchte keizer in Nederland

Het werd steeds drukker in de binnenstad door de vele nieuwsgierige Ha-

Mr. P.J. Troelstra (1860-1930)

genaars, die hoopten iets te beleven.
Maar er gebeurde niets bijzonders.
Wel daalde een regen van manifesten,
pam etten en strooibil etten over de
stad. Regering, politieke partijen en
maatschappelijke organisaties riepen
de Hagenaars op het hoofd koel te
houden. Sommige straten waren wit
van de weggeworpen strooibiljetten.
Ook werd opgeroepen demonstratieve
vergaderingen bij te wonen. Vooral de
bijeenkomst van de sociaal democraten die avond in de Haagse Dierentuin
- onder leiding van een nog jonge
Willem Drees - trok veel belangstelling. De zaal was stampvol. Honderden, die geen toegang konden krijgen,
begaven zich naar het Malieveld waar
ook socialistische sprekers optraden.
De bijeenkomst in de Haagse Dierentuin eindigde in chaos. Een Duitse
proletariër, genaamd Grünberg, die
als gastspreker was uitgenodigd, had
kritiek op de SDAP. Zijn opmerkingen
veroorzaakten groot tumult. Sommigen wilden die Duitser er uitgooien.
De vergadering splitste zich in twee
partijen, die elkaar op zeer rumoerige wijze te lijf gingen. Perstafels
werden omver gelopen en journalisten
vluchtten de zaal uit. Het lukte Drees

niet de orde te herstellen. Een van de
journalisten verzuchtte; dit staat ons te
wachten als revolutionaire elementen
aan de macht komen.
In deze opgewonden menigte bevond
zich ook een lid van de hofhouding.
Het was de secretaris van Wilhelmina,
baron Van Geen, die vermomd als
arbeider de vergadering bijwoonde.
Waarschijnlijk om Hare Majesteit te
berichten wat er onder het volk leefde.
Tegen het eind van de week werd
steeds duidelijker dat de revolutie aan
Nederland voorbij zou gaan. Volgens
de publieke opinie was de oorzaak dat
wij niet in Pruisen woonden, maar in
een vrij Nederland. Om dit te benadrukken werden aan het eind van deze
week in Den Haag twee grote manifestaties gehouden om Hare Majesteit
te huldigen; zondags op Houtrust en
maandagmiddag op het Malieveld.
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl
In de volgende editie van
De Oud-Hagenaar volgt het
tweede deel van dit artikel.
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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.

LET’S GO INDOOR ROLLATOR

FYSIC DRAADLOZE GSM
ALARMKNOP

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

Een alarmknop in geval van
nood, eenvoudig in gebruik
en zonder maandelijkse
abonnementskosten. Dit
alarm biedt u de vrijheid
om te gaan en staan waar
u wilt, in de wetenschap
dat u een bekende kunt
alarmeren wanneer nodig.
Met één druk op de knop
krijgt u contact met een van
de familieleden, vrienden
of buren die u heeft
geprogrammeerd.
U kunt in totaal
vijf mensen kiezen,
Met de Hofpas
zodat er altijd iemand
bereikbaar is in
geval van nood.

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

Met de Hofpas

€ 151,20
Normale prijs € 189,-

€ 102,

95

Normale prijs € 127,95

ELEKTRISCHE VOETENWARMER FWS

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.

Deze elektrische
voetenzak verwarmt
uw voeten namelijk
snel op en houdt ze op
temperatuur. De zak
is ruim en geschikt
voor een schoenmaat
van maximaal
46. Keuze uit 3
temperatuurstanden.
Met oververhittingsbeveiliging.

Met de Hofpas

€ 26,35
Normale prijs € 32,95

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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Brood van Hus: wie is er niet groot mee geworden?
Noem bij een Hagenaar of Hagenees de naam Hus en direct
komen de herinneringen naar boven over de bakkerskar, de
Spijkstaal-bezorgauto, het King Corn-brood, ‘Ik ga bij Japie
eten’, Tarvo-bruinbrood, Casinobrood, regeringsbrood, knip en
dubbelgebakken plaatbrood.
Vraag je naar het gebak, zal menigeen
zich de tompoece herinneren, het
puddingstukje, de kantkoek en de
Parijse bol. In de jaren vijftig bezat
Hus in Den Haag zes bakkerijen,
300 winkels, 400 bezorgers en 3.000
personeelsleden. Hoogste tijd om in
dit artikel eens te gaan kijken naar de
geschiedenis van deze Haagse bakker,
die in zijn glorietijd op elke hoek van
de straat een bakkerswinkel leek te hebben, naast
driehonderd broodwijken.
Het is 1894 als ondernemer Hus in de Haagse
Jacob Catsstraat een
bakkerij start, in het begin
met twee personeelsleden.
De bakkerij is een groot
succes en al snel vindt
uitbreiding plaats. In 1914
wordt het eerste filiaal van
Hus geopend aan de Paul
Krugerlaan 234. Tevens
begint de Eerste Wereldoorlog die het
bedrijf overleeft en wordt bekend met
het bakken van regeringsbrood. Door
gebrek aan buitenlands graan wordt
binnenlands graan met aardappelmeel
door het beslag gemengd, wat het
brood een grauwe kleur geeft. In de
Laakhaven wordt een meelfabriek gerealiseerd aan de 3e Van der Kunstraat.
En de nie we filialen, die gen mmerd
worden naar het huisnummer, schieten
als paddenstoelen uit de grond.
In 1952 wordt een nieuwe broodfabriek geopend aan de Ootmarsumstraat 5. Ondergetekende zat op de
Morgenstond Mavo aan de parallel
lopende Steenwijklaan en elke ochtend
werden maag en neus prettig geprikkeld door de geur van versgebakken
brood.
Hus wordt zeer bekend met het
Zeeuwse tarwebrood, naar recept van
dokter Allison. Veel bakkers gebruiken

de naam nog steeds voor hun bruine
brood van deze samenstelling. Maar
ook het Tarvo-moutbrood wordt
befaamd, met op de verpakking een
afbeelding van een Zeeuwse boer.
Dankzij de STER-reclame met de
vertederende Japie wordt het King
Corn-brood op de kaart gezet. Oudere
mensen zweren bij het superzachte
Casinobrood, in vrijwel afsluitbare
gele folie dat nauwelijks korsten kent en
derhalve mild is voor
de prothese. Het brood
werd gebakken in
afgesloten, vierkante
blikken en was luchtig,
lang zacht, dagenlang
eetbaar en werd daarna
door zijn handige vorm
in het broodrooster
gebakken, waardoor
het de naam toastbrood
kreeg.

De broodfabriek aan de Volmerlaan in 1986, overgenomen door Lensvelt bakkerij

dwars doorgesneden beschuitbol,
gevuld met gele banketbakkersroom
en van boven voorzien van een laagje
suiker glacé en een toefje room. Dit
laatste toefje werd door uw auteur
altijd terzijde geschoven, want het was

raad: dit werd door elkaar gemengd
en in vierkante stukken gesneden.
Bovenop een laag fondant en het puddingstukje was geboren.
In de jaren zestig begonnen ook de su-

Hus was een allesbakker: hun beschuit
was fameus en was ook verkrijgbaar
in een beschuitbus die tot op heden
nog menig keukenkastje siert met een
prachtige afbeelding van een bakker
die met trompet aandacht vraagt voor
het product, leunend op de halve deur
van de bakkerij.
Kinderen vonden het in de jaren zestig
prachtig plaatjes te sparen die ze in
kleurige albums konden plakken.
Bekend zijn o.a. de mooie boeken van
Van Nelle (Piggelmee), maar ook Hus
verpakte in de beschuit plaatjes van
o.a. vliegtuigen, schepen en auto’s.
In de jaren zestig bestond er al een
Haagse versie van de Jodenkoeken,
door Hus Haagse Tip Topkoeken
genoemd. De koeken werden geleverd
in een groene, kartonnen koker
met een afbeelding van het Haagse
Vredespaleis. Nadat de laatste koek
was verorberd, ging de bus naar de
kinderen die een
gleuf in de deksel
maakten en de bus
hergebruikten als
spaarpot.

Viering van 70 jaar Hus in 1964 met de vertrouwde Spijkstaalbezorgwagen

Maar ook het
gebak van Hus was
zeer betaalbaar en
heerlijk van smaak.
In dit artikel plaats
ik een advertentie
uit 1964 waarbij de
bakker vier tompoucen aanbiedt
voor 75 cent. Maar
ook de Parijse bol
was populair: een

Plakboek Hus over vliegtuigen

margarine crème en bleef hinderlijk
aan het verhemelte plakken. Herinneringen van vijftig jaar geleden!
De winkels, altijd met toonbankbediening hadden als personeel merendeels
oudere dames die hun vak verstonden
en de klantvriendelijkheid hoog in het
vaandel hadden. In de
buitendienst waren de
oudere heren, bezorgers
actief, eerst met handkar
en mand, en vanaf de
jaren zestig gemotoriseerd met de bekende
Spijkstaal-elektrokarren.
Ook daarvan een plaatje.
Uiteraard werd de bakker
na schooltijd geholpen
met de bezorging. Dat
leverde na werktijd een
grote zak kruim op, de
restanten van koek en broodkruimels
die uit de manden in een zak werden
geschud. Naast kruim werd regelmatig
een doorgebroken Jan Hagel aangetroffen die het feest compleet maakte.
Met het retourgebak wist Hus ook

permarkten met de verkoop van brood.
Hus speelde daar handig op in door
brood aan supermarkten te gaan leveren, maar hier was wel uitbreiding van
ovens voor nodig. Omdat de bestaande
bakkerijen dit niet aankonden, verrees
in de Plaspoelpolder een enorme
fabriek aan de Volmerlaan die in 1971
zijn deuren opende. De fabriek met een oppervlakte
van 23.000 vierkante meter
maakte de twee andere
bakkerijen overbodig - die
daarom sloten. Hus deed
dit samen met Lensvelt
Nicola, een andere Haagse
bakkerij die van 1860 tot
1966 zelfstandig actief
was, en naast een groot
aantal filialen ook bekend
werd door een tearoom aan
het Toernooiveld. Lensvelt
ging in 1966 op in het
Meneba-concert en zou in 1971 dus
samen met Hus actief worden in de
Plaspoelpolder.
In 1987 komt er na ruim negentig jaar
een einde aan Hus, die als Meneba

doorgaat. De fabriek is dan al enige
tijd omgedoopt in Lensvelt, voorheen
Hus.
De s filialen verdwi nen spoorslags
uit Den Haag en worden voortgezet door particuliere ondernemers,
Turkse bakkers en Paul Kaiser. Of ze
worden gesloopt of overgenomen door
eenmanszaakjes. Het is ook de periode
dat er een einde komt aan de bakkerij
van Steenbeek in de Boerenstraat. De
supermarkten, die hun brood middels
voorgebakken brood van grote ondernemers als Veenman afnemen, doen
deze ouderwetse bakkers de das om en
zo verdwijnen namen als Hus, Lensvelt, Paul Kaiser, Ten Hoopen en De
Lange in de vergetelheid. In de fabriek
aan de Volmerlaan neemt de Konmar
zijn intrek, om daar zijn befaamde
stokbrood te bakken. Na de val van de
Konmar staat de voormalige broodfabriek nog een tijd bekend als darling
market, en sinds 2012 is het complex
omgebouwd tot evenementenhal met
o.a. de snuffelmarkt, stoffenspektakel
en paranormale beurs. Op verschillende plaatsen in het complex houden
oude kneedmachines en andere bakkerijmachines de geschiedenis van
het pand levend. En voor de oudere
Hagenaar de herinnering aan Hus, dé
bakker van Den Haag en omstreken.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Viering van 70 jaar Hus in 1964 met de
vertrouwde Spijkstaal-bezorgwagen
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PERSONEELS-ADVERTENTIES
Heeft u personeel of
vrijwilligers nodig?
Vele tienduizenden 50 plussers lezen
elke 14da gen ons blad
(totale oplage is 75.000 ) .
In De Oud-Hagenaar kunt u uw wens en behoefte onder de aandacht te brengen. De Oud-Hagenaar biedt een aparte advertentierubriek:

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

Personeel gevraagd.
Daarin kunt u uw vacatures voor zowel betaald personeel als vrijwillige medewerkers opgeven.
Voor meer informatie, bel Jolanda of Daphne, tel. 070 - 360 76 76

Afdeling DELFT-WESTLAND-OOSTLAND van Alzheimer Nederland
organiseert in de regio de ondersteuning en belangenbehartiging voor
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Binnen het bestuur is
een vacature ontstaan voor een vrijwilliger als:
Coördinator Voorlichting/Bestuurslid
Binnen de afdeling zijn een tiental voorlichters werkzaam die voorlichting geven over
de inhoud van de ziekte dementie en hoe je het beste met iemand met dementie om
kan gaan. Deze voorlichting is steeds meer nodig omdat het aantal mensen met
dementie snel stijgt en mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen.
Voorlichting wordt gegeven aan onder andere winkelpersoneel en mensen die in de
zorg werken maar ook aan bijvoorbeeld sportclubs, scholen en ouderenorganisaties.
Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het
verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers?
Als bestuurslid voorlichting vind je het een uitdaging de voorlichting over dementie uit
te breiden en de activiteiten van de voorlichters te coördineren.
Ben jij
• Iemand die graag in een team werkt en vind je het leuk mensen te begeleiden
en te inspireren?
• Iemand die van aanpakken weet en heb je het lef om nieuwe groepen aan te spreken?
• Iemand met een relevant netwerk in de regio?
Je werkzaamheden zijn:
• Ondersteunen en coachen van de voorlichters van de afdeling;
• Coördineren van aanvragen voor voorlichting en informatiestands.
• Een plan ontwikkelen voor het uitbreiden van voorlichtingsactiviteiten;
• Beheren van de informatie- en voorlichtings-materialen.
Wij bieden:
Een plek in een leuk bestuur dat maandelijks bij elkaar komt.
Trainingen gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
Informatie via het Vrijwilligersplein.
Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij je te reageren
naar: voorlichting@alzheimerdwo.nl
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Roggeveenstraat 141 (hoek Prins Hendrikstraat) 2518 TM Den Haag - www.devolharding.nl

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR

WIL JIJ
JIJ OPGELEID
OPGELEIDWORDEN
WORDEN
WIL
TOT MEDEWERKER
MEDEWERKER
TOT
BLOEDAFNAME?
BLOEDAFNAME?
Functie-inhoud
Als medewerker bloedafname ben je minimaal
2 ochtenden per week werkzaam op een van
onze prikposten in regio Den Haag. Je verzorgt de
bloedafname van patiënten op de prikpost en de
bloedafname bij de patiënten aan huis. De nuchtere
patiënten mogen vanaf 07.00 uur aan huis geprikt
worden. Vervolgens ga je naar je prikpost die 1 tot
1½ uur geopend is. Niet nuchtere patiënten kunnen
na de prikpost aan huis geprikt worden.
Wij zoeken
Wij zoeken collega`s met een medische
achtergrond. Onze voorkeur gaat uit naar
verzorgenden ig, doktersassistentes, analisten of
verpleegkundigen. Mocht je geen ervaring hebben
met de bloedafname is dat geen probleem. We
verzorgen voor elke nieuwe medewerker een
gedegen inwerktraject, waarin we je opleiden tot
zelfstandig werkend medewerker bloedafname!
Natuurlijk vragen we ook ervaren medewerkers om
op deze functie te reageren.
Vanzelfsprekend beschik je over goede sociale
vaardigheden en heb je een ﬂexibele instelling. Je
bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer.
Het betreft een parttime functie, waarbij we samen
het aantal uren dat je wilt werken bepalen. Ook als
je op ﬂexibele basis voor ons zou willen werken,
nodigen we je van harte uit om te reageren en de
mogelijkheden te bespreken!

Wij zorgen dat jij…
- Werkt bij een professionele
organisatie, die zich ontwikkelt in
de zorg;
- Deel uitmaakt van een informeel
team van medewerkers, die voor
elkaar klaar staan en samenwerken
om onze organisatiedoelen te
bereiken;
- Een prettige werksfeer om je
heen hebt;
- Goede studiemogelijkheden krijgt;
- Een salaris verdient conform
CAO-Ziekenhuizen, functiegroep 35;
- Een eindejaarsuitkering krijgt van 8.33%
over het bruto jaarsalaris.
Gaat jouw bloed sneller stromen?
Heb je nog vragen? Neem dan contact
op met Jacqueline Steens, teamleider
bloedafname star-shl via (06) 52361270.
Op www.star-shl.nl vind je meer informatie
over onze organisatie. Je schriftelijke
sollicitatie mag gericht worden aan
vacatures@star-shl.nl.
Eventuele aanstelling bij star-shl vindt
plaats onder de voorwaarde dat je
beschikt over een recente, positieve
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs!

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

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

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

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

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
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Boekenmarkt is lang niet meer wat het was
Laat ik meteen een eventueel misverstand uit de weg ruimen. Dit artikel gaat niet over de boekenmarkt die momenteel op donderdag op het Plein te vinden is. Bovenstaande titel trof ik aan in de
Nieuwe Haagse Courant van 19 oktober 1963 en in die tijd stonden de kraampjes met boeken nog
op de Grote Markt. Wat was er aan de hand?
In het midden van de vijftiende eeuw
is op de plek waar de Grote Markt
zich thans bevindt een klooster
gebouwd, het St. Elisabeths Convent.
In 1572 werd het door de Geuzen
geplunderd en in 1584 is het samen
met een deel van de Vlamingstraat
afgebrand en vervolgens niet meer
opgebouwd. Reeds voor 1800 werden
er tweedehandsboeken verkocht in de
Rolzaal, één van de grote vertrekken
van de Ridderzaal en later werd er op
maandag en vrijdag een boekenmarkt
gehouden op de Grote Markt. Ook
hebben er jarenlang twee boekenstalletjes bij het Binnenhof gestaan, aan
weerskanten van de Stadhouderspoort
onder de colonnade, zoals de zuilenrij
met overkapping deftig heet. De
Grote Markt was, zo midden in het
centrum van onze stad, een uitermate
geschikte plaats voor de verkoop van
tweedehandsboeken. Het aanbod liep
uiteen van interessante antiquarische
in leer gebonden boeken tot onbenullige romannetjes. Met enige regelmaat
werden er echter plannen uitgewerkt

om de kraampjes ergens anders een
plekje te geven. Zo had men bedacht
om enkele bussen van de H.T.M. hier
een plaatsje te geven en toen vanaf 16
mei 1938 de kramen van de markt van
de Prinsegracht naar de Herman Costerstraat moesten verhuizen, zouden
de boekenstalletjes aanvankelijk ook
meegaan. Na hevige protesten van de
boekverkopers heeft het gemeentebestuur hier uiteindelijk vanaf gezien.
Het voordeel van zo’n boekenstalletje
is dat je de kosten die een winkel met
zich meebrengt niet in de prijs van de
boeken hoeft mee te nemen. In die tijd
werden de kosten per week op zo’n ƒ
40,- berekend. Het gaat dan om zaken
als opslagruimte, vervoer en huur
van de kraam. Bij Jac. Van der Veen’s
Marktbedrijf kon je een kraam met bovenzeil en twee lichtpunten huren voor
ƒ 2,05 per dag. Gemiddeld stonden er
twaalf kramen op de markt. Ook toen
al werden de duurdere boeken plat
neergelegd en de goedkopere boeken
werden in rijen neergezet. Boeken
die kennelijk onverkoopbaar waren,

Kraampjes

werden scheurpapier genoemd.
‘Er wordt met ons gesold’
In De Posthoorn van 7 augustus 1975
staat een artikel waarin duidelijk wordt
dat de boekenmarkt verplaatst is naar
de Voldersgracht, bij de Markthof. Het
gaat hier om een tijdelijke oplossing
en al haalt het niet bij de sfeer op de
Grote Markt; alleen al het feit dat
de boeken niet meer op overdekte
kraampjes werden uitgestald, maar
in muisgrijze betonboxen, valt de
verkoop niet tegen. Eén van de handelaren, Arie Vrije, vindt dat er sprake is
van gesol. “We worden geduld, maar
niet geaccepteerd.” Hij vertelt aan
de bekende Haagse journalist, Coos
Versteeg, dat de gemeente op zoek
gegaan is naar een definitieve plek
voor de boekenkraampjes. Zo heeft
men gedacht aan de Lange Vijverberg,
naast de Hofvijver, de Boterwaag
of het Binnenhof. Ook zouden de
boekenkramen kunnen aansluiten bij
de reeds bestaande antiekmarkt op het
Korte Voorhout. Dat het niveau van
de te verkopen boeken er niet beter
op geworden is, komt ook ter sprake.
Echte antieke boeken zijn zeldzaam.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
er heel veel boeken vernietigd en
verdwenen en na die oorlog konden
er in het buitenland, onder andere in
Amerika, veel hogere prijzen voor
gevraagd worden. Door de kleinere
behuizing beschikte lang niet iedereen
meer over een grote verzameling
boeken. De crisistijd, zo rond 1930,
was weer wel interessant voor de
verkoop van tweedehands boeken. Uit

Boekenmarkt

geldnood verkocht men dit soort boeken vaak voor weinig geld. In NRC
Handelsblad van 19 november 1982
staat een advertentie waaruit blijkt dat
er iedere donderdag van 10.00 uur tot
21.00 uur op het Lange Voorhout een
boekenmarkt gehouden wordt.
Bibliofiel
Het Griekse woord biblion betekent
boek, dus we hebben het bij een
bibliofiel over een lie hebber van
boeken. Of we hier de e-books ook
onder moeten rekenen, waag ik te betwijfelen. Er kunnen vele redenen zijn
om boeken te gaan verzamelen. Het
kan bijvoorbeeld om de inhoud gaan
of om het uiterlijk en ook kan men
het oeuvre van een bepaalde schrijver
of schrijfster compleet in bezit willen
hebben. Is dit laatste het geval, dan is
de lol er vaak af. Het gaat vooral om
de jacht naar dat ene boek. Omdat ik
van jongs af aan belangstelling gehad
heb voor boeken, zowel kinderboeken
als romans en stripboeken en - niet
te vergeten - schoolboekjes, kon je
mij vaak op de boekenmarkt vinden,
ook toen die nog op de Grote Markt
gehuisvest was. Momenteel lees ik
vooral boeken in het Engels en daar is

een reden voor. De bekende schrijver
A.F.Th. van der Heijden heeft eens
gezegd: “De schrijver vermoordt de
lezer in zichzelf”, en daar heeft hij
gelijk in. Ik heb zelf de nodige boeken
geschreven en wanneer ik een in onze
taal geschreven roman lees, denk ik
vaak: dit boek is veel te dik, de helft
was al meer dan genoeg geweest.
Dat personage had ik weggelaten, dat
voegt niets toe aan het verloop van het
verhaal. Die zin klopt niet, veel te lang
en halverwege glijdt de schrijver uit.
Om nog maar te zwijgen van de taal-,
druk- en stijlfouten... Het wonderlijke
is dat me dit tijdens het lezen van
boeken in het Engels niet overkomt.
Daar beheers ik de taal waarschijnlijk
niet genoeg voor. Nu zou ik in de trant
van Julius Pasgeld kunnen eindigen
met: ‘herkent u dit ook, stuur dan
een mailtje naar…’, maar dat doe ik
niet. Ik kan u wel aanraden om eens
een bezoekje te gaan brengen aan de
antiek- en boekenmarkt. Van mei tot
september op donderdag en zondag op
het Lange Voorhout en van oktober tot
april donderdags op het Plein.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Tante Pos rond 1960 (deel 6)
Stiptheid stond bij de PTT hoog in ‘t vaandel en vooral ten opzichte van de laagstbetaalde uniformdragenden, de bestellers. Daar werd streng de regelgeving nageleefd en ieder foutje werd vermeld
op de conduitestaat van de betreffende persoon.

rigens volkomen nutteloze verklaring
te schrijven.
Je had je immers gewoon verslapen!

Klokslag zes uur in de prille morgen
viel op de bestellerszaal het startschot
in de vorm van een stel Hoofdbestellers gewapend met een appellijst, een
rood potlood en een vorsende blik.
Degene die op dát moment binnen
kwam rennen kon nog volstaan met
het in ontvangst nemen van een snerende opmerking.
“Kijk eens aan! Jansen is er ook al,
we beginnen hier om zes uur hoor!”
Of: “Lag bij jou in de straat de sneeuw
twee meter hoog of had je een lek
stuur?”
En altijd waren er wel een paar die dat

de mop van de dag vonden. “Ha, ha,
die Hoofd-besteller!” Meestal jongens
die zo diep in de schuld zaten dat ze
niet wisten in wat voor bochten ze zich
moesten wringen om maar in aanmerking te komen voor overwerk.
En vliegen vang je niet met azijn!
Een bijdehand antwoord kon je beter
voor je houden, want daar kreeg je
vroeg of laat spijt van! Mijn kwaal
was dus dat ik chronisch spijt had…
Ik heb het meegemaakt dat ik een
half jaar op de Fahrenheitstraat geen
overwerk kreeg, zodat ik financieel
knap omhoog kwam te zitten, want

van het kale loon kon je je gezin niet
onderhouden. Gelukkig heb ik dat op
een andere manier kunnen opvangen.
Iemand die het ongeluk had na het appel te arriveren, moest onherroepelijk
de gang naar de tafel van de Hoofdbestellers maken om te vertellen dat
hij alsnog van start ging. Hem wachtte
dan doorgaans een ‘tenlastelegging’.

Zo ook mijn collega Ab Scholten, die
met een handicap van een dik half
uur aan zijn dagtaak begon en toch
wel eelt op z’n rug moest hebben van
het lange liggen! Hij moest ook nog
veel leren, getuige hetgeen hij als
verklaring onderaan de tenlastelegging
schreef.
‘Me vrouw lag op me hemd.’

Dit was een formuliertje waarop in
keurige ambtelijke taal het door de
betreffende persoon begane ‘misdrijf’
was omschreven. Je mocht dit niet
alleen ter bevestiging ondertekenen,
maar je werd ook in staat gesteld om
op de onderste twee regeltjes een ove-

Prompt werd hij op audiëntie ontboden
bij de beheerder, mijnheer Peerdemans, alias meneer Hiep. Deze, zeer
geïrriteerd door dit blijk van gebrek
aan ontzag, maakte hem gebiedenderwijs duidelijk dat deze verklaring

gewijzigd diende te worden.
Ab, zo van de wilde vaart en niet snel
van zijn stuk te brengen, begreep nog
niet veel van de postale hiërarchie
en de daaraan verbonden omgangsvormen. Hij dacht kennelijk nog in
de verhouding matroos-bootsman,
maar dit was de beheerder himself!
Op zo’n manier krijg je natuurlijk een
aanvaring… En hij zei: “Goed, goed.
Zoals u wilt!”
Schrapte met enkele forse halen de
oorspronkelijke tekst door en schreef
erboven:
‘Me vrouw lag niet op me hemd!’ Het
gevolg: twee uur strafdienst!
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com
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- Advertorial -

Nieuw!!

Hulp en begeleiding bij dementie

Een team van
prothesespecialisten

LEZERSAANBIEDING
Elke woensdagavond
een vast driegangenmenu
voor €18,50 p.p.
Restaurant LaSalle
Nieuwstraat 21A (bij de Grote Markt)
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).
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Au revoir à LaSalle!
Menu-info en reserveringen:
www.restaurantlasalle.nl
of bel 06-17045541

Er is de laatste jaren veel aandacht voor dementie, het kan tenslotte iedereen
treffen. Ondanks dat er veel onderzoek gedaan wordt naar dementie is het
helaas nog niet mogelijk om hiervan te genezen of het te voorkomen. Dementie
brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee voor zowel de getroffene als
zijn of haar naasten.
Casemanager dementie
Na altijd zelfstandig te zijn geweest heeft u ineens te maken met verwardheid, vergeetachtigheid, onzekerheden en gedragsverandering. De
casemanager dementie van Stichting Eykenburg
kan u in deze onzekere periode begeleiden. De
casemanager hee t een specifieke opleiding
genoten, zodat zij u bij kan staan en alle wegen
weet te bewandelen. Heeft u een luisterend oor
nodig, iemand die al uw vragen kan beantwoorden of die de weg weet bij alle instanties? Dan
staat de casemanager dementie van Stichting
Eykenburg voor u klaar om u te begeleiden
in dit proces en u leert om te gaan met de
veranderingen die de ziekte met zich meebrengt.
Het doel van de casemanager is om u zo lang
mogelijk op een veilige en verantwoorde wijze
thuis te laten wonen. Is dit niet meer mogelijk?
Dan zal de casemanager dementie met u kijken
welke de mogelijkheden er zijn die aansluiten
op uw wensen en behoeften.
Mantelzorgers
De casemanager dementie is er niet alleen voor
de cliënt, maar kan ook zeker iets betekenen
voor de mantelzorgers. Elke persoon ervaart

dementie op geheel eigen wijze, aangezien geen
enkele uitwerking van deze ziekte gelijk is. De
casemanager kan u tips geven in de omgang en
begeleiding van uw naaste.
Contact
Wilt u weten wat de casemanager dementie van
Stichting Eykenburg voor u kan beteken, of
heeft u andere vragen? U kunt de casemanager
dementie bereiken via het telefoonnummer
070 – 750 70 70 of kijk op www.eykenburg.nl/
casemanager-dementie.

WAARDECHEQUE
Uw huis verkopen?
Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking
en een waarde-indicatie van uw huis!

Bij een verkoopopdracht in 2018 krijgt u
het “Promotiepakket’’ cadeau!
Waaronder een woningpresentatie in 2D en 3D en een virtuele tour.

Röttgering NVM Makelaars is een zeer gerenommeerd
makelaarskantoor (sinds 1972) met als specialisatie
de woningmarkt in Den Haag en omgeving.

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Meer informatie over het woningaanbod en onze diensten kunt u
vinden op www.rottgering.nl of bel 070 324 55 66
Volg ons ook op Facebook.
Breitnerlaan 285 ◆ Den Haag ◆ 070 - 324 55 66 ◆ www.rottgering.nl
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Mijn jaren op de Haagse padvinderij
In het verleden is er al eens een verhaal over de padvinderij
(van Julius Pasgeld) in De Oud-Hagenaar verschenen en daarna
misschien ook nog wel. Maar omdat het in 2018 zestig jaar
geleden was dat ik overging van de welpen naar de verkenners,
nog even een terugblik op mijn tijd bij de padvinderij - zoals de
scouting toen heette.
Het was begin 1956 dat een schoolgenoot (Johnny van Drongelen uit de
Paulus Potterstraat) mij mee nam naar
De 7e Haagse Padvindersgroep, die
het groepshuis had in een voormalig
schoolgebouw in de Van Dijckstraat.
Hij werd die middag geïnstalleerd als
welp. Het maakte op mij grote indruk
en de activiteiten spraken mij wel aan.
Thuis vertelde ik enthousiast en ik
mocht mij aanmelden. Welpenkleding
werd aangeschaft in de toenmalige
Scoutshop in de Zeestraat 76 en zo
was ik enkele maanden teerpoot in
het witte nest van de welkpenhorde.
De leiding van de horde berustte bij
Akela Blokpoel, bijgestaan door haar
zuster Sjaan die de titel Hathi droeg.
Hun broer Leen was voortrekker. Een
echte padvindersfamilie.
In april werd ik geïnstalleerd en was
mijn vriend Bob Peters uit de Brueghelstraat (wij zijn bevriend vanaf
de kleuterschool in 1952 tot op de
huidige dag) daarbij aanwezig. Ook
hij was enthousiast en werd lid.
Op woensdagavond kwamen wij bij
elkaar om diverse vaardigheden te
leren. Onder andere knopen, zoals de
platte knoop en de paalsteek. Was de
lijst vaardigheden naar tevredenheid

afgewerkt, dan kreeg je een ster op je
welpenpet. Daarna kon je verder voor
de tweede ster maar het onderdeel seinen was vaak een onoverbrugbare hindernis. Je kon ook insignes behalen.
Bijvoorbeeld: verzamelaar, tuinman
en zwemmer. Zo ben ik begonnen aan
een verzameling lucifermerken. Van
het insigne is het niet gekomen.
Zaterdagmiddag was het de spelmiddag. Na eerst beschimpt te zijn door
de ongens it de straat v ile padl ize , betraden wi het gebo w en
gingen eerst voetballen. ADO (welp
Aatje Hopman voetbalde bij die club
en had een aantal horde-genootjes om
zich verzameld) tegen Ajax. Ik was
de keeper, Edd ieters Graa and
(die toen bij Ajax speelde voordat hij
naar Feyenoord ging) en de rest van
de horde, incl sie athi, die er ink
op los ging. Na de voetbalwedstrijd,
die Ajax meestal won, gingen wij met
bus 22 naar de Nieuwe Scheveningse
Bosjes om allerlei spellen, zoals Vlaggenroo , te spelen. i dens zo n spel
kwam ik terecht bij de strafgevangenis aan de Pompstationsweg. Aan de
overkant waren toen nog geen huizen,
wel een stratenplan. Abbenbroekweg,
Gerrit Kasteinweg en Bertus Rimaweg. Allemaal vernoemd naar mensen

die gevallen waren in het verzet. Zij
waren op de Waalsdorpervlakte, aan
de overkant van de Van Alkemadelaan, gefusilleerd. Het maakte erg veel
indruk op mij op die toen grauwe en
sombere zaterdagmiddag. a zo n
middag kwamen wij dan moe en vuil
terug in de Van Dijckstraat en gingen
vandaar naar huis. Tot de volgende
week!
Hoogtepunt van het jaar was natuurlijk
het zomerkamp in de grote vakantie. Per touringcar (Pasteur) naar de
locatie (een grote houten blokhut) om
daar een week lang in de omgeving
te ravotten. In 1956 zaten wij in Park
Sonsbeek in Arnhem, in 1957 in
het Mastbos in Breda en in 1958 in
Bilthoven (daar las akela voor uit een
boek van de Bob Eversserie en zo
kwam ik in aanraking met deze leuke
jongensboeken).
Jaarlijks in april, meestal in de Paasvakantie, was de actie ‘Heitje voor een
arweit e . k ging dan met vriend
Bob de straten in de Schilderswijk
door om onze diensten aan te bieden.
Stoep vegen, een boodschap doen,
schoenen poetsen, een keer een auto
(een oude Amerikaan) uitstoffen en
zelfs een keer een auto wassen. Daar
waren wij lang mee bezig en een
passant zei: “Als hij jullie maar een
kwagt e gee t, gooi dan die emmer
water maar over hem heen.” Gelukkig
kregen wij iets meer.
Op 21 april was het Sint Jorisdag. ‘s

Op de foto: vóór het vertrek naar Breda met Akela Blokpoel en o.a. Gerard van Welbergen, Johnny
van Drongelen, Peter Veenstra, Jan Rozenbrand, Robbie Bogaard, Peter de Koning, Aatje Hopman,
de broers Aad en Bennie Spanjaard, Eugene van Egmond, Bob Peters en ondergetekende.

Morgens vroeg was er een bijeenkomst van alle padvindersgroepen
op het Binnenhof en ‘s avonds werd
in het groepslokaal bij het kampvuur
het verhaal van Sint Joris en de Draak
verteld. Daarna ging je doodmoe naar
bed.
In september 1958 gingen Bob en
ik als éénster-welp/gids-titulair (wij
hadden nog geen tweede gele band)
over naar de verkenners van de zelfde
groep. Deze stond onder leiding van
hopman Koperberg. Ook daar weer
de op woensdagavond- en zaterdagmiddagactiviteiten. Daar herinner ik
mij niet zo veel meer van, maar hier
ook weer het zomerkamp (1959 in
gchelen en in
in Vaassen . ok

leuk waren de kampeerweekenden in
1961 op het landgoed De Raaphorst in
Wassenaar, waar wij werden klaargestoomd voor de functie van kampwacht. Daar is het helaas niet meer
van gekomen want het ging bergafwaarts met de padvindersgroep, onder
andere door onvoldoende aanwas.
Medio 1962 heb ik afscheid genomen
van de groep, ook al omdat ik druk
was met de voorbereiding op het
eindexamen Mulo.
Toch denk ik nog altijd met plezier
aan de tijd bij De 7e Haagse.
Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

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

Erf- en schenkingsrecht
Uitvaart van vriend
in de kroeg
Ik had een vriend in de kroeg die
was overleden. De ambtenaar van de
sociale dienst heeft toen alles geregeld.
Zijn huis ontruimd en zijn uitvaartkosten betaald. Volgens mij had hij jaren
terug een testament opgesteld. Hoe kan
ik daarachter komen?
De ambtenaar van de sociale dienst
had moeten nagaan of er nog familie
is (echtgenote, kinderen, broers,
zussen, of hun nabestaanden in de
bloedlijn (heel vaak kinderen), vader
of moeder. Dat moet binnen enkele
dagen gebeuren (voor de uitvaart)
of later - als het niet mogelijk is - de
rekeningen indienen bij de (potentiele) erfgenamen. Volgens ons had de
ambtenaar van de sociale dienst ook
moeten nagaan of er een testament
was. Dat kan heel eenvoudig en snel.
Als er een testament is, dan reageert
het Centraal Testamentenregister of
er een testament is of niet (niet meer
dan dat) en zeker op ambtenaren van

de Sociale Dienst. Had ook gekund
via een willekeurige notaris die alleen maar hoeft te informeren bij het
Centraal Testamentenregister en dat
(gratis) moet doorgeven of er al dan
niet een testament is.

Sociale voorzieningen
Opname partner in
verpleeghuis
Als van een echtpaar een van beiden in
een verzorgingshuis wordt opgenomen,
hoe wordt dan de te betalen bijdrage
berekend? Is dat op basis van een vermogens- en /of inkomenstoets? Is dat
uitgaande van het vermogen/inkomen
van degene die is opgenomen of van
het echtpaar?
Dat hangt ervan af. Als u gehuwd
blijft dan krijgt u en uw partner
mogelijk de ongehuwde AOW. We
nemen zonder meer aan dat uw
beiden AOW-gerechtigd zijn. Op
grond daarvan moet uw partner die
in het verpleeghuis wordt opgenomen wél de eigen bijdrage aan het
CAK betalen die afgeleid wordt van

het inkomen en het vermogensdeel.
Het is niet voor iedereen voordeliger
om een hogere AOW te krijgen.
Bijvoorbeeld omdat u minder zorg
of huurtoeslag krijgt en misschien in
een hoger belastingtarief valt. Ook
moet u rekening houden met de Wlz
(Wet langdurige zorg) omdat een van
de partners opgenomen wordt in een
verpleeghuis.
Kunt u ook wat concreter zijn met
bv. jaarinkomens (voor beiden)
in 2018 en vermogens (spaargeld,
aandelen, enz.)? Degenen die thuis
blijft wonen heeft natuurlijk géén
extra last in zijn of haar vermogen of
inkomen.
Als uzelf het wilt uitvogelen dan
verwijzen wij u naar www.hetcak.
nl/zelf-regelen/eigen-bijdragerekenhulp. Daar kunt u ongeveer uitrekenen wat u eigen bijdrage wordt
in geval dat een van de gehuwde
partners onverhoopt in een verpleeghuis wordt opgenomen in 2018. Ook
op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is veel informatie

over de AOW terug te vinden.

Dat hangt van het (particuliere)
bedrijf af.

Consumentenzaken
Fiscale zaken
Korting op kaart
van zwembad
Graag leg ik u het volgende voor.
In een zwembadkrantje staat een
aanbieding voor 10 procent korting
op een 25-badenkaart. Deze wilde ik
aanschaffen. op de andere kaarten
geldt het niet. Ik dacht dat ik weleens
ergens gelezen had dat jullie dat toch
moeten doen, zei ik aan de kassa. Ik
heb toen een gewone 12-badenkaart
gekocht, met 65+ korting. De vrouw
aan de kassa zei dat op de 25-badenkaart er géén 65+ korting zit. Dat
vind ik discriminatie. Na het zwemmen
werd ik geroepen en kreeg ik via een
heel ingewikkeld rekenvoorbeeld,
korting. Ik zei dat ik nu € 1 duurder
uit was voor 1 extra les. Mijn vraag is
nu: moet het zwembad nu wel of geen
korting geven?
Bedrijven of sportclubs zijn niet
verplicht om 65+ korting of andere
kortingen te geven op elk product.

Loonheffing over AOW
en pensioenfonds
Ik heb een hoog aanvullend pensioen.
Houdt de Belastingdienst in of het
Pensioenfonds?
Hoogstwaarschijnlijk het pensioenfonds, want dat doet de zogenoemde
loonhe fing . Vaak gebe rt dat in
de laagste twee schalen. Daarom is
het verstandig om de Belastingdienst
al een soort voorhe fing te vragen
om te voorkomen dat u achteraf
behoorlijk moet bijbetalen in uw
jaaropgave. Bij sommige pensioenfondsen kunt u ook vragen om
een hogere loonhe fing. k nt ook
toepassing vragen voor uw loonheffingskorting aan w pensioen onds.
Meestal gebeurt dat over de AOW
bij de Sociale Verzekeringsbank.
ls daar al w loonhe fingskorting
betaalt dan kan het niet nogmaals bij
uw pensioenfonds.
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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
Met
S5
kon
je
nog
alle
kanten
op
Nostalgie
met Julius Pasgeld

De dienstplicht werd in 1997 afgeschaft. Maar niet heus. Iedere jongen die thans 17 wordt, heeft nog steeds opkomstplicht. Vanaf 7 februari van dit jaar zelfs ook ieder meisje. Gelukkig is dat een wassen neus. Want de opkomstplicht mag dan nog steeds niet afgeschaft
zijn, hij werd wel voor onbepaalde tijd opgeschort. En kan, als dat nodig is, ieder moment weer van stal worden gehaald.

In 1960 kreeg ik een oproep van het
Ministerie van Defensie. Of ik mijn
geschiktheid als soldaat voor het
Nederlandse leger maar eventjes wilde
laten onderzoeken.

broer die homo was. En als je op de
keuring nou gewoon zei dat je homo
was, werd je ongeschikt verklaard.
Want homo’s schenen in die tijd hun
land niet goed te kunnen verdedigen.

Maar dat hadden ze kennelijk meer bij
de hand gehad. Want bij aankomst bij
de herkeuring moest ik eerst minstens
een uur alleen in een kamer in een bed
liggen.

Daar had ik me weken daarvoor al
zorgen over lopen maken. Want ik
wilde helemaal niet in dienst. M’n
land verdedigen? Hoezo? Het was
helemaal mijn land niet. Ik was er
natuurlijk wel toevallig geboren. Maar
dat gaf mij het recht nog niet iemand
uit een ander land dood te schieten als
dat van mij gevraagd werd.

Maar, ja. Ik was geen homo. En wilde
dat eerlijk gezegd ook niet worden om
alleen maar uit het leger te blijven.

Natuurlijk was ik bang dat mijn bloeddruk weer zou zakken. Dus deed ik
bijna een uur lang allerlei vermoeiende gymnastiekoefeningen op de
grond. Toen mijn ‘rusttijd’ bijna was
verstreken vreesde ik, dat men mij
al gymnastiekend naast het bed zou
vinden, waardoor ik door de mand zou
vallen. Het bed was een hoogslaper.
Dus zette ik mijn intensieve bewegingen voort door op dat bed
het lichtknopje met mijn tenen steeds aan en uit te doen.
Juist was ik daar mee doende
toen de deur openging.

Een ware golf van goede raad volgde:
‘Smeer voor de keuring je bilnaad
in met pindakaas en neem, tijdens
de keuring regelmatig een likje’. Of:
‘Neem je moeder of een teddybeer
mee naar de keuring’. ‘Eet een week

Natuurlijk kon
ik dienstweigeren. Dan werd je
gerangschikt onder
de gewetensbezwaarden, zoals
dat toen heette. En
dan mocht je in
een wat vredelievender sector,
meestal de zorg, je
plicht doen.
Maar ja. Dat was
ook weer zowat. Gewetensbezwaarden
waren wel héél erg principieel. En
bovendien waren de meesten daarvan
ook nog eens vegetarisch en liepen op
sandalen.
Nee. Daar voelde ik me nou ook weer
niet thuis. Dus vroeg ik aan mijn klasgenoten (ik zat op de kweekschool)
of iemand een oplossing wist. Nou
dat wisten ze wel. ‘Je moet je gewoon
laten afkeuren’, luidde de algehele
teneur van hun raadgevingen. Vervolgens kwam er een heel scala van
mogelijkheden waar ik uit kon kiezen.
Eén van mijn klasgenoten had een

‘Wat doe je daar?’, vroeg de
psycholoog.
‘Ik doe het licht aan want
ik ben bang in het donker’,
zei ik. Baatte het niet, zou
het mijn zaak zeker niet
schaden.
niet, zodat e a w valt ti dens de
keuring’. En: ‘Eet een kilo drop om je
bloeddruk tot vervaarlijke hoogte op
te stuwen’.
Gymnastiekoefeningen
Dat laatste vond ik zo’n gek idee nog
niet. Zo gezegd, zo gedaan dus. En ja,
hoor: na de eerste keuring kwam ik
wegens hoge bloeddruk in aanmerking
voor een herkeuring. Hetgeen gepaard
zou gaan met een persoonlijk gesprek
met een psycholoog.
Toen het zover was had ik natuurlijk
weer een kilo drop achter de kiezen.

In het daaropvolgend gesprek vroeg
de psycholoog naar de aard van mijn
relatie met mijn ouders.
Ik keek naar de grond en bedacht,
welk antwoord zou kunnen bijdragen
aan een indruk van totale ongeschiktheid voor het harde leger.
‘Ik hou helemaal niet van mijn pappie en mammie’, zei ik en barstte
in snikken uit. Een speciaal daartoe
bij me gestoken zakdoek diende het
gebrek aan echte tranen te verhullen. Ik had een en ander van te voren
ingestudeerd en achtte de kans dat
de psycholoog mijn zakdoek uit mijn
handen zou trekken teneinde hem te
laten onderzoeken op de aanwezigheid
van werkelijke tranen, vrijwel nihil.
Maar het was natuurlijk evengoed toch
vreselijk spannend.
‘Waarom hou je niet van ze?’, vroeg
de psycholoog.
‘Mijn pappie en mammie zijn niet
lief’, bracht ik tussen twee snikken
door uit.
‘Het doel heilgt de middelen’
De uiteindelijke conclusies van de
psycholoog dienden volgens mij te
worden gestuurd naar twee uitkomsten. Ofwel hij geloofde me, en dan
kon het bijna niet anders of zo’n
lamlendig, kinderachtig kereltje als ik
was absoluut ongeschikt om het land

te dienen.

teerd, jongen’.

Ofwel had hij me door. En zou tot de
slotsom moeten komen dat het leger
ongeschikt zou zijn als omgeving voor
iemand met zo’n deksels talent om
mensen om de tuin te leiden.

ABOHZIS
Bij de dienstkeuring werd je indertijd
onderzocht op zeven verschillende
punten. Aangegeven door de letters
ABOHZIS. Die stonden voor:

Later heb ik mijn ouders trouwens
nog excuses aangeboden voor de uitspraken die ik had gedaan. Maar mijn
vader, die altijd, hoe en waar dan ook,
achter me stond, meende ook hier:
‘Soms heiligt het doel de middelen,
kerel’.

- Algemeen
- Bovenste leden (armen, handen)
- Onderste leden (benen, voeten)
- Horen
- Zien
- Intelligentie
- Stabiliteit

Drie weken later lag er weer een brief
van het Ministerie van Defensie in
de bus.

ls alles piekfi n in orde was scoorde
je een 1, iets minder een 2. Enzoverder
tot 5.

Met daarin een brief waarin het hoofd
van de Indelingsraad, de Luit-Kolonel
M. Moskie mij meedeelde, dat ik ‘na
beoordeling als bedoeld in de artikelen
10 en 12 van de Dienstplichtwet’,
‘VOORGOED ONGESCHIKT’ was
bevonden.

Had je ergens een vijf ergens voor, dan
werd je afgekeurd.

Waarvoor ik precies ‘voorgoed
ongeschikt’ was, werd mij uit de brief
niet helemaal duidelijk. Maar ik zou
‘daaromtrent desgewenst’ inlichtingen
kunnen inwinnen bij mijn huisarts.
Dat deed ik dus. Maar mijn huisarts
kende me natuurlijk langer dan vandaag en toen ik hem vroeg wat me dan
in hemelsnaam mankeerde, stond hij
op vanachter zijn bureau, schudde me
de hand en sprak: ‘Hartelijk gefelici-

Ik had dus S5.
Het gerucht ging, dat de keuringsartsen inzagen dat volstrekt ongemotiveerde personen in het leger geen nut
hadden en keurden de meesten van
hen op grond van S5 af. Hoewel dit
nooit is bewezen. Een ander gerucht
ging, dat S5 nadelig was bij sollicitaties. Dit zou dan vooral voor
overheidsbanen gelden. Mij is bij
sollicitaties echter nooit een strobreed
in de weg gelegd.
Ook S5? En hoe kwam dat? Mail het
naar julius.pasgeld@deoud-hagenaar.
email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Hillman Minx
Zoals u weet, ben ik een fan van Britse klassiekers. Alleen het
vreemde is dat ik bij de Rootes-producten, zoals Hillman, Singer en Sunbeam, nooit een echt warm gevoel heb gekregen. Ik
kan het niet verklaren, want het waren supermooie oer-Britse
merken. Mijn tante, de vrouw van de broer van mijn opa, die
aan de Deylerweg in Wassenaar woonde, had een grijze Hillman Minx.
Het meest opmerkelijke aan die auto
vond ik dat de portierramen slechts
met een kleine draai gingen, in plaats
van het vele geslinger bij de meeste
andere auto’s. Klein detail, maar het
is mij altijd bijgebleven. De mooiste
modellen van deze Rootes-groep
vond ik wel de Sunbeam Rapier en
de Sunbeam Alpine. Ook bij deze
Rootes-groep was het briljant hoe ze
op basis van één model verschillende
merkvarianten produceerden, zoals
de Hillman Imp, de Singer Chamois
en de Sunbeam Imp. Zelfde auto,
maar dan met een eigen merkkarakter. Maar laten we ons tot de Hillman
Minx beperken. Wat design betreft
was het echt een Sedan uit die tijd.
Vier portieren, lage voorkant met
achterop de verticale verlichting
uitmondend in wat afgeronde vinnen.
De neus was onmiskenbaar Hillman,
met mooi chromen bumpers met

van rubber voorziene rozetten en de
achterkant was mooi vierkant met
standaard een niet-afsluitbare benzinedop. Ja, dat kon in die tijd nog.
Typisch Rootes
Prachtig vond ik het feit dat je kon
kiezen uit een éénkleurige exterieurkleur of een tweekleurige, zoals
blauw-wit, groen-donkergroen,
rood-zwart en nog een paar waarbij
je afhankelijk van de combinatie er
ook nog een coördinerende leerkleur
bij kreeg. Blauw, groen, rood, zwart
of grijs. Tja, dat interieur vond ik wel
erg clean. Twee strakke voorstoelen
met een dito achterbank. Portieren
zonder armsteunen, een raamslinger
en een metalen deurhendel en in
het midden bovenaan een wat sullig
handgreepje om de deur aan dicht te
trekken, waar eigenlijk geen vingers
van een volwassene tussen paste.

Het dashboard zag er goed verzorgd
uit. Strak stuur met, typisch Rootes,
een afgeplatte rand voor een goede
grip voor de duimen. In het midden
een smal horizontaal gedeelte met
aan de onderkant een halve chromen
ring voor de dubbeltonige claxon.
Het dashboard was royaal voorzien
van een notenhouten inleg en zag
er strak uit. Achter het stuur een
smalle snelheidsmeter met daarnaast
als middenconsole een serie keurig
gegroepeerde knoppen, tuimelschakelaars en schuiven en geheel rechts
een afsluitbaar handschoenenkastje.

Over de gehele breedte een handige
a egplank voor sp llen. ls e tra
waren een ampèremeter, oliedrukmeter, klokje en een radio leverbaar.
De richtingaanwijzerhendel was
gecombineerd met een grootlichtsignaalschakelaar. De zit achter het
stuur was op zich goed en actief,
de versnellingspook was zodanig
gebogen dat hij goed in de hand lag.
Achterin was ruimte op de achterbank voor drie - niet al te forse - passagiers. De bagageruimte was mooi
vierkant gevormd en was doormiddel
van contraveren bijzonder mak-

kelijk te openen en te sluiten. Van
een neerklapbare achterbank hadden
ze op een uitzondering na nog niet
gehoord. Onder de motorkap lag een
1725cc viercilindermotor met een
vermogen van 69.5pk. Trots vermeld
Hillman in haar folder de vijfmaal
gelagerde krukas, het grote acceleratievermogen, de hoge kruissnelheid,
de korte draaicirkel en de schijfremmen op de voorwielen. Een aparte
Britse auto!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!

€

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

KADOBON

Inwisselbaar bij

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

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. A. Stolp, te Uithoorn
2. Piet Cramer, te Rijswijk
3. H. Sikking, te Den Haag

Prijswinnaars
In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde
de vorige keer: 6-1-5-4. Drie winnaars ontvangen een waardebon van 15 euro (prijs 1),
10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden

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

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

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 23

1

8

5 7

4 9

3 9

6
7
5

6

9 4
2

8 1 4
7

8 9

1

8
3

7
7
3 8

5
1
5

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 23 november.

8

3
9 4
7
4

1 5
4 6
8 2

2

3
6 9 2

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

4

7

6
5

4 5
2 9
9
8

5 7

3

1

5

9
6

1
2
3

5
7

comfortland.nl

6
1

9
3
1
8
3
2 1 9

6

6 2
8

8 5

8

1 2

5 8

1
9
1

7

6
2

3 4

6
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

Aangezien ik wel een type ben die het nuttige graag combineert met het aangename,
heb ik nu weer een leuke tip! Ik ben als mazzelaar aangewezen om namens de Hofpas
kennis te maken met Parkoers, een supergave en lekkere lunchroom in het Zuiderpark. In eerste instantie was ik uitgenodigd om samen met mijn gezin de leuke Parkoers speurtocht te komen maken, die kriskras door het Zuiderpark gaat.
wordt, is dit zeker een aanMet elkaar ben je ongerader. Na het eten konden
veer een uurtje zoet en na
de kinderen heerlijk spelen
aﬂoop krijgen de kinderen
in het schattige speelwat te drinken. De speurhoekje. Zo konden wij ook
tocht is heel leuk in elkaar
genieten van een heerlijke
gezet, waardoor je het Zuikop kofﬁe.
derpark met andere ogen
gaat zien en bewust wordt
Zondag op
gemaakt
Heerlijk uitwaaien in het
Koers!
van de
Zuiderpark en aanwaaien bij Iedere laatste
prachtige
Parkoers! Veel plezier met
zondag van de
omgeving.
de speurtocht en geniet van
maand tussen
Uiteraard
de mensen en het eten.
13.00 en 15.00
hebben
uur is er Zonwij dit
Partnerreview door
dag op Koers!
leuke uitje
Graziella Guarguaglini
Op de bar
gecomstaan allebineerd
maal verschillende huisgemet een heerlijke lunch
maakte Hapas: warme en
bij deze gave lunchroom.
koude hapjes, vis en vegeHet bijzondere interieur,
tarisch en voor de kinderen
de warme ontvangst en
eventueel pannenkoekjes
de heerlijke, maar vooral
eerlijke gerechten zijn kenmerkend voor Parkoers.
Zo gingen mijn man en
kinderen los op het ontbijt
aangevuld met de triﬂe
(verrukkelijk!!) en koos ik
voor de ramen-soep met
heerlijke noedels, knapperige groente en kip. Nu
het buiten steeds kouder

en boterhammen. Dit alles
onder het genot van lekkere live muziek. Je betaalt
per prikker van de Hapas,
de prijzen liggen tussen de
€1,- en €3,- per Hapas.
Duurzaamheid
door dik en dun
Naast dat ze voor de ingrediënten van de gerechten
hele bewuste, lokale en
seizoensgebonden keuzes
maken, maken ze deze
ook voor de samenstelling
van het team waarmee ze
werken.
Parkoers biedt leerwerkplekken aan jongeren
die op de “normale” arbeidsmarkt vaak minder
makkelijk een baan vinden.

HOFPASVOORDEEL:

10% KORTING
OP DE REKENING
MET EEN MAXIMUM VAN 4 PERSONEN.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
SCHOONHEIDSSALON BEAUTY BY PATTY

HET KABINET

SABORES DEL SOL

15% korting op alle schoonheidsbehandelingen.
Goudvinklaan 57, Den Haag - Ypenburg

25% korting op het eten!
Lange Houtstraat 15, Den Haag - Centrum

HUG THE TEA

PMU SALON

4 Eiberbieren van de wisseltap en heerlijk mixplateau met
Iberico ham, chorizo en worstjes, gedroogde varkensfilet,
Manchego kaas, aioli, picos en olijven voor slechts €18,50.
Rijnstraat 10, Den Haag - Stationsbuurt

Ma t/m vrijdag de tweede matcha thee of latte GRATIS!
Daarnaast 20% korting op al het theeservies.
Oude Molstraat 16, Den Haag - Centrum

5% korting op de permanente make-up behandelingen
plus een GRATIS zonnestick factor 30 (t.w.v. €10).
Jozef Israelslaan 247, Rijswijk - Wijk 02

SCHOENREPARATIE MARIAHOEVE

HAGUE 5

50% korting op de 2e sleutel.
Het Kleine Loo, Den Haag - Mariahoeve

25% korting op de tafelhuur (geldig van zondag t/m
donderdag).
Gortstraat 7, Den Haag - Centrum

‘t GOUDE HOOFT
25% korting op de standaard prijs
voor een overnachting. Reserveren (o.v.v. pasnummer)
via info@tgoudehooft.nl.
Dagelijkse Groenmarkt 13, Den Haag - Centrum

LE CONNAISSEUR DEN HAAG
Een heerlijk 4 gangen menu, inclusief koffie en
likeur, voor maar €18,50.
Dagelijkse Groenmarkt 35, Den Haag - Centrum

SHOP CAROLINE
10% korting op de gehele collectie.
Het Kleine Loo Den Haag - Mariahoeve

MENNY’S KITCHEN
Een GRATIS dessert bij lunch of diner (t.w.v. €3,80 - €6,50).
Geldig van maandag t/m vrijdag.
Piet Heinstraat 66, Den Haag - Zeeheldenkwartier

PINOCCHIO RISTORANTE PIZZERIA
Een 3 gangen menu voor maar €15,-.
Korte Poten 12, Den Haag - Centrum

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.

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN

