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In 1656 verscheen de eerste krant in onze stad
Omdat mijn mailadres onder
de artikelen staat die ik voor
De Oud-Hagenaar schrijf, krijg
ik vrijwel altijd reacties op
zo’n artikel. Dat wil zeggen,
dat ik een mail krijg. Vorige
week lag er voor het eerst na
tien jaar een echte brief op
de mat.
Het zou best eens kunnen dat de
betreffende afzender geen computer
heeft, zo bedacht ik mij. Ook ik ken
leeftijdsgenoten die niets van zo’n
apparaat moeten hebben en daar kan
ik me wel degelijk iets bij voorstellen.
Ik zou er zelf niet aan moeten denken.
Zonder mijn computer zou mijn productie beduidend lager zijn. Alleen al
de tijd die ik in archieven zou moeten
doorbrengen. Het moet wel om iets
heel bijzonders gaan, wil er niets over
te vinden zijn via de zoekmachine
Google. De Oud-Hagenaar verschijnt
niet alleen als papieren krant maar is
ook digitaal te lezen, zoals u wel zult
weten. Ik geef de voorkeur aan die
papieren krant. Met enige weemoed
denk ik aan mijn vader die vaak, verscholen achter een krant, zijn mening
over van alles en nog wat liet horen.
“Wanneer zou de eerste krant in onze
stad verschenen zijn?”, zo vroeg ik
me af.
Het woord ‘krant’ is afgeleid van het
Franse leenwoord ‘courant’ waarin be-
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De leestafel met kranten uit binnen en buitenland, in het Zuidhollandsch Koffiehuis aan de Dagelijkse Groenmarkt. Détail r.b. uit een geïllustreerd
dekservet (1875). Prent: Haags Gemeentearchief

grippen als gangbaar en lopend terug
te vinden zijn. Beide woorden worden
en werden overigens naast elkaar gebruikt. Ook kennen we het woord dagblad en hoewel dagbladen niet ieder
dag verschijnen - vaak op zondag niet
- wijst dit woord wel op de regelmaat
waarmee de krant verschijnt en dat is
er een kenmerk van. Met regelmaat
wordt vooral nieuws rondgestuurd - of
dit nu met gebruikmaking van papier
gebeurt of via het digitale
netwerk. De oudst bekende
Nederlandse Courant
verscheen voor het eerst in
1618: Courante uyt Italiën,
Duytslandt, etc. Het ging
hier om één blaadje dat
eenzijdig beschreven was.
1656
Hoewel er voor die tijd al
wel weekbladen verschenen, kunnen we vanaf
1656 spreken van een
Haagse krant, De Dynsdaegsche en Vrijdaegsche
Post-Tydingen Uyt ‘s
GravenHage. Over deze

uitgave is weinig bekend. Wél dat de
uitgever ervan, Gerard Lodewijk, het
niet zo nauw nam met de waarheid,
met als gevolg dat hij uit Den Haag
verbannen werd. Later verscheen de
Haegsche Post-Tydingen. Deze krant
werd gedrukt door Adriaen Vlacq, die
vooral bekend werd als drukker van
wetenschappelijke uitgaven. Vanaf
1708 verscheen de ‘s-Gravenhaegsche
Courant, uitgegeven door de officiële
Stadscourantier, Anthoni Pauw. Deze
courant verscheen op maandag,
woensdag en vrijdag. In 1770 werd
aan zijn erfgenamen, zonder vorm
van proces, het recht van uitgave
ontnomen en een boekdrukker die
een volgeling van Willem IV was,
kreeg dit recht. Zo ging dat kennelijk in die tijd. De opvolger van
de ‘s-Gravenhaegsche Courant was
het Dagblad van Zuid-Holland en
‘s-Gravenhage, dat tot 1 januari 1923
verschenen is. Vanaf 1856 verscheen
deze krant dagelijks, zodat we nu van
een dagblad kunnen spreken. In 1865
verscheen er een tweede krant in onze
stad, de Haagsche Courant, vier jaar
later gevolgd door Het Vaderland.

KEES TALEN
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En zo zijn er nog wel meer typisch
Haagse kranten te noemen, zoals de
Residentiebode, Het Haagsch Dagblad
en Het Vrije Volk. Al deze kranten zijn
óf verdwenen óf opgegaan in andere
kranten, zoals de Haagsche Courant
teruggebracht is tot enkele pagina’s in
het Algemeen Dagblad. Hier voor me
ligt de laatste uitgave van Het Vaderland van 14 augustus 1982 en veel van
hetgeen ik hierboven beschreven heb,
kon ik in deze krant vinden.
De Oud-Hagenaar
In navolging van Rotterdam besloot
men in 2009 een krant uit te geven,
die vooral bedoeld is voor mensen die
iets met Den Haag hebben. Dat ‘oud’
in de naam van de krant moet ruim
opgevat worden, het kan betrekking
hebben op de leeftijd of op het feit
dat men er niet meer woont. Ook
jonge mensen lezen deze krant, zo is
gebleken. Ik heb al enkele malen het
verzoek gekregen of één van mijn artikelen voor een werkstuk gebruikt zou
mogen worden en ikzelf gebruik de
krant als lesmateriaal voor buitenlanders die ik les geef in de Nederlandse

taal. Los van de bijdragen van enkele
vaste medewerkers kan in principe
iedereen een artikel insturen al is het
wel zo dat de hoofdredacteur bekijkt
of het verhaal voor plaatsing in
aanmerking komt. Deze krant wordt
via een groot aantal distributiepunten
in een deel van Zuid-Holland, om de
veertien dagen, gratis verspreid. De
kosten moeten gedekt worden door
de opbrengst van de advertenties.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om
een abonnement te nemen.
Ik schrijf vanaf eind 2009 artikelen
voor De Oud-Hagenaar en er wordt
vaak op gereageerd. Uit die reacties
blijkt dat de krant over de hele wereld
gelezen wordt, of het nu om de papieren uitgave of om de digitale gaat. Dat
de krant in een behoefte voorziet, staat
voor mij als een paal boven water. Ik
moet er dan ook niet aan denken dat
hij het voorbeeld gaat volgen van al
die kranten die hierboven genoemd
zijn.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

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!

koopt hij als broodbakkersknecht te
Oudshoorn (nu gemeente Alphen aan
den Rijn) een herenhuis in de Hooftstraat, waar hij een bakkerij begint.
Later vestigt hij zich in Den Haag en
werd daar al spoedig een begrip.
Het is misschien wel leuk om te
vermelden, dat Bastiaan Hus een neef
was van mijn grootvader Frederik
Baerveldt. Ik heb nog een foto waar
hij onder meer op staat met zijn zuster
Maria.
Sociëteit Go-on
n de laat te editie van e ud agenaar taat een leu arti el over ociëteit
Go-on in Scheveningen van meneer Aad Gankema. Toch verdient dit stuk
een rectificatie ocieteit o on eeft dertig aar e taan
on
vijf groepen jongeren hebben na elkaar de soos bezocht en geleid. Zo was
in de jaren tachtig de soos ook een plek voor de alternatieve jeugd en was
er wekelijkse programmering van bandjes van zowel binnen- als buiten Den
Haag. Ook in de jaren negentig was er een actieve groep jongeren. Een van
de foto’s die bij het artikel is geplaatst is uit 1982 (ik sta erop met de basgitaar uit 1982). Omdat Go-on in de dertig jaar door velen Scheveningse en
Haagse jeugd werd bezocht - die nu veertigers, vijftigers en zestigers zijn - is
het wellicht historisch gezien correct om dat te vermelden. Daarnaast is het
stuk van de heer Gankema zeker een sympathiek stuk.
Arie Spaans
arispaans@icloud.com
Leerboeken Ambachtsschool
Ik ben op zoek naar leerboeken van
het timmervak uit de jaren vijftig op
de Ambachtsschool aan de Nieuwe
Haven. Deze waren geschreven door
de heren Blokland en Klein Haneveld.
Ik wil ze overnemen of lenen. Het
waren vier boeken met bruine kaft.
Ton Kruijt
ton.kruijt@icloud.com
Steunabonnementen
Dankzij de steunabonnementen en de
giften, kunnen we een boek voor het
tienjarig jubileum uitbrengen. Tien
jaar Haags geluk in een boek.
Wij danken alle lezers die dit mogelijk
hebben gemaakt en anoniem wilden
blijven of hun adres niet hebben
opgegeven.

Colofon

Wij danken in het bijzonder de
volgende lezers en nieuwe vrienden
van onze krant: Th.J. v.d. Braak (Den
Haag), G. Bottemanne (Coevorden),
W. De Bruijn (Den Haag), H. Mondé
(Rotterdam), G. Verhagen (Den Haag),
G. Stam (Rijswijk), J.W. Rexwinkel
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(Den Haag), A.N. Kistemaker (Maassluis), M. v.d. Vlist (Den Haag), G.C.
Witmaar (Rijnsburg), Wim van Wezel
(Den Haag), A.H. Jans (Zoetermeer),
D. Korteland (Helmond), P. Rieken
(Voorhout), A.G. van Herk (Utrecht),
D. Van der Goorbergh (Den Haag),
V.d. Vlist (Den Haag), F.F. Beelaerts
van Blokland, W.A. Kok, J. en F. van
der Vet, J.W.M. Evers, H.W. Stravers,
B.S. v.d. Kooy, J.M. en J.S.A.M.
Alma, H.W. en G.P. Nigten en C. Van
Rongen.
Constant Martini (uitgever)
martini@deoud-hagenaar.email
Ivar Lingen (hoofdredacteur)
redactie@deoud-hagenaar.email
Oprichter(s) Hus-bakkerijen
Volgens uw informatie waren de heren
De Roode en Hozeman de oprichters
van Hus-bakkerijen.
Zover ik weet, was de grondlegger van
de bakkerijen van Hus: Bastiaan Hus.
Hij werd op 12 december 1867 geboren als zoon van de Aarlanderveense
broodbakker Cornelis Hus. In 1891

Fred Baerveldt
fred.baerveldt@gmail.com
Hus
Natuurlijk is Hus bekend. Bij ons
kwam Hus ook altijd aan de deur. Het
staat mij nog helder voor mijn geest.
Er kwam niet anders op tafel dan
brood van Hus.
Wat een mooie herinnering uit een
grijs verleden: Stortstraat, Wiekstraat,
Stuwstraat, Noordpolderkade en
Noordpolderstraat. Ben nog in het
bezit van twee boekjes Wat is dat voor
vliegtuig en Wat is dat voor een auto
(deel 3), een auto-encyclopedie voor
de jeugd. Het boekje van de vliegtuigen is zelfs nog geplakt met plakband
van Hus.

vond ik het lekker en binnen de kortste
keren was ik verslaafd.
Er bestonden pakjes met tien sigaretten en die kostten 10 cent, maar die
waren voor mij onbereikbaar; een dubbeltje was een vermogen, een halve
cent al een kostbaar bezit. Het gebruik
a du erg e er t door de financiële
onbereikbaarheid. We leefden toen
in een echte, barre crisis met zwarte
armoede.
Toen ik acht jaar oud was, brak de
oorlog uit en werd het er niet bepaald
beter op. Al snel werd alles gerantsoeneerd en raakten de voorraden van
buitenlandse producten, waaronder
tabak, op. De verslaving was er al,
waardoor met alle mogelijke kruiden
erd geë eri enteerd e roo ten
zelfs de pluimen van maiskolven,
gerold in de meest vreemde papiersoorten, want echt vloeipapier was er
ook niet meer. Het roken was in die
oorlogsjaren tamelijk beperkt, want
ook de eigen geteelde tabak was niet
te roken en de bukshag heel smerig.
Pas na de bevrijding in september
1944 in Zeeland ging het helemaal
los met de Engelse Wild Woodbine en

Player’s en de Amerikaanse Camel,
uc tri e en C e terfield egen
betaling met Nederlandse zilveren
muntjes of Duitse, militaire uitrustingsstukken kon je veel sigaretten
kopen/ruilen.
Na veertig jaar zwaar te hebben gerookt ben ik vlak voor mijn vijftigste
verjaardag plotseling geheel gestopt.
Vroegere pogingen om te minderen
waren steeds faliekant mislukt. Ik heb
een lijst opgesteld met nadelen van
het roken, en voordelen van daarmee
stoppen. Op moeilijke momenten
ging ik die lijsten weer lezen en soms
aanvullen en zo is het geheel zelfstandig gelukt om al 37 jaar rookvrij te
leven. Ik heb er een lichte vorm van
chronische bronchitis aan overgehouden en gebruik daarvoor een inhaler
(symbicort).
Overigens ben ik er nog steeds van
overtuigd dat niet alle aspecten van
het roken negatief zijn. Zonder roken
had ik waarschijnlijk mijn uiterst barre
jeugdjaren niet overleefd, maar dat is
een heel ander en lang verhaal.
Wim Boeije
wineboe@ziggo.nl

Ik ben gek op uw blad. Het haalt heel
veel fi ne eugd erinneringen o
Doordeweeks, als de bakker kwam,
zaten wij op school natuurlijk, maar
op zaterdag was het feest en had je
vers brood. Prachtig! Bedankt.
C.E. Zuiderwijk
cewlduursma@gmail.com
Roken
“Rooktechnisch” gezien, maar dan
ook alleen in die sector, was ik, evenals vele tijdgenoten, een vroegbloeier.
Ergens in mijn zevende of achtste
levensjaar was het hoog tijd een beetje
volwassen te worden en dus een sigaret te gaan opsteken.
Het viel bepaald niet mee: heftige
hoestbuien en prikkelende ogen. Je
moest natuurlijk wel inhaleren, anders
was het geen roken. Van je oudere
broer bietste je een sigaretje als je
i n fiet o oet te l ver a end nel

Brood van Hus
Het artikel over Hus van schrijver Ruurd Berendes maakte de afgelopen
maand veel reacties los. Via de post, mail en Facebook stuurden lezers hun
reacties. De Oud-Hagenaar heeft een paar reacties gebundeld. ‘Mijn schoonvader, Nico Kerkvliet, heeft jaren in de Schilderswijk brood bezorgd. Eerst
met de handkar en later met de Spijkstaal’, schrijft Arie Blom. John Snaauw:
‘Ik woonde vlak achter de fabriek in de Ootmarsumstraat. Dan sloop ik met
een van mijn vriendjes onder de ramen van de portiersloge door en grepen
we verderop, waar de rekken met pas gebakken brood bij de open deuren
stonden te af te koelen, een stuk uit één van de broden. Zo lekker... De maagpijn achteraf namen we maar voor lief. Ook herinner ik me dat de fabriek een
winkeltje had dat, als ik me niet vergis, alleen op zaterdag en woensdagmiddag open was. Verse donuts die zowat smolten op je tong, heerlijk.’
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ele krant, zonder enige binding met de overheid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,
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weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

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

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

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

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

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Zuiderparkstadion: een icoon op canvas
Je waant je in de jaren tachtig. De wedstrijd staat op het punt
van beginnen en in het vak Midden-Noord is de spanning voelbaar. De grote vlag vult het vak en op het veld stijgen groen-gele
rookwolken naar boven. De graffiti ‘FC DEN HAAG FOREVER’ is
bijna aan het oog onttrokken door een zingende menigte. Jongens hangen in de hekken en matjes in de nek. Wat de graffiti
voorspelde, is niet gebeurd. FC Den Haag bestaat niet meer en
het Zuiderparkstadion al evenmin.
Tijden veranderen en het huidige
ADO Den Haag doet het prima in het
moderne Forepark. Maar wat missen
we die oude sferen. Wat overblijft
zijn de herinneringen en verhalen.
Overgebracht van vaders op zonen.
Want de jongens van toen zijn de
vijftig plussers van nu. Wandelend
op de De la Reyweg of Hoefkade zag
je steeds meer mensen richting de
lichtmasten lopen. Een broodje worst
in de hand en snel een plek zoeken
op ‘Noord staan’. Na degradatie weer
omhoog met de piek in top van het
kerstboomsysteem van Co. Ook op het
veld de Haagse matjes: Adam, Lems,
Grünholz, De Roode en Gentile.
Het stadion kende in de loop der jaren
veel veranderingen. Na 1987 is er een
scheiding gekomen tussen de zit- en
staantribunes op Noord. Hierdoor
ontstond een soort leeuwenkuil voor
het fanatiekste deel van het publiek,
recht tegenover de spelerstunnel van
Zuid. Spelers uit de jaren tachtig zijn
eensgezind: het maakte indruk als je
het veld opliep. Tegenstanders stonden
met 1-0 achter, nog voordat er een bal
was getrapt.
Dit beeld is gevat in een uniek schilderij: “Ouverture Zuiderpark Forever”

(olieverf op doek). De naam verwijst
naar de opening (ouverture) van een
spannende voetbalmiddag en naar
muziekstukken die de schilder (Daan
de Jong) inspireren bij het maken van
zijn kunst.
Het schilderij is tot stand gekomen
aan de hand van herinneringen, foto’s
en stadionbezoek en wekt bij veel
mensen nostalgie op. Sommigen staan
nog elke twee weken op de tribune,
anderen zijn afgehaakt of kunnen
simpelweg niet meer gaan.

Voor iedereen die het unieke, oude
gevoel ook wil herbeleven bestaat de
mogelijkheid om een canvas replica
(in verschillende maten) te bestellen

van het schilderij. Binnen de supporterswereld is hier al enthousiast
gebruik van gemaakt, temeer omdat
een deel van de opbrengst bestemd

was voor het goede doel. Nu kunnen
ook de lezers van De Oud-Hagenaar
herinneringen ophalen over de kerstboom, onder de kerstboom.

Zuiderpark Forever!
Zuiderpark Forever
zuiderparkforever@gmail.com
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‘Wij zijn er voor u.’

AD.225.JUN18
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organiseren van een persoonlijk afscheid van uw
dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.
Wilt u een overlijden melden?

Uitvaartverzorgers Eise Molenaar,
Sjalestia van Aggelen,

Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,
ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mieke van Bergenhenegouwen
en Tanja Schouten

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

055 - 5059500

Ruime keuze aan sfeervolle Kerstreizen
Tweede Kerstdagtocht
met Kerstdiner in Haarzuilens

slechts € 61,50 p.p.

Inclusief:
i
i ﬃ
i
i
i
i

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

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u graag bij het

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

(boek met code 12 BTR)

re
vraag naar gratis reisbrochu
tse
5 dg. All Inclusive burreis Dui
- p.p.
3,
3,44
€
Vulkaaneifel voor slechts
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,- p.p.
239,in Bonte Wever Assen va. €
d-Nieuw
st-Oud3, 4 of 5 dg. All Inclusive Kerst9,9,- p.p.
22
€
in Wunderland Kalkar va.

ﬀ
ﬃ

au
8 dg. Kerstcruise over de Don
- p.p.
8,
8,99
€
MS Amadeus Silver al va.

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

27,95
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

Een exacte replica van het icoon van
Den Haag. Handgeschilderd, met
genummerd certiﬁcaat én stickervel met
teksten voor het T-shirt.

�� �es�� ��

Nu met GRATIS
Haagse Harry
sleutelhanger

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���
�

www.seniorenhulp.com

t.w.v. 7,95!

Bestel via www.haags.nl

DECEMBERKORTING 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 € 3.495,-

Van € 7.495,-

voor € 2.995,-

voor € 5.995,-

nu

nu

500,
korting

1.500,
korting

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

nu

6
12
km/u

COUGAR

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

13
40
km/u

km

nu

1.500,
korting

Van € 9.995,-

voor € 8.495,-

E-BIKES: NU TOT 33% KORTING
OP WINKELVOORRAAD 2018!

km

Mango heeft 12 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

1.200,
korting

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

Van € 2.895,-

voor € 1.695,-

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 januari 2019 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.

Oeroude Vleeshal in centrum verdween in 1860
Het centrum van Den Haag is altijd een wirwar van straatjes en steegjes geweest. Groots triomfeerde immer de Jacobskerk met in de Middeleeuwen oude huisjes er tegenaan gebouwd.
Daarnaast is het oude prestigieuze stadhuis gelegen. Nog een andere kerk sierde eeuwenlang de
Groenmarkt: de immense Sint Nicolaaskapel, die later als Vleeshal dienst deed en verdwenen is.
Tot 1860 is op oude foto’s, prenten en
schilderijen van het Haagse centrum
een hoog kerkachtig gebouw te
zien, ongeveer, op de plaats waar nu
kledingzaak The Sting te vinden is.
Schuin tegenover restaurant ‘t Goude
Hooft. Het is de buurt van de Drie
Hoekjes en de oudste bewoning van
Den Haag moet hier geweest zijn.
Wellicht nog vóór de tijd dat Het
Binnenhof werd gebouwd, werd er
simpel gewoond en geleefd door deze
pre-Hagenaars op deze hoge zandrug.
Gasthuis
De Sint Nicolaaskapel was onderdeel van het gelijknamige gasthuis.
Aanvankelijk waren kapel en tehuis
één gebouw, doch in de loop der
eeuwen zijn ze door verbrekingen en
verbouwingen los van elkaar komen
te staan. Naar wordt aangenomen is
het gasthuis in 1385 gesticht door
Albrecht van Beieren (1336-1404),
die de noodzaak van een dergelijke
opvang inzag. De plaats was niet al-

leen een toevluchtsoord voor zieken,
maar ook zwervers en bedelaars
vonden er onderdak.

als Vleeshal: een grote ruime plaats
waar vee werd geslacht, maar ook
werd verhandeld onder toeziend oog
van de bestuurders van Den Haag.

Het was uniek gelegen in hartje
dorp, pal naast het Buitenhof, alleen
gescheiden door de Gravenstraat. Het
gasthuis had in de 19e eeuw nog de
bestemming van school, doch in 1908
is het monumentale, maar weinig
grandeur uitstralende pand met de
grond gelijk gemaakt. Het stond vrijwel op de plaats van de Drie Hoekjes.
De kapel verdween al eerder.

Hoogstraat
Het slachten van vee was niet overal
en door iedereen toegestaan. Graaf
Albrecht had in 1400 geordonneerd
dat alleen op een vleesmarkt of in
een vleeshal mocht worden geslacht.
Mogelijk was de markt nabij de
Hoogstraat gelegen, waar ook het
dagelijkse eten kon worden gekocht.

Beeldenstorm
Van de Sint Nicolaaskapel moet het
hoge dak nadelig hebben gewerkt
om voldoende zonlicht door te laten
in de kleine steegjes eromheen. De
kapel zou zijn godsdienstige karakter
behouden tot de Beeldenstorm er een
eind aanmaakte.

In 1542 werd het pand De Pelikaan
aangekocht op de hoek van de
Hoogstraat, dat tot vleeshal werd
ingericht. Op de weg van de Hoogstraat naar de Venestraat is altijd veel
bedrijvigheid geweest. Er was er
volop markt, zelfs dagelijks, vandaar
de naam Dagelijkse Groenmarkt.

De kapel werd onteigend en vanaf
1615 zien we hem gebruikt worden

(Vlees)Halstraat
Toen de enorme Sint Nicolaaskapel

Vleeshal 1860 voor sluiting

de bestemming kreeg van Vleeshal in
1615 was de nieuwe locatie ongeveer
aan de overkant gelegen van de oude.
In feite verhuisden de slagers en
handelaren van de (Vlees)Halstraat
naar de Grote Halstraat.

was plaats voor 39 verkopers.
Sloop
Toen het mogelijk werd zich als slager in de wijken te vestigen, nam de
loop naar de Vleeshal drastisch af.

Het was een hele vooruitgang, maar
dat moest ook wel met de snel groeiende bevolking van die tijd.

De omzet liep dusdanig terug dat
de hal gesloten moest worden. Dat
gebeurde in 1860. Het jaar erop werd
de voormalige kapel gesloopt.

Tot 1860 zou de vleeshandel hier
gecontroleerd plaatsvinden. In de hal

Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

De Oud-Hagenaar onverminderd populair
De enquête die we eind oktober en begin november onder de
lezers hebben gehouden, heeft bevestigd dat De Oud-Hagenaar
graag gelezen wordt. De verschijningsvorm wordt erg gewaardeerd daar was eigenlijk geen discussie over. De 14-daagse
formule wordt ook gewaardeerd, terwijl de meeste mensen
graag zouden zien dat er meer pagina’s per editie beschikbaar
zouden zijn.
Ongeveer 55 procent van de inzenders
deden dit via het enquête formulier
in de krant zelf, terwijl de rest onze
website heeft gebruikt. Het zal niet
verbazen dat de 55 procent die de
enquête opstuurde weinig tot geen
gebruik maak van de mogelijkheid om
via de site te kijken wat er in De OudHagenaar staat. De overige 45 procent
deed dat veel meer.

vraagd werd om een strip en om kruiswoord puzzels. Aan dat laatste zullen
we in de toekomst wel wat aandacht
geven. Per editie zenden overigens zo
een 600 lezers via de post en via het
internet een oplossing in.

Online
Van alle lezers, dat zijn er 177.000,
onze krant wordt gedurende de 14
dagen door meerdere mensen gelezen,
zijn er 6.000 per maand die wel de
krant op de website lezen of nog eens
oude artikelen over hun buurt of straat
opzoeken.

Maandblad
Op de vraag over de frequentie van de
verschijning kwamen nog de meeste
aanmeldingen voor een maandblad.
Als we dit koppelen aan de vraag
of men een abonnement zou willen
nemen, dat lijkt er geen ruimte te zijn
voor zo een formule. De Oud Hagenaar kent een kleine 400 abonnees.
Van overal uit de wereld. Veel lezers
sturen de krant ook op naar familieleden in Canada of de Verenigde Staten.

Waar zou wel wat meer aandacht aan
kunnen worden gegeven? Dat zijn
toch wel de foto’s. Meer foto’s en dan
mag het ook wel in kleur zijn. Ge-

De algemene waardering op een
schaal van 1 tot 10 ligt op een 8,7. Er
was niemand onder de inzenders die
minder dan een 6 gaf en 5 mensen die

een 10 gaven. De redactie en het hele
team is hier zeer trots op.
Prijswinnaars
Onder de inzenders zijn drie prijzen
verloot et oe ilo ofi c e andelingen 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).
De winnaars: P. IJspelder te Den
aag ontvangt et oe ilo ofi c e
wandelingen door Den Haag, K.J.
Lingbeek te Zoetermeer ontvangt het
boek Haagse momenten van Cor van
Welbergen en C. Haanstra-de Haas te
Den Haag ontvangt een waardebon te
besteden bij Comfortland.

Wij danken iedereen voor het invullen
van de enquête van De Oud-Hagenaar
en feliciteren bovengenoemde inzenders met hun prijzen.
Ivar Lingen (hoofdredacteur)
redactie@deoud-hagenaar.email
Constant Martini (uitgever)
martini@deoud-hagenaar.email
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Welzijn in de wijk
Als Haagse welzijnsorganisaties ondersteunen we bewoners
van jong tot oud.
Onze voorzieningen
en diensten voor de
ouder wordende
Hagenaar zijn divers.

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

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

Tijden

Ondersteund door Xtra
www.xtra.nl

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
en onge en t ind van een ro tituee, o gevoed door een du ieu e eet oe
der, ordt in een vi andige o geving geen rettig en e vluc t naar een
rie dor verandert i n leven in o itieve in oc ordt i ac ter aald door
i n verleden aat u ic door de a oo van dit
fictieve ver aal verra en

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees
an rien
groeide o in en aag a enige o
ervingen
door uro a ve tigde i ic rond
al c ef o in onden, aar i
aan de ieg tond van de allereer te ngel e oo c ool voor rofe ional
nder i n leiding groeide de e otel and
Restaurant School uit tot een succesvolle

Hoog Lindoduin
Esther de Boer en Annemieke Jansen
en foto oe et ver alen over oog indoduin, die oge at aan et egin
van de e tduin eg, die o dit o ent ordt ge tri t

Een maand uit mijn leven in steenstad
Wim van der Pouw
e auteur, i van der ou
en aag,
rui t in de uid van i n
alter ego, tra e tuurder aan erg an aan leeft in teen tad, in et
fictieve land ar elland o de laneet olliu

€ 14,50

19,95

€ 17,50
Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor van
el ergen i n re ectie va tlegt o ar ante o enten in en rond de of tad
ie e ent, iet eteen de va te an er unten, oal i n voet alclu
,
et leven rond et innen of en de aren e tig

€ 15,95

€ 13,95
Post Den Haag
Piet van der Eijk
Colu n van et dag lad e i d, oal die i na vi ftig aar geleden aren
ver c enen in de ru rie o t en aag e oofdredacteur verordonneerde
dat er regel atig tu e oe ten ver c i nen et aar n onder er en
aag aarvoor erd redacteur an der i aange e en e ni el i n nu
digitaal tot leven ge e t

€ 19,95

BESTELBON
Ja, ik bestel:
e onden o

en ro an et t ee ge ic ten

e oo c ool van oo

an

,

aa

voorletter

,

traat

oog indoduin

,

o tcode oon laat

en aand uit i n leven in teen tad

,

elefoon

aag e o enten

,

ail

o t en aag

,

of a nu

Stuur deze bon op naar De Oud-Hagenaar, Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag.

er
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Nostalgisch terugblikken op Joodse Buurt
Als we iets willen leren over geschiedenis lezen we meestal
tekst of kijken foto’s. Zelden is er de mogelijkheid om iets in
drie dimensies te bekijken. In Den Haag hebben we zo’n unieke
kans, dankzij de maquette van de Joodse Buurt die te bewonderen is in het Atrium van het stadhuis aan het Spui.
In de 17e eeuw kwamen de eerste
Joden naar Den Haag. De emigranten
uit Duitsland en Oost-Europa hadden
vaak weinig geld en ze vestigden zich
in een arme buurt rond de Nieuwe
Kerk. Omdat ze geen lid konden
worden van de meeste gilden, moest
ze meestal aan het werk als handelaar.
Dit gedeelte van Den Haag werd al
gauw ‘De Buurt’ genoemd. In de loop
van de tijd kwamen er synagogen,
Joodse scholen en gemeenschapsgebouwen.

Maquette Joodse Buurt. Foto: Fam. De
Leeuwe

Jacques de Leeuwe
De bijzondere maquette hebben we
te danken aan kunstenaar Jacques de
Leeuwe. Hij werd geboren in 1932 in
Amsterdam en was in zijn werkzame
leven docent handenarbeid en kunstgeschiedenis. Bij zijn pensionering
kreeg hij van zijn kleinkinderen het
boek ‘De verdwenen buurt’ geschreven door I.B. van Creveld. Dit boek
beschrijft de drie eeuwen van De
Buurt. Jacques de Leeuwe maakte als
Joods kind in de Tweede Wereldoorlog

Maquette Joodse Buurt. Foto: Fam. De
Leeuwe

kennis met de Joodse buurt: hij moest
gedwongen naar de Joodse School
in de Bezemstraat. Hij overleefde de
oorlog, met zijn broer, doordat hij kon
onderduiken, maar hij verloor zijn
ouders en familie. Het boek greep hem

Maquette Joodse Buurt. Foto: Jacqueline
Alders

aan en riep veel emoties bij hem op.
Het stimuleerde hem om een tastbare
herinnering creëren aan het Joodse
leven in Den Haag en een monument
voor de vele Joodse Hagenaars die in
de oorlog vermoord waren. De vorm
die hij koos: een maquette van De
Buurt zoals die er in 1892 uitzag.
Onderzoek
De Buurt was uiteraard sinds 1892
behoorlijk veranderd, dus moest De
Leeuwe op onderzoek uit om vast te
stellen hoe straten en huizen er in die
tijd uitzagen. In diverse archieven
vond hij plattegronden, foto’s en
andere beschrijvingen. Hij kreeg de
gelegenheid om vanaf het dak van de
Bijenkorf foto’s te maken voor een
goed beeld van bovenaf. Ook zette hij
een advertentie in de Posthoorn met
een oproep aan
(oud)bewoners
van de buurt om
informatie. Zo
kon hij een ontwerp maken voor
de maquette.
Bouwen
Na alle voorbereiding kon
De Leeuwe met
de constructie
beginnen. Hij
‘bouwde’ alle
gebouwen in klei.
Van het kleinste huis tot het grootste
onderdeel: de Nieuwe Kerk. Deze
kleimodellen bakte hij thuis in een
pottenbakkersoven.
De volgende stap was het afgieten
van de kleimodellen in brons bij een

Jacques de Leeuwe. Foto: Fam. De Leeuwe
Nieuwe Kerk in klei. Foto: Jacques de Leeuwe

bronsgieterij in Geldermalsen. Bij
iedere stap in dit proces moest De
Leeuwe de details van de gebouwen
bijwerken.
De maquette staat op een sokkel die
is bekleed met Jerusalem Stone. Zoals
de naam al zegt, dat is steen die uit
Jeruzalem komt.
Project
Voor dit enorme project dat in totaal
zeven jaar duurde, was natuurlijk ook

Maquette Joodse Buurt. Foto: Jacques de Leeuwe

geld nodig. Er werd een stichting gevormd, de Stichting Maquette Joodse
Buurt. Het bestuur ging op zoek naar
financiering en on oren o on
De Leeuwe zich concentreren op het
creatieve werk.

Gedempte Gracht in klei. Foto: Jacques de
Leeuwe

van het publiek en de gemeente had
de ruimte nodig voor recepties en
ontvangsten. In 2013 is de maquette
in een spannende operatie verplaatst
naar de plek waar
hij nog steeds staat:
in het Atrium van
het Stadhuis, links
van de hoofdingang,
vlak bij het raam.
Je kunt de maquette
dus ook van buiten
bekijken. Helaas
heeft De Leeuwe niet
meer meegemaakt dat
wij Hagenaars zijn
maquette beter kunnen zien, hij overleed
in 2009.
Betekenis
De maquette van de Joodse buurt geeft
ons meer dan een mogelijkheid om
nostalgisch terug te blikken op een
tijd die niet meer terugkomt. Dat deze
buurt zo ingrijpend is veranderd, komt
natuurlijk vooral door de gruwelijke

Nieuwe Kerk in brons. Foto: Jacques de
Leeuwe

gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Voor de oorlog had Den Haag
ongeveer 17.000 Joodse inwoners,
daar waren er na de Bevrijding zo’n
2000 van over.
Niet alleen de maquette, ook de monumenten op het Rabbijn Maarsenplein,
in het hart van wat ooit de Joodse
buurt was, herinneren ons daaraan.
Jacques de Leeuwe was een van de
2000 overlevenden en hij heeft zeven
jaar met hart en ziel aan zijn weergave
van De Buurt gewerkt. Het resultaat
staat er voor ons, om te bekijken en na
te denken over de geschiedenis.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en
Fietstours in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Onthulling
De maquette vond een plek in het
nieuwe Haagse Stadhuis, op de eerste
verdieping. Op 26 juni 1996 was de
feestelijke onthulling, waarbij ook
de heer Creveld, de schrijver van het
boek, aanwezig was. De Stichting
schonk de maquette aan de Gemeente
Den Haag en de onthulling was tegelijk de overdracht.

Transport van eerste etage naar begane grond. Foto: Fam. De Leeuwe

Na een aantal jaren bleek dat de plek
op de eerste etage minder geschikt
was. De maquette stond uit het zicht

Joodse Buurt vanaf dak Bijenkorf. Foto: Jacques de Leeuwe
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Veranderend Haags straatbeeld
De trouwe lezer van De Oud-Hagenaar weet inmiddels wel dat ik regelmatig in het verleden van
Den Haag duik, en ter illustratie dan gebruik maak van eigen fotowerk. Bij het selecteren van foto’s
voor mijn artikelen valt het mij steeds weer op hoe het Haagse straatbeeld door de jaren is veranderd. Naast de onderwerpen die destijds het maken van de foto hebben bepaald, zijn er ook veel
voorwerpen en zaken in beeld die ongemerkt of vaak bemerkt zijn verdwenen. Het verdwijnen van
een brievenbus uit een wijk raakt de omwonende direct, maar het weghalen van een reclamebord
of vervangen van een lantaarnpaal, zal veel minder snel worden opgemerkt. Reden voor mij om
hier eens een artikel aan te wijden. Met het doorspitten van mijn fotoarchief kwam ik zoveel leuke
plaatjes tegen dat ik besloten heb dit onderwerp te verdelen in twee afleveringen. En ik weet zeker
dat het weer een feest van herkenning wordt!
Laten we beginnen met het fenomeen
telefooncel. Tegenwoordig heeft
nagenoeg iedereen een mobieltje,
reden dat de ANWB-alarmpalen de
afgelopen jaren verdwenen langs de
snelwegen. Maar ook de openbare cel
zoals wij die vanaf 1931 kenden is
verdwenen. Dee eerste cel verscheen
zoals gezegd in Amsterdam in 1931.
Deze was beige van kleur. Een jaar
later, in 1932 werd de welbekende
blauwe, vierkante cel ontworpen.
Deze is 50 jaar in gebruik gebleven
maar was gevoelig voor vandalisme.
De cellen met blauwe bovenzijde
met de tekst telefoon waren voorzien
van een muntautomaat, in eerste
instantie met draaischijf en later met
druktoetsen. Aan de zijkant was een
dwarsbalk gemonteerd met telefoonboeken, uitgevoerd met grijs kaft.

De munttelefoon zoals in gebruik in de
telefooncellen

Het was te verwachten dat daar de
ellende begon, want wat was er leuker
dan deze boeken in brand te steken,
de geldinworpgleuf te blokkeren met
troep of de behoefte te doen in de cel.

Vanaf 1965 kwamen er dan ook cellen die wat beter bestand waren tegen
vandalisme, de groene cellen, eerst
nog vierkant maar op enig moment
driehoekig (ruimtebesparend), waarna
in 1995 de zuilen in zwang kwamen.
Deze zijn nog hier en daar aan te
treffen. Uiteraard waren de geldbakjes geliefd bij het dievengilde, zodat
uiteindelijk in 1985 de telefoonkaart
werd ingevoerd. De kaart had diverse
thema’s en werd gewild bij de verzamelaar. In 2011 deed KPN de laatste
cellen over aan RBL Telecom. Hier
en daar wordt nog wel eens een lege
cel aangetroffen, binnen voorzien van
kunst.
Naast de reguliere telefooncellen
hadden we ook nog het fenomeen
alarmcellen. Deze werden vanaf 1925
geïntroduceerd en waren bedoeld om
ingeval van brand , ongevallen of
andere calamiteiten direct de politie
te waarschuwen. Lang niet iedereen
had zelf een telefoonaansluiting, en
de tijd van de GSM was nog lang niet
aangebroken. De cellen leken qua uiterlijk veel op de blauwe cellen, maar
hadden geen munttelefoon, maar een
zogenaamde bunker met twee alarmknoppen in rood en wit. De bovenzijde van de cel was voorzien van de
tekst ‘ALARM BRAND POLITIE’.
Ook deze cellen zijn inmiddels verleden tijd. Uw auteur trof in 1988 op de
Haagse Werf een groot aantal cellen
aan die daar ter vernietiging stonden
opgeslagen. Op het Haagse Buitenhof

De blauwe telefooncel

staat het laatste exemplaar, dat als gemeentelijk monument is aangemerkt
vanwege zijn architectonisch ontwerp
van glas en staal.
We gaan in deel 1 nog even door

et o t, telefoon en telegrafie en
verplaatsen ons naar het postkantoor.
Op de dag dat ik dit artikel schrijf
(15-11-2018) is net bekend gemaakt
dat het allerlaatste postkantoor, aan
het Haagse Kerkplein de deuren sluit.
Klanten worden verwezen naar de bekende boekwinkels voor de aanschaf
van zegels en pakketpost.
Over zegels gesproken: die haalden

Een van de eerste alarmcellen met daarnaast de laatste alarmcel in Den Haag in 1985 aan de
Van der Kunstraat.

Een van de eerste alarmcellen met daarnaast de laatste alarmcel in Den Haag in 1985 aan de
Van der Kunstraat.

De betonnen abri (bushokje)
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we gewoon uit de muur. In mijn artikel over de Pametex schreef ik al dat
ik op zeker moment een enorme stapel
afgedankte postzegelautomaten zag
liggen. Omdat deze moesten worden
vernietigd mocht ik er helaas geen een
van mee naar huis nemen.
Uit de blauwe automaten kon na
inworp van een bepaald bedrag een
postzegelboekje worden verkregen in
diverse samenstellingen. Na inworp
van het verschuldigde bedrag draaide
je de slinger naar rechts tot een belsignaal klonk, waarna de postzegels in
het uitneembakje vielen.
Sigarettenautomaten
Automaten hingen er trouwens toch te
kust en te keur aan de gevels. Meest
bekend waren uiteraard de sigarettenautomaten nabij sigarenwinkels,
horeca en supermarkten. Na inworp
van een geldbedrag kon met een
schuif het gewilde pakje Gladstone,
Belinda, Camel of Pall Mall worden
verkregen. Het wisselgeld zat mee
verpakt in het pakje.

In 1988 staan de laatste alarmcellen voor sloop aan de Haagse Werf. Dochter Debbie is 5 en mee met vader op fotojacht, maar toont weinig interesse voor de overgebleven cellen.

Maar ook de snoepautomaten waren
gewild. Denk aan het dropmerk Faam
dat meerdere smaken in het assortiment had. Na inworp was de keuze
tussen Klarop zoute drop, pepermunt
of dubbelzout mogelijk.
Voor de liefhebber van chocolade waren er de automaten van Van Houten.
Vaak met keus tussen melk, puur en
hazelnoot.
En dan nog automaten voor Sterovitamelk en chocomel, patat (weet bijna
niemand meer, maar in de Rade hing
een heuse patatautomaat), condooms,
kauwgom, ze verdwijnen in de jaren
zeventig uit het straatbeeld, omdat ze

Fotorolletjesautomaat van Agfa

te makkelijk leeg te halen zijn.
Wat ook nauwelijks opvalt, is de
straatverlichting. Geboren in 1954

Bord met openingstijden van het postkantoor.

heb ik uiteraard de gaslantaarns niet
meer meegemaakt, maar ken nog wel
de exemplaren die zijn omgebouwd
voor stroom. Maar ik denk eerder aan
de Berlagepalen die rond 1920 op
verzoek van de gemeente Den Haag
werden ontworpen door Piet Zwart,
werknemer bij Berlage en in heel Den
Haag te vinden. Wonend in Morgenstond herinner ik me nog de wit-rode
masten aan de Melis Stokelaan. Vanaf
1990 werd een aantal palen na revisie
herplaatst in o.a. Scheveningen op de
Boulevard. Zwart ontwierp drie typen
masten. Op de sokkel herkenbaar aan
de tekst GEB.
En dan de abri: het wachthuisje bij
bus- en tramhaltes. Meest praktisch
waren de betonnen bushaltes van het
ontwerp Oosthoek uit 1950. Je kon er
aan twee kanten onder staan, afhankelijk waar de wind stond, je zag de bus
van twee kanten aankomen en door de

De brievenbus.

gesloten middenwand stond je beschut
én windvrij. In de huidige abri heeft
de wind vrij spel en is het bankje bij
regen steevast kletsnat. In Den Haag
zijn de betonnen abri’s inmiddels alle
vervangen, gelukkig staat er nog een
fraai exemplaar in Schipluiden in de
dorpskern.
In een vorig artikel had ik het over de
reclame-uitingen op gevels. Ook deze
hebben het veranderende straatbeeld
bepaald. Grote emaille borden van
Van Nelle, Coca Cola en sigarettenmerken sierden de gevels van menig
gebouw of winkel. De prachtige
muurschilderingen van de Sierkan en
verzekeringsmaatschappijen waren
ware kunstwerken. De gevels van De
Gruyter, in blauwe natuursteen met
fraaie gouden letters P. de Gruyter
en Zn, het is allemaal verdwenen
en vervangen door fantasieloze TLverlichting of led-lampen. Gelukkig

Postzegelautomaat

is het de laatste jaren weer mode om
oude muurschilderingen te herstellen. Dat houdt de herinnering aan ons
kleurrijke Den Haag levend.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Berlagepaal (type 2)
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Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.

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

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Mirella

Peter

Carola

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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.

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

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

Speciale service voor senioren
Ster Uitvaartplanners
organiseert voor u
een uitvaart op
maat. U staat bij ons
centraal en u mag
rekenen op een
afscheid in het teken
van iemands leven.
Betrokken, transparant
en eerlijk, dat is Ster
Neemt u gerust
contact op voor
een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
Merlijn Berkhout
Ster Uitvaartplanners • Sumatrastraat 282
2585 CX Den Haag • 06 17492776
merlijn@ster-uitvaart.nl • ster-uitvaart.nl

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

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl
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Een markante Haagse kunstschilder
De Haagse kunstschilder
Richard van der Spek was
een kleurrijk figuur die vele
smaakmakende en niet altijd
onomstreden schilderijen
heeft gemaakt. Ik heb hem
gekend vanaf onze eerste
schooljaren - allebei geboren
in 1946 - tot aan zijn dood in
2014. Hij was een echte Hagenaar, zijn levenlang woonde
en werkte hij er.
Zijn jeugd bracht hij door in de Daguerrestraat, later heeft hij een dubbel
bovenhuis aan de Kanaalweg in Scheveningen betrokken. Al vroeg begon
Richard met tekenen en schilderen,
het was zijn lust en zijn leven. Na een
paar jaar MULO aan de Han Stijkelschool had hij het daar wel gezien en
werd hij toegelaten op de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten
in Den Haag. In 1968 studeerde hij
er cum laude af. Vanaf 1973 had hij
solotentoonstellingen in ondermeer het
Haags Gemeentemuseum, in Pulchri
Studio, bij de Haagse Kunstkring,
in het museum voor schone kunsten
in het Belgische Oostende en in
Duitsland.
Richard van der Spek was ook een
groot liefhebber en kenner van klassieke muziek, met name van opera’s.
Bij hem thuis in de Daguerrestraat
beluisterden we op zaterdagavonden
zijn nieuwe opera-albums. Tijdens die
muziekavonden zat hij op een zelfgebouwde, met bladgoud beklede, troon
die op een verhoging stond!
Zoals gezegd, hij was een kleurrijk
figuur et lange a en lie i door
de Haagse binnenstad, gekleed in een
zwarte jas die bijna tot aan de grond
reikte en met een grote zwarte, soort
vlinderdas zoals componisten als
Wagner en Mozart destijds droegen.
Legendarisch waren zijn verjaardagsfeesten waar een bont gezelschap
kunstenaars en kunstliefhebbers op

af kwamen. Steevast om 12 uur middernacht werd de grammofoonplaat
‘De begrafenis van manke Nelis’ van
Johnny Jordaan gedraaid. Daarna, als
iedereen al in die in et glaa e
had gekeken, volgde vaak een hilarische voordracht van de eigenzinnige
fotograaf, dichter, beeldend kunstenaar
en latere kluizenaar Gerard Fieret.
Fieret stond in Den Haag ook bekend
als de duivenman, omdat hij dagelijks
een va te route door en aag fiet te
om de duiven te voeren.
Richard van der Spek is altijd overtuigd figuratief li ven c ilderen
Naast portretten schilderde hij thema’s
uit muziek en literatuur. Zo maakte hij
24 grote, indrukwekkende schilderijen

op de operaserie De Ring des Nibelungen van Richard Wagner. Daarnaast
c ilderde i graag gefingeerde
scènes uit het dagelijks leven met een
parodiërende of maatschappij-kritische
ondertoon.
Zo was zijn schilderij ‘BKR-syndroom’ een aanklacht tegen het morrelen aan de Beeldende Kunstenaars
Regeling. Hij schilderde een in zijn
ogen incompetente beoordelingscommissie uit met symboliek uit het
nazitijdperk, waarop hij prompt uit de
regeling werd gezet.
Op een ander schilderij beeldde hij
een lachende Prins Claus af, zittend in
een rolstoel en met een doos lucifers

in de hand. Op de achtergrond is
een brandend Paleis Huis ten Bosch
te zien; hij had zich bevrijd uit het
keurslijf van het koningshuis. En
tijdens de parlementaire enquête
over de Bouwfraude moet hij zich zo
hebben geërgerd aan het collectieve
geheugenverlies van de ondervraagden
dat hij daar een passend schilderij over
maakte: een volgevreten bouwondernemer die door de commissie aan de
tand wordt gevoeld.
De katholieke kerk moest het
eveneens bij hem ontgelden, op heel
wat schilderijen zijn ladderzatte
geestelijken afgebeeld die (half)blote
vrouwen betasten. Humor, maar dan
met een diepere betekenis, is ook vaak

in zijn schilderijen terug te vinden.
Zo schilderde hij een naakte vrouw
met enorme borsten die, als ware zij
een grazende koe, op haar handen en
knieën op het grastapijt zit, gadegeslagen door twee voldane plastisch
chirurgen.
Richard is helaas te jong gestorven.
Ik hoop van harte dat er nog eens een
fraai kunstboek uitkomt, waarin zijn
omvangrijke oeuvre mèt verklarende
teksten staat. En als dat niet zou lukken, zou in ieder geval een grote overzichtstentoonstelling recht doen aan
deze bijzondere Haagse kunstenaar.
Hans Boers
hansboers@ziggo.nl

Mijmeringen (sneeuwballen)
Ik zat even te mijmeren over Oud en Nieuwvieringen in mijn
jonge jaren en realiseerde mij ineens dat ik mij elk jaar weer
verbaas dat ik nergens meer de zogenaamde ‘Sneeuwbal’ kan
kopen. Een luchtige knapperige oliebol met slagroomvulling
voorzien van een witte poederlaag. Zie nog dat we ze kochten bij
een banketbakker in het Noordeinde, schuin tegenover wijnhandel Rap en naast horlogewinkel Gaemers.
Heerlijk waren ze en het verbaast mij
hogelijk dat ze niet meer bestaan. En
daarover nadenkend is ook het kadetje
verdwenen. Een wat ovaal wit zacht
bolletje met een snee in het midden.
En ja, als je er zo over doordenkt is er
een hoop verdwenen uit je jonge jaren
met de vraag waarom. Ik denk aan

droppoeder, duimdrop, stroopsoldaatjes, Hablé-wafels met slagroom, autobanden met witte zijvlakken, spatlappen achter de achterwielen en ga maar
door. Opmerkelijke zaken die eigenlijk
niets met de technische vooruitgang
te maken hebben en zouden zijn
achterhaald. Maar grappig toch ook de

zaken die wel door alle hedendaagse
ontwikkelingen achterhaald zijn.
Wat mij zo te binnen schiet is de
brievenweger of dat ronde groene ding
met dat oranje sponsje om postzegels
te benatten of de telefooncel op de
hoek van de straat. Briljant is hoe de
BIC-pen met drukknop of de langwerpige met de gekleurde dop uit 19-toen
nog steeds actueel is. Ik zie in de parfumerie ook nog steeds Tabac- en Old
Spice-aftershaves te koop staan. Tjoh,
wat een benauwende luchtjes waren
dat. En zelfs Maya-zeep die oma’s uit
vervlogen tijden in hun kledingkast

hadden liggen.
Grappig dat het één
verdwenen is en het
andere nog steeds
bestaat. En als je
er nog langer over
doordenkt, schieten
je allemaal dingen
te binnen die ook niet meer bestaan,
zoals wedstrijden met letters of zo in
de doppen van frisdranken, een blauw
zakje zout in de Smith’s-chips verpakking waarbij je zelf de keus had om de
chips te bezouten of niet, maar aan de
andere kant zijn er nog onnoemelijk
veel zaken gebleven die ook uit je

jeugd nog herkent. Stroopwafels, poffertjes, oliebollen, tompoezen en noem
maar op. Maar toch mis ik nog elk jaar
de Sneeuwballen met Oudjaar. Mooie
herinneringen, toch?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl
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Vrijwilligers gezocht
Wil je iets betekenen voor je medemens op een
laagdrempelige, informele manier?
Word dan vrijwilliger bij Humanitas Haagland. Iedereen
kan wel eens een tijdelijk steuntje in de rug gebruiken.
Of het nou rond de opvoeding is, de administratie of dat
het gewoon ﬁjn is om een luisterend oor te hebben. Als
vrijwilliger word jij ingezet om deze tijdelijke steun te
geven. Met verschillende activiteiten biedt Humanitas
Haagland jou de mogelijkheid de hulp te geven die bij
jou past. Wij werken binnen de thema’s eenzaamheid,
verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.

GEZOCHT
CHAUFFEURS VOOR
PERSONENVERVOER

Er is voor iedere activiteit een basistraining waarin de
belangrijkste informatie wordt gegeven. Ook worden er
bijeenkomsten georganiseerd waar jij jouw ervaringen
kunt delen, zodat jullie van elkaar leren en je er niet
alleen voor staat. Als laatste worden er themamiddagen
en -avonden gehouden waarbij interessante, relevante
thema’s ter sprake komen voor aanvullende kennis.

“De Volharding zoekt vrijwillige
chauffeurs voor Den Haag en Rijswijk”.

Kijk op www.humanitas.nl/afdeling/haagland en meld je aan!

Het gaat om het vervoeren van mensen naar
diverse activiteiten, evenementen een dagje uit,
bezoek aan een ziekenhuis of noem maar op.
Jij gaat mensen vervoeren met een busje voor
acht personen. Je hebt wél rijbewijs B nodig.

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.

Als waardering geven wij onze vrijwilligers een
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Informatie om chauffeur te worden?
Bel vrijblijvend onze coördinator Jan de Bruijn
tijdens kantooruren op 070 - 221 05 82
of 06 - 278 76 400.

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

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL
Behandeling
aan huis
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Nieuw!!

TROLLIMASTER ROLLATOR
De MultiMotion Trollimaster RA60 is een lichtgewicht
rollator gemaakt van aluminium. De rollator kan eenvoudig opgeklapt worden en weegt slechts 6,9 kg en is
zeer stabiel. Hij kan zowel buiten als binnen gebruikt
worden en heeft stevig anti-slijtagebanden. De remkabels lopen door het frame zodat u nergens achter kunt
blijven haken. De TrollimasMet de Hofpas
ter RA60 heeft tevens een
ruim stoffen mandje/tas en
is voorzien van een zachte
zitting. Verkrijgbaar in de
Normale prijs € 199,kleuren antraciet en wit.

Een team van
prothesespecialisten

€ 179,-

CARBON ULTRALIGHT
LICHTGEWICHT ROLLATOR 4,8 KG

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).

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.
Deze rollator Carbon Ultralight Rollator weegt
Met de Hofpas
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
Normale prijs € 578,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. 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. Met deze rollator kunt u overal naartoe en als
u onderweg even wilt uitrusten kunt u heerlijk zitten op de comfortabele zitting.

€ 520,-

-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).

PLAYMARKET BOODSCHAPPENTROLLEY GO UP
De Playmarket Go Up Boodschappentrolley behoort
tot de meest populaire boodschappentrolleys uit de
Playmarket serie. De Go Up trolley combineert design,
mode, comfort tot één praktische trolley en weegt
slechts 5 kg. Deze trolley heeft 4 wielen en kunt u
zowel vooruit trekken als duwen, net als een winkelwagen. Zo geeft de trolley ook steun bij het lopen.
De dubbele zwenkwielen aan de voorzijde maken de
trolley zeer wendbaar en stabiel tegelijk, ook als
Met de Hofpas
hij wat zwaarder beladen is. Zo weet u zeker dat
u comfortabel kunt winkelen. Geen onhandige
tassen, winkelmandjes of -karretjes meer. De tas
is regenbestendig en heeft een inhoud van 40 liter.
Verkrijgbaar in de kleuren rood, zwart, donkerNormale prijs € 149,blauw, jeansblauw, lila en grijs textured.

€ 134,-

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

Met de Hofpas

€ 107,95
Normale prijs € 119,95

Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070-2210580
WWW.COMFORTLAND.NL

Verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling (bij bestellingen
boven € 75,- is de verzending gratis). Wilt u langskomen in onze
winkel? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.
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Herinneringen aan de Sportlaankerk
Je wist dat ‘t zou gebeuren, maar nu je er voor staat, is het toch
even schrikken. Het dak is er bijna af, de ramen zitten er nog in.
In het middenschip liggen grote puinbrokken en aan de andere
kant zijn zijmuren bijna weg. De tanden van de graafmachines
vreten zich gestaag door de pilaren. De toren staat nog; het uurwerk is op twee minuten voor half twee blijven hangen. Een veel
te banaal tijdstip voor het einde van deze kerk. Vijf voor twaalf,
dat had veel beter gepast...
Het was geen uitzonderlijk mooie
kerk, die daar in 1925-1926 aan de
Sportlaan neergezet werd. Architect
Nicolaas Molenaar had gekozen voor
een traditionalistische stijl zonder barokke ornamenten aan de muur, maar
strak in de steen en bijna protestants
aandoend.
Deze kerk van het Allerheiligst Sacraent, oal i officieel eette, tond
toen met haar fundamenten midden in
het nog Rijke Roomse Leven, waarin
onvoorwaardelijk geloofd werd in het
gezag van paus, pastoors en kapelaans.
In 1951 ging ik naar de lagere
Theresiaschool, achter de kerk op de
Sijzenlaan.
Het hoofd, meneer Wellink, bestierde
de school als een schipper naast God.
De juffen heetten Wessels, Hemmes;
de meesters Kohlsaat en Steggerda.
Om de een of andere reden verordonneerde het katholieke geloof dat je
- naast de verplichte zondagsmis - ook
iedere eerste vrijdag van de maand
‘s morgens naar de kerk moest, dus
vóórdat je naar school ging.
Zonder ontbijt, want je moest nuchter
zijn voor de communie. Daar zat je
dan als klein kind met een stervenshonger te wachten op het “Ite missa
est”, terwijl het ene na het andere klasgenootje plat ging in de kerkbanken.
Als je het overleefd had, kreeg je later
op school een kaartje met een “eerste
vrijdag stempel”.
Had je een bepaald aantal kaartjes
gespaard, dan kon je daarmee genieten

van een ander privilege van het geloof,
zoals een exemplaar van “Jeugdjuweel” of een gratis catechismus van de
“Pelikaan” op het Mezenplein.
Kerk en school waren innig verstrengeld met je jonge leven. De kapelaan
draaide fil e o de c ool older
en richtte de gymnastiekvereniging
“Tempo” op. Er kwam een parochiebibliotheek in de school.
Juf Hemmes
In de vierde klas bij lieve juf Hemmes,
die in de kerk altijd opvallend devoot
zat te bidden, moesten wij eens een
passiespel spelen. Zij wees mij aan
voor de Jezusrol met een bruine deken
om m’n schouders, maar eigenlijk had
ik liever een Romeins soldaat willen
zijn. Naar verluid kon juf Hemmes
het niet meer houden en is later in het
klooster gegaan.
De kelder van de school lag vol met
de doppen van onze kwartliter schoolel e e , die e aarden voor de
missie.

Samen met pastoor Heskes (1957)

chianen daarvan ziek of verkouden,
waarna de heilige Blasius alsnog de
schuld kreeg.
figureerde een orte ti d in de
Schola Cantorum, die werd gedirigeerd door meneer De Vries. We
repeteerden onder in de crypte van de
kerk, een kale ruimte met een grote
vleugel. Meneer De Vries had een bril
van minimaal plus tien, en als je zat te

In de klas voelde je de grond trillen
door het heiwerk voor de bouw van
het nieuwe Rode Kruis-ziekenhuis
aan de overkant van de Sportlaan.
Daar werd driftig gebouwd aan het
plan-Dudok.
Communie
Ik deed m’n eerste communie in 1952,
haalde keurig op de woensdag na Vastenavond een askruisje, dat je de hele
dag moest laten zitten, kuste met de
hele parochie samen hetzelfde heilig
kruis en werd half gewurgd door de
Sint Blasius-zegen tegen keelklachten.
Prompt werd een groot aantal paro-

Voor de feestdagen moest je biechten en er op tijd bij zijn, want de
kerkbanken zaten vol met zondige,
schuldbewuste gelovigen die graag
een absolutie wilden. Maar ja, wat had
je nou als kind op je kerfstok? Vaak
verzon je iets ter plekke in dat donkere
muffe hok.
Na de biecht deed je je penitentie, zo
was je zieltje weer wit en kon je met
een opgeruimd gevoel Kerstmis of
Pasen gaan vieren. Soms zag je een
parochiaan na zijn biecht voor zijn penitentie tien rondjes om de kerk lopen
o een volle a aat te verdienen

klieren of vals zong, sloeg ie met een
paar snelbinders - natuurlijk altijd mis
- omdat wij altijd verder weg stonden
dan hij dacht. Hij was tevens organist
en had de gewoonte om het zingen
van de gelovigen te begeleiden met
keihard orgelspel; met alle registers
open blies hij de schaapjes gewoon de
kerk uit.
Processie
Toen ik tijdens een processie het haar
van mijn voorganger per ongeluk met
een aar in de fi ta , a et gau
afgelopen met mijn gregoriaanse koorzang. Het was niet aan mij besteed.
Gelukkig hadden we ook nog koster
Schouten, die ook een goede organist
was.
In de hoogtijdagen van het Rijke
Roomse Leven kon de parochie
beschikken over één herder en vier

Afscheid kapelaan Simonis (1971)

herdershonden: één pastoor en vier
kapelaans. Zij woonden in het grote
huis rechts naast de kerk en werden
verzorgd door een huishoudster, een
vaak struise Saartje van onbesproken
gedrag.

Aan het aantal wachtenden bij een
biechtstoel kon je zien welke biechtvader het meest populair was. Zat er
niemand, dan wist je als kapelaan hoe
de vlag erbij hing.
Brand
Op 22 maart 1958 brandde het dak
van de kerk af, maar de toren, koor en
het orgel ontsnapten aan de vlammen. Het verhaal gaat dat een van de
kapelaans een monstrans met gevaar
voor eigen leven uit de vuurzee wist
te redden. Wie zou deze ambitieuze
zeloot geweest kunnen zijn? Nee, niet
kapelaan Simonis, want die werd pas
in 1966 binnen de parochie aangesteld.
De conservatieve Ad Simonis zou
het - als favoriet van Rome - uiteindelijk tot aartsbisschop en kardinaal
schoppen. De kerkdiensten werden
daarna tijdelijk voortgezet in het WestEnd-theater in de Fahrenheitstraat,
afgewisseld met de One Man Shows
van Toon Hermans, die daar in april
aan zijn succescarrière begonnen was.
Op 30 november zat het nieuwe dak

er al weer op en de kerk stroomde
opnieuw vol met gelovigen, gezangen
en wierook.
Toen een paar inventieve Vogelwijkers
in 1990 hoorden dat de gereformeerde
Westduinkerk op de hoek Fahrenheitstraat en de Hanenburglaan gesloopt
zou worden, vroegen zij het kerkbestuur of zij het torenuurwerk mochten
overnemen. Dat kon en zo kreeg de
toren toch nog een heus uurwerk.
Het bleef heel oecumenisch de juiste
tijd aanwijzen in de Vogelwijk - tot
begin 2013.
Afscheidsdienst
Maar dwars door de roomse uitbundigheid waren de voortekens onmiskenbaar. Aanpassingen, zoals het naar
de gelovigen toe gekeerde altaar en de
introductie van de Nederlandse mis,
konden de voortgaande secularisatie
niet tegenhouden. De kudde werd
kleiner; er waren minder herders nodig
en de inkomsten liepen terug. Op
31 augustus 2008 werd het gebouw
aan de eredienst onttrokken met een
overdonderende afscheidsdienst in een
stampvolle kerk. De laatste parochiaan
mocht het licht uitdoen.
Na vijf jaar leegstand kraakten uitgeprocedeerde asielzoekers de kerk in
januari 2013, maar in september 2014
moesten ze er weer uit.
ind
ging de loo ogel definitief door de kerk.
Vul de plek met leuke huisjes en
herinneringen.
Alles stroomt, niets blijft hetzelfde.
Dag torenspits, ik ga je missen in de
Haagse skyline.
Harry van Hemert
lmhemert@scarlet.nl
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Kerst en
Nieuwjaarswensen
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Alle medewerkers
van
Verkeersschool Te
mpo wensen u
een geslaagde Ke
rst en Nieuwjaar!

!

Horizontaal
1. kindervoertuig; 7. bijlage bij een testament; 12. nagerecht;
EEN GE
13. het is in orde; 14. gewicht; 15 parkeerverbod (afk.); 17.
ZOND E
N COMF
uitwerpsel; 19. ontkenning; 21. lidwoord; 22. schenkgerei;
OOK VO
ORTABE
LGEND J
L
2
24. bezinksel van getrokken koffie; 27. lijmachtige stof; 28.
0
A
1
ADRES V
AR ZIJN
9!
WIJ WEE
OOR AL
berggeel; 30. Engelse lengtemaat; 31. zijn kans beproeven; 32.
R HET
UW THU
ISZORGA
snaarinstrument; 33. veerkracht; 35. kleurling; 37. laagte tussen
RTIKELEN
BEL 070
twee bergen; 38. geding (rechtzaak); 41. muzieknoot; 42. land
.
-221 05
81
in Noord-Amerika; 44. huidverharding; 46. zwemvogel; 47. door
koorts verward spreken; 48. aan alle kanten ingesloten; 49. deel
van gelaat; 50. laagje vuil; 52. proefopname van muziek; 54. onderwijsinstelling; 56. Nederlandse luchtvaartmaatschappij (afk.);
58. stierenvechter; 61. voorvoegsel; 62. huidblaasje; 64. ratelpopulier; 65.
opspringend vochtdeeltje; 67. projectieplaatje; 68. oude lap; 70. tapkast (bar); 72. zangstem;
73. plaats in Noord-Holland; 76. bladgroente; 77. Gas Unie (afk.); 78. wijnsoort; 79. zijrivier van de Donau; 81.
boomsoort; 82. gesloten; 83. plaats in Friesland; 84. troefkaart; 86. uitbarsting van een vulkaan; 87. naaktloperij.

Tijden T
ijden
BOE

KWIN

Tijden

Verticaal
BOEK
1. het gekochte; 2. communicatiemiddel; 3. oud (Engels); 4. wandelplaats; 5. walvisachtig zoogdier; 6. bepaalde vrucht; 7.
CHE
WINK
& EIG
EL M
grote roofvogel; 8. schilderslinnen; 9. rivier in Oostenrijk; 10. centraal station (afk.); 11. Chinees-Indisch gerecht (snack);
ET HI
ENTI
JDSE
16. kostuum; 18. familielid; 20. boomsoort; 21. kaal en droog; 23. wreed Romeins heerser; 25. verpakking voor vloeistof;
S
T
ORIS
HAAG
C
26. insecteneter; 27. hoffeest; 29. deskundige inzake beoordelingen; 32. belachelijk persoon (clown); 34. koelhok op
H
E&E
SE VE
wenst
I
R
G
36. mensaap; 37. judograad; 39. autowedstrijd; 40. traag (futloos); 42. militair in opleiding; 43. avondmaaltijd;
H
E
ALEN
NTIJvissersboot;
u prett
D
S
45.
The
Music
E
ige fees
HAFactory (afk.); 46. gemeentelijke geneeskundige dienst (afk.); 51. houterig stijf meisje; 53. afgemat; 54. Italiaans gerecht; 55.A
korte herenjas; 56. ruwe schets of opstel; 57. soort onderwijs (afk.); 59. heldendicht; 60. hoogtepunt van
t

ORIS

KEL

MET

HIST
ORIS

CHE

& EIG

ENTIJ

DSE

HAA
GSE

VERH

ALEN

dagen
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e
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19!

de seksuele gevoelens; 62. aardappelsoort; 63. aardappelen oogsten; 66. paraplu (afk.); 67. mannetjesbij; 69. titel (afk.);
71. Spaanse uitroep; 73. aangenaam van smaak; 74. rap (snel); 75. deel van gebit; 78. meisjesspeelgoed; 80. koor(dans);
82. technische universiteit (afk.); 85. den lezer heil (Lat. afk.).
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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

Solo Anne-Marie Jung
Elke woensdag

Tot en met eind februari 2019 in de Nederlandse
theaters te zien: ‘RAM’, het tweede soloprogramma
van multi-talent Anne-Marie Jung. Bekend van ‘Wie
is de Mol’, Foute Vriendinnen’, ‘Petticoat’ en de
show van André van Duin, maar ook vele musicals
en muziektheaterproducties.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. 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 over verkoop of
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.

In deze onewomanshow maakt ze de karaktereigenschappen van haar sterrenbeeld ram absoluut waar: avontuurlijk, energiek, moedig,
innovatief en eerlijk. Met prachtige liedjes, grappige sketches en ontroerende monologen zorgt
deze blondine, befaamd om haar rode lippen, voor een avondvullende reis door de hoofden van
kleurrijke, excentrieke, maar toch herkenbare types. Uiteraard laat zij daarbij ook het achterste
van haar eígen tong zien!
10 januari: Noordwijk, Theater de Muze
23 januari: Schiedam, het Wennekerpand
15 februari: Sassenheim, S.C.C. ‘t Onderdak
16 februari: Gouda, de Goudse Schouwburg
19 februari Rijswijk, de Rijswijkse Schouwburg

Elke donderdag
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht
bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

Vrijdag 14 december 2018
Kerst in de Abdij

Speellijst: annemariejung.com. Tickets: Nationale Theaterkassa, via ntk.nl of 0900-9203.

Op vrijdag 14 december 2018 geeft het Ontmoetingskerkkoor zijn jaarlijkse kerstconcert in de Abdijkerk in de Willem III straat 40 in Loosduinen. Aanvang: 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur. Entree: €15,-(incl. consumptie).
Dirigent: Ellen de Jonge; pianist: Frank Wouters; organist: Christian Hutter en een koperkwarter. Uitgevoerd worden o.a. oud-Hollandse kerstliederen en Engelse hymnen.

Uitnodiging Kerstdiensten

Het Kerstoratorium Licht voor de Wereld van Dirk Zwart en Ria Borkent.

22 december: Kerstdienst van
10.45-13.00 uur, medewerking
Willy Caron Muziektheater
24 december: Kerstdienst van
18.30-20.00 uur, medewerking
koor Inspireted

Kerstboomceremonie Lange Voorhout op 13 december
De lichtjes van de Zweedse kerstboom op het Lange Voorhout worden dit jaar weer feestelijk ontstoken. Rond de kerstboomceremonie wordt ook het Luciafeest gevierd, het lichtfeest dat in Zweden het
begin van de kerstperiode markeert. Voor het Escher Museum op het Lange Voorhout zijn er gratis
optredens van zangkoren en kun je onder het genot van bisschopswijn en warme chocolademelk alvast
in de kerstsfeer komen.

Adventkerk, Robijnhorst 197 te
Den Haag. Toegang gratis.

Ceremonie

Kerst- en Oliebollen-ritten bij de Tramweg-Stichting
Op zaterdag 15 en 22 december 2018 organiseert de Tramweg-Stichting een gezellige sfeervolle
rit met fraai historisch trammaterieel, voorafgaand aan Kerstmis.
Er zal worden gereden met materieel van de Blauwe en de Gele tram (de interlokale trams tussen Den Haag en Leiden die tot 1961 reden). Reserveren voor specifiek van een deze wagens
is niet mogelijk. Om 14.30 uur wordt u opgehaald vanaf het opstelspoor voor het station Den
Haag Centraal (100 meter naar links lopen vanaf de zij-uitgang Rijnstraat). Er volgt een sfeervolle tramrit door Den Haag dat natuurlijk helemaal in kerststemming is.
Aangekomen bij ons depot in Scheveningen (oude pekelremise) wordt gepauzeerd en krijgt u
glühwein, chocolademelk en een heerlijke oliebol aangeboden. Tussen 17.00 en 17.30 uur zijn
de trams (die goed zijn verwarmd) weer terug bij Den Haag Centraal, zodat we de schemering
zullen meemaken.
De rit kost 22,50 euro per persoon en is inclusief de versnaperingen. U kunt u opgeven via het
mailadres tonslootmaker@planet.nl, door opgaven van: ‘Kerstrit zaterdag 15 december 2018’
of ‘zaterdag 22 december 2018’, aantal personen, uw mailadres en/of telefoonnummer en het
juiste bedrag over te maken naar bankrekening NL87 INGB 0001 5651 98 van A.J.M. Slootmaker te Voorburg.
Hij kan na ontvangst u via de mail bevestigen dat u deelnemer bent en kort van tevoren nog
informatie toesturen. Het aantal deelnemers per rit is beperkt tot 50 personen.

De kerstboom op het
Lange Voorhout in Den
Haag is traditiegetrouw
een geschenk van
Zweden. De Ambassade
van Zweden, Vereniging
Buurtschap Centrum 2005
en Museum Escher in Het
Paleis nodigen iedereen uit
om de jaarlijkse ontsteking
van de lichtjes te vieren.
Rond 18:00 uur steken
de burgemeester en de
Zweedse ambassadeur de
lichtjes van de kerstboom
aan.

Luciafeest
Het Luciafeest is een typisch Zweeds lichtfeest dat op 13 december, de naamdag van Sint Lucia, wordt
gevierd. De traditie stamt uit het eeuwenoude midwinterlichtfestival. Vroeg in de morgen wekken meisjes in witte kleding en met kaarsjes op hun hoofd het gezin en ouderen waarbij er speciale Lucialiedjes
gezongen worden. In de 20e eeuw heeft het Luciafeest zich naar de rest van Zweden en naburige
landen verspreid. In Zweden markeert het Luciafeest nu het begin van de kerstperiode.

WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND EN REISLUSTIG 2019

LEZERSAANBIEDING
Elke woensdagavond
een vast driegangenmenu
voor €18,50 p.p.
Restaurant LaSalle
Nieuwstraat 21A (bij de Grote Markt)

Au revoir à LaSalle!
Menu-info en reserveringen:
www.restaurantlasalle.nl
of bel 06-17045541

Boeken via onze website geeft als extra zekerheid dat
wij, nadat de boeking is gemaakt, contact met u zullen
opnemen om te controleren of alle details kloppen en
u te helpen indien u mogelijk nog andere vragen heeft.
Welke website/reisbureau biedt u deze extra service?

DE NIEUWE ZOMERGIDSEN ZIJN UIT!

TravelXL Reisbureau Reinken
Reinkenstraat 4, 2517 CV Den Haag
Bel: 070 - 350 09 14 of bezoek onze site www.travelxl.nl/reinken

Loosduinsekade 175,
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl
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‘Heel Den Haag had het erover’
Eind negentiende eeuw vindt in Den Haag een ongekend evenement plaats tijdens wat nu door
historici de ‘eerste feministische golf’ wordt genoemd: de ‘Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898’. De drie jaar eerder gehouden vrouwententoonstelling in ‘Woman’s Building’ op de
‘World’s Columbian Exposition’ te Chicago ligt hier als inspirerend voorbeeld aan ten grondslag.
Op 26 juni 1896 richten elf vrouwen in Amersfoort de ‘Vereeniging
Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid’ op. Hoofddoel is
‘de uitbreiding van de werkkring der
vrouw in Nederland’. De dames willen een tentoonstelling organiseren in
het jaar waarin Wilhelminazal worden
ingehuldigd als koningin. Voor het
eerst een vrouw die de hoogste positie
van het land bekleedt, dát feit is van
grote betekenis voor vrouwenarbeid!
Cato Pekelharing-Doyer, lid van de
‘Groningse Vrouwenbond’ en zeer
begaan met de ‘vrouwenquestie’,
hanteert de voorzittershamer. Al na
twee maanden draagt ze die over aan
Cécile Goekoop-de Jong van Beek
en Donk. Deze ambitieuze jonge
vrouw gaat voortvarend te werk: ze
stelt onmiddellijk een ‘jour’ in voor
ruggenspraak met de achterban, elke
dinsdagmiddag van 15.00 tot 18.00
uur bij haar thuis aan de Laan van
Meerdervoort te Den Haag. Veel
vrouwen weet zij ‘over te halen’ mee
te doen, zoals de onderwijzeressen
Marie Jungius en Suze Groshans.
Zij zullen haar steunpilaren worden.
Ook Hélène Mercier - zij bepleit al
langer in artikelen betere wetten,
vrouwenopleidingen en betaald werk
- wordt binnengehaald. Niet veel
later treedt Johanna Naber toe. Zij zet
zich in voor de documentatie van de
tentoonstelling en laat daarmee een
uitstekend archief achter (dat online
te raadplegen is bij Atria, ‘Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis’, te Amsterdam).
Brede opzet
Om vrouwenarbeid zo zichtbaar mogelijk te maken, denkt het bestuur aan
een tentoonstelling met twintig afdelingen, ‘rubrieken’ gedoopt, gewijd
aan industrie en nijverheid, landbouw,
hygiëne, maatschappelijk werk, letteren en wetenschap, beeldende kunst
enzovoort. De overzeese gebiedsdelen
maken er vanzelfsprekend deel vanuit: er komt een afdeling Oost-Indië

Binnentuin. Foto: Haags Gemeentearchief

ín het tentoonstellingsgebouw en
de zogenaamde Kampong Insulinde
erbuíten. Voor elke rubriek wordt een
commissie in het leven geroepen. Uit

Boek '1001 vrouwen in de 20ste eeuw'. Foto:
Frans Holtkamp

het hele land worden vrijwilligers
aangetrokken. Vanaf 1897 draait het
raderwerk op volle toeren met meer
dan tweehonderd vaste commissieleden, alléén vrouwen.
Wegwerpgebouw in Den Haag
Goekoops’ echtgenoot Adriaan, actief
als projectontwikkelaar avant la lettre
in de residentie, stelt niet alleen grond
maar ook zijn ingenieur, architecten
en ondernemers gratis beschikbaar.
Wat de locatie betreft gaat het om een
stuk afgegraven en nog braak liggend
duin op de hoek van de Scheve-

Congreszaal. Foto: Haags Gemeentearchief

ningseweg en wat nú de Eisenhowerlaan is. Eerst worden twee grote
houten bouwdelen opgetrokken, de
latere congres- en industriezaal, die
het bestuur goedkoop op de kop weet
te tikken. Beide zalen worden verbonden met twee parallelle galerijen
waarin de overige tentoonstellingszalen hun plek krijgen. Zo ontstaat een
carré met binnentuin.
Voorterrein
Op het voorterrein verschijnen een
houten muziektent voor de dameskapel, het gebouwtje van Blooker’s
Cacao, de fotografietent van de fir a
Lion en vier kiosken voor de verkoop
van poppen, sigaren - ook mannelijke
bezoekers moeten aan hun trekken
komen! - Goudse spritsen en het propageren van geheelonthouding. Maar
het voorgestelde bloembed in de vorm
van een kroon, dit in verband met de
ophanden zijnde inhuldiging van Wilhelmina, gaat niet door. Want in het
bestuur gaan stemmen op de tentoonstelling neutraal te houden. Misschien
speelt teleurstelling ook een rol in dit
besluit: op herhaalde uitnodigingen
van het bestuur aan Emma en Wilhelmina om de tentoonstelling te komen
bezoeken wordt door H.W.J.E. baron
Taets van Amerongen, spreekbuis
van het Koninklijk Huis, ontwijkend
geantwoord.
Onvermoeibare voorzitter
Goekoop houdt overal in het land
spreekbeurten om de betrokkenheid
bij de tentoonstelling te vergroten. Zo
spreekt ze op 23 november 1897 voor
arbeidsters in Amsterdam. Henriëtte
Roland Holst-van der Schalk, kort
daarvoor lid geworden van de SDAP,
bevindt zich onder haar gehoor. Na de
lezing springt ze overeind en scheldt
Goekoop uit voor een verraadster van
de ‘vrouw van het volk’. In die tijd
beoordelen veel socialisten feminisme
als een ‘hobby’ van vrouwen uit de
bourgeoisie die immers niet hoeven
te sappelen. Roland Holst is er heilig
van overtuigd, dat arbeidsters dichter
bij de natuur en het echte leven staan

Plattegrond van het tentoonstellingsterrein. Foto: Atria

dan andere vrouwen. Goekoop, een
freule die vanuit de historische rol
van de aristocratie als volksbeschermer denkt, meent juist díchter bij de

gewone mens te staan dan de bourgeoisie. Daarbij legt ze een ander accent dan Roland Holst: de arbeiderswereld is géén plek van authenticiteit,

Kiosk Blooker's Cacao op het voorterrein. Foto: Haags Gemeentearchief
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en evindt ic direct ac ter de entree
Men wil vooral de fabrieksarbeid van
tallo e vrou en ic t aar a en
een ignaal van ungiu egint een
onver ac t concert alle inger
naai ac ine , oel , c eer , eef
en nog veel eer ac ine eginnen
luid te ratelen, ediend door o n
e tig vrou en in ettelo e leding
e genodigden treffen er g n inforatie aan over ongerlonen, te lange
er dagen en lec te ui ve ting
e aal li t niet in de ver te verte o
fa rie rui te in de c te ereld e
etro en fa ri anten ilden all n
ac ine , grond toffen, ul iddelen
en vrou en e c i aar tellen al er
een fraai eeld erd neerge et
De belabberde kanten van fabrieksareid orden l ic t aar ge aa t in
de aal van et aat c a eli er
verdero in de rec tervleugel
de
ogenaa de gru eltafel aldaar i n
te ten te le en over de loedlonen
van de naai ter n t de roducten
die i vervaardigen et de i e orende ri aart e aar de ge iddelde e oe er die daar arriveert, eeft
de tong al o de c oenen, ver adigd
van alles wat hij tot op dat moment
ge ien en ge oord eeft
Drie drukke maanden
De kop is eraf. Drie maanden van
dru te re en aan uli, augu tu en
september.
r i een doorlo end rogra a
van voordrac ten o et ge ied
van ang, dan en toneel, voed el,
o en, tuinieren en ovoort rou en
de on treren a ac ten, toelen atten bijvoorbeeld. Veel voorwerpen
orden geë o eerd, i voor eur
uit te tielfa rie en, aar i er de
meeste vrouwen werken.

want arbeiders moeten ontwikkeld
orden er effing i een oord dat
voor, ti den en na de tentoon telling
veelvuldig ordt ge rui t
Opening
e ationale entoon telling van
Vrouwenarbeid wordt op 9 juli 1898
geo end e congre aal it vol
ro inenten aet van erongen,
de voltallige ederland e regering,
aag e ge eenteraad leden, di loatie e ge anten en ovoort oe oo
o ent et een eec ervolgen
voert et groot vrou en oor een
o ening cantate uit o een te t van
Marie van Wissenkerke. Daarna
egeven de genodigden ic naar de
indu trie aal ie i van eet af aan
al groot te e o itierui te edoeld

ontaan leurt de tentoon telling o
augu tu oran e ond
uur
o t et eric t innen dat
a en
il el ina naar de e o itie o en
it doet een lot eling eroe o
et i rovi atiever ogen van de
organi atoren i lagen erin et oge
e oe vor teli te ontvangen

Afdeling ﬁrma Pander met dames die met garens bezig zijn. Foto: Haags Gemeentearchief

van man en vrouw is in het moderne
roletariaat over onnen

al in etten voor et vrou en ie rec t, i eindredacteur

voor rou enar eid dat ungiu
voorne en i o te ric ten

et et o c rift ie niet er t, al
niet eten oven de indu trie aal veegt
e de vloer aan aarli , dit getuigt
van een oo gren eloo e ver lindheid voor de feitelijke toestanden, dat
et on egonnen i ier eenig lic t te
willen ontsteken - een blindheid, een
onnoo el eid, die regelrec t af ta t
van de hypokriete eerbied, waarmee
de ourgeoi ie ge oon i over de
eilig eid van den ar eid te re en
nl den ar eid anderer e iet die
aanduiding et lief t veranderd in i
hier werken dubbel, opdat anderen die
niet er en, eten

Tot slot
e ationale entoon telling van
rou enar eid
ag een ucce

rou en en i torici oordelen
ver c illend over et e anci atori c ge alte van de tentoon telling
erte e aaldi , ociaal i torica
en oogleraar taal en cultuur tudie ,
noe t in de e eren eu , een
docu entaire televi ie erie over de
negentiende eeu in ederland, de
e o itie een onge end vi ueel e ta el , aarin da e van goede o af
en eenvoudige ar eid ter
en un
er re enteren eel en aag
ad et erover , aldu aaldi , die de
tentoon telling al een door raa in de
vrou en e eging e c ou t

an de elangri te ge eurteni en o de e o itie ordt ver lag
gedaan in et lad rou enar eid,
rgaan van de ereeniging ationale
entoon telling van rou enar eid
aarvan de uitgave, drie eer er
ee en dat drie aanden lang, ordt
ver orgd door de ru rie co i ie
etteren en eten c a
a er, die ic n de e o itie vooral

Beschreven prentbriefkaart stoelenmaakster.
Foto: Haags Gemeentearchief

orden genoe d
e oe er ,
ic t aar a ing van vrou enar eid,
aandac t voor de grote ver c illen
tu en ar eid ter en urgervrou en
en een atig aldo van
at
laat te gaat naar et ationaal ureau

ood ordt de tentoon telling ti den
et congre e vrou en e eging en
et ar eider vraag tu
n ar eidter in de aal, l
leider elle
roel tra at de da e un intere e
voor de ar eider a a legiti eren
et et argu ent van e c avende
invloed , vindt i aan atigende
etutteling, na loei van een a itali ti c e eriode
el rood i de rede aarin oland
ol t de tentoon telling e elt de
fe ini ti c e ourgeoi da e i n
onreali ti c e vrou o ft ic niet
af te etten tegen de an, ant de
tegen tri dig eid tu c en de elangen

Industriezaal. Foto: Haags Gemeentearchief

n et a ver c enen oe
vrouen in de te eeu van i torica
Els Kloek passeren opmerkelijk veel
vrouwen de revue die bij de spraaka ende tentoon telling in en aag
etro en i n ge ee t en in de eeu
daarna veel ullen ete enen voor de
vrou ene anci atie
Frans Holtkamp
fc
all nl
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Horizontaal
1. chaotisch geheel; 7. brug over een weg; 12. loofboom;
13. Spaans eiland; 14. halsboord; 15. radon (scheik. afk.);
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(afk.);
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42. deel van een gebonden boek; 44. ondiep water; 46. lichtkrans om
zon of maan; 47. zoon van Adam en Eva; 48. nog niets gegeten of gedronken;
49. edelmetaal; 50. heldendicht; 52. bewaarplaats voor vis; 54. deel van het oog; 56. aanwijzend
voornaamwoord; 58. domme blunder; 61. lidwoord; 62. vervolger van wild; 64. voertuig; 65 vlug; 67. vruchtengelei;
68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. Amerikaanse boerderij; 72. klein café; 73. deel van auto; 76. meisjesnaam; 77. erbium (scheik. afk.); 78. insect; 79. zachte metaalsoort; 81. technische dienst (afk.); 82. kookgerei;
83. gemeend (oprecht); 84. kleefmiddel; 86. werkschema; 87. man van adel.
Verticaal
1. plaats in Polen; 2. romanum imperium (afk.); 3. deel van een nijptang; 4. Duits automerk; 5. soort weefsel; 6.
bedlegerig (onwel); 7. groot soort hagedis; 8. telwoord; 9. droog (kaal); 10. unie liberaal (afk.); 11. hovenier; 16.
nieuw (in samenst.); 18. (snel)soort; 20. asvaas; 21. aardkluit; 23. inwendig orgaan; 25. gang van een paard; 26.
plaats in Duitsland; 27. badplaats in Frankrijk; 29. deel van bestek; 32. mannelijk beroep; 34. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 36. imposant (geweldig); 37. tuimeling; 39. Joodse godsdienstleraar; 40. zangstem; 42. tafelfles
voor wijn; 43. make-up artikel; 45. strik; 46. afrastering; 51. schrijfgerei; 53. watervogel; 54. klein roofdier; 55.
binnenwater; 56. stoom (walm); 57. zwemvogel; 59 openbaar vervoermiddel; 60. Mohammedaanse vastenmaand;
62. jongensnaam; 63. plaats in Overijssel; 66. grappenmaker; 67. kledingstuk; 69. voormalig Chinees staatsman;
71. mollengang; 73. plaats in België; 74. slot (afloop); 75. deel van schouwburg; 78. boenmiddel; 80. roeipen; 82.
rivier in Italië; 85. lengtemaat (afk.).
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Knippen en plakken
Artikelen in De Oud-Hagenaar
over strips en striptekenaars
hebben altijd mijn bijzondere
belangstelling als verzamelaar. Pim Oosterheert is in dat
opzicht vanwege zijn Bommelzolder een landelijk bekende
verzamelaar. Dat ook Julius
Pasgeld iets op te biechten
had over zijn Dick Bos-verzameling is “onbekend” wereldnieuws; wat uiteraard ook
voor mij geldt.
l tri ofiel en i aar c
alleen i i elf e end c
e i e eft dat die fiel in
in de oorlog aren oet i n
ge orden

i nli
teraf
i al
a er

l i n ouder na eli et vier inderen van oo duinen naar de ou erttraat andelden, o dat o a of o oe
oal i toen nog genoe d erd
arig a , dan a en i o een
adre aar inder eelgoed allang et
ui uit a er i l de vol a enen
un ge re en voerden ette o oe
on aan tafel o
a o de olifant
te le en i ad na eli de ranten
tri van ie einu uitge ni t en
in een c rift e ge la t
n de tri i el van an atla dit
aar onin li onder c eiden van ege i n verdien ten in de tri ereld
ordt ie a o in
genoe d
de ni el van o oe oeten du nog
een of t ee aar ouder i n
ereli i dat niet oonder, re e en
n o a de eer ten aren die onder
t ee of drie laat e een te t rodu-

ceerden

ie deed dat oo al

at oonder dit deed i logi c ,
o dat de taal i e o den duur
een literaire rol eelde die ic niet
in allonnet e laat vangen oc in
o el o oe , noc in a ie
en oning olle i n i n allonnet e
terug te vinden
lleen anda verandert in et e
ver aal in een allonnet e erie
ri el e er o dat oonder een ede er er toe te ing gaf o anda
te vervolgen
et inten e i t dat i o a vooreeld niet al veel eerder en gaan volgen, en i anda avonturen vanaf
circa
uit de rant gaan ni en
ot de aag c e Courant et et
fu eerde en anda o ield te e taan
dac t i
ant een aar aar later ontde te i
dat een oo , die net al i door i n
oeder erfeli ni e et a , uit
i n rant in aarten di nog teed
anda ver alen ni te die i i
eeft nagelaten
i n tri elang telling reeg
a ec t vor in i n iddel are
c ool aren i n eg naar de eerder
e c reven u ertu de ilde c ool
voerde lang et ri o en lein, aar
i in de etalage van een oe andel
niet alleen ic o uliu a geld ,
aar oo e rand, ot orton,
o Crac , en ovoort , ag liggen
an i n elf verdiende a geld oc t
i regel atig een nieu e e laar

ot oo voet al een o
a ge orden, en de detective erden ingeruild
voor ic il tra e eer te t ee
deelt e vond i in een igaren aa
in de eren traat, die toevallig in de
vorige e ud agenaar al foto a
o geno en i et geen igarenaa eer e latere vi ftien oe e
in oe en io en aan de aan van
eerdervoort
later, al tudent, over a geld
te e c i en a i een aar aar
vroeg i n ed uit o in oo duinen
et
te e orgen it et re erve
e e laar ni te i de tri , en
la te o circa t intig avonturen van
iranda lai e in el aar
oen et tuderen ongeveer a
afgelo en, ver c een et feno een
ro el ar t aar en en o van
un ver a eling tri ni el af tand
deden o lie i een tegen een doo
vol a ie ni el aan, die o aar
a dat i et aandurfde er gulden
in te inve teren e o reng t lee
rui veertig nagenoeg co lete avonturen o te leveren
andaar dat i dit ver aal de aan ef
ni en en la en ee gaf oal
i o ter eert i n o el older
creëerde
r i n na eli t ee redenen o
de e o
ni en en la en te
a en an veel ni el ver alen i
nooit een oe in dru vor ver c enen et na e van anda en a ie
oe el uitgeveri tri tift tegenoordig e ig i in die a ie lacune

te voor ien
en andere reden i , dat et for aat
van een ni el vaa groter i dan in
i voor eeld een literaire o el
oc et
itgeveri en anda en ondria e en intu en alle ver alen van o el o oe en oning olle i n in
dru vor o de ar t ge rac t n
van de figuren rond oning olle i n
i natuurli i n ini ter re ident,
genaa d reutel ver eld de e
i onder eid o dat i , dit voor aar in
eeu arden i nde, ti den een tad andeling et tand eeld van ieter
elle roel tra a eerde
e an elf i i

o ulair in ran e

ringen, aar i c ien oet i eggen dat door e nu et il el u
al vol lied ge ongen ordt
i ilde na de er te ereldoorlog
de onarc ie af c affen den aan de
u i c e aar en de uit e ei er
et vol lee ac ter oningin ilel ina te taan een rugge teun voor
aar o i aar ilveren a t u ileu et vol lied ien eerland
loed af te c affen en door et
il el u te vervangen
ieter elle oet oonder tot reutel
ge n ireerd e en
Jan v.d. Heijden
heijden5@caiway.nl

Soms staat de tijd even stil
Zondag 18 november loop ik op de Nijkerklaan op weg naar het
voetbalveld van Quick-Steps om een reünie bij te wonen van
oudgedienden. Een reünie vanwege het 85-jarig bestaan van deze
voetbalclub. Wanneer ik daar loop, overvalt mij een heftig nostalgisch gevoel.
eventig aar geleden lie i daar al
lein onget e door de elfde traat naar
et terrein o voor et eer t in vereniging ver and te gaan voet allen
n die ti d,
, oc t e niet voor e
e aar in clu ver and elen uic
te
a een ec te uurtvereniging
ag tu en de ui en en c olen in en
teven de clu die ver onden a et

de roo
at olie e er van de eldoorn elaan, ere ia van i ieu genaa d en i ondere ligging, o dat
niet veel verenigingen o idden in de
i i n gelegen en odanig dat geen
uit reiding van velden ogeli a
n eventig aar i er veel, eel veel
veranderd en gee teli advi eur

die de ti d et e tuur i tond in et
e a en van de religieu e nor en
en aarden van de roo
at olie e
vereniging e taat al lang niet eer
elf de er aan de eldoorn elaan
al niet aan de loo a er unnen
ont na en o de letter
, die
in et verleden i de vereniging naa
ri ten, i n allang verd enen
o end over de i er laan vraag
i i af aaro i dit no talgi c e
gevoel i overvalt
aan e
eventig aar terug in de ti d
oe
naar een ver laring l vanaf
eelt de e voet alclu o de e
locatie ee voet alveld e die nog
e act o de elfde le liggen al
eventig aar geleden aar vooral
oo o dat de ele o geving, ui en,
c olen, lant oenen nog teed etelfde eeld geven al et eeld at
vanuit i n eugd o i n netvlie i
ge ro ecteerd u reali eer i i oe
i onder et i dat een voet alclu

Dit is de enige verandering. De ene foto toont situatie van vóór 1983, de tweede zoals het nu is.

al

uic te , ter i l alle uiterli
aar oo aat c a eli veranderd
i , nog teed ringlevend i en
te en dat i , e tuurli , organi atori c , el et de ti d i n eegegaan
oeveel dergeli e voet alverenigingen e taan er nog in en aag
odra i daar ord ver el o d, valt
i o dat de feer rettig en uitnodigend i uiten de ont oeting et
i n oude voet alvrienden e i nog

en ele aangena e ge re en et
e tuurleden, aar i i et gevoel
ri g dat et le ier in voet al i un
voor de toe o t i ge aar orgd
a een aantal ge ellige uren eer i
ui aart en i nog een eer o ,
ni in i n ar o te ien en te
voelen dat i niet gedroo d e
Joop van Sas
vansasj@hetnet.nl
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AIXAM introduceert
eerste Brommobiel SUV

AIXAM Nederland brengt als eerste Brommobielproducent een SUV op de markt.
Daarmee is AIXAM wederom uniek in haar productstrategie.Vanaf nu is deze
prachtige beauty ook te bewonderen bij Brommobielland te Spijkenisse!
Vraag vanuit de markt”Al jaren was er een vraag
vanuit de markt waar AIXAM nu op in springt.”
“Veel mensen hebben namelijk behoefte aan een
hogere instap en een beter zicht op de weg.” Daar
zorgt de komst van de nieuwe Crossover voor. Zo
werd de bodemvrijheid en instaphoogte met maar
liefst 5 centimeter verhoogd! Daarnaast werden
de stoelen aangepakt om voor meer comfort te
zorgen.
ernieu ing aa t een nieu e leur affier
Blauw metallic die op alle modellen te leveren
is werd ook het interieur grondig aangepakt.
Het dashboard kreeg nieuwe TFT techniek met

meer diagnose mogelijkheden en de stoelen
werden iets breder met een zachtere vulling. Om
het interieurgeluid terug te dringen werden de
deurpanelen nieuw ontworpen met extra isolatie.
Daarnaast kregen de sloten een wijziging om de
deur beter en mooier dicht te laten vallen. De
nieuwe Crossover wordt standaard geleverd met
de mooie 15” licht metalen velgen

Bent u goed voorbereid
op het winterweer?

In de winterperiode staat de gemeente dag en nacht klaar om de
gladheid te bestrĳden. De gemeente bestrĳdt gladheid op een
vastgesteld netwerk van wegen en ﬁetspaden. Zo houden we onze
stad zo goed mogelĳk bereikbaar voor het verkeer. Zelf kunt u ook
een bĳdrage leveren door uw stoep of portiek sneeuwvrĳ te houden.
U kunt op verschillende locaties kleine
hoeveelheden gratis strooizout ophalen.
Vergeet niet zelf een emmer of tas mee
te nemen! Kĳk voor locaties, strooiroutes en
informatie over gladheidsbestrĳding op

RijdenIn een brommobiel mag u rijden met een
AM-Rijbewijs, als u wordt afgekeurd voor uw
auto-rijbewijs dan kunt u bij het gemeentehuis uw
rijbewijs om laten zetten zonder keuring voor een
AM-Rijbewijs.

www.denhaag.nl/gladheid, bel de gemeente
op 14070 of volg ons op Twitter of Facebook.

Scan de QR-code
voor tips
en strooiroutes.

Samen houden we onze stad begaanbaar!

Van woensdag 26 december 2e kerstdag t/m zaterdag 29 december.

AIXAM-EINDEJAARSSHOWKNALLERS!
Tijdens onze eindejaarsbrommobielshow bieden wij u dit jaar nog veel mooie acties en voordeel op onze mobieltjes.

Zo rijdt u wel erg voordelig
het nieuwe jaar tegemoet.

Onze goede voornemens
Extra hoge inruilprijzen • Eindejaarsopruiming • Gratis bezorgen
Elke occasion met AVK ( Aixam Veiligheids Keuring ) voorgeinspecteerd
Gratis AVK inspectie op uw brommobiel • Gratis goodiebag • 1000km gratis brandstof
Rijden uit voorraad • Scherpe financieringstarieven
D-Truck uit voorraad leverbaar • Private lease aanbiedingen

Brommobielland Laanweg 2 3208LC Spijkenisse 0181-320800 www.brommobielland.nl
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Adrianus Boelens: dichter van het paradijs
De winter van 1922 is streng, zeer streng. Vanaf eind november 1921 vriest het en op Sinterklaasavond is het al 15
graden onder nul. Tot eind maart zal de vorst aanhouden, met dagen waarop het kwik niet boven nul komt.
Sneeuw en ijs geven Den Haag een
winterse aanblik. Sneeuw bedekt de
daken van de oude gebouwen rond
het Binnenhof. De bomen op de
Lange Vijverberg zijn in wintertooi en
boven de bevroren Hofvijver cirkelen
krijsend hongerige meeuwen. Niet ver
van de Hofvijver, in een armoedig zolderkamertje in de Passage, wordt op
9 februari 1922 het levenloze lichaam
van een bejaarde man gevonden; omgekomen door gasverstikking.
Wanneer bekend wordt wie de overledene is, gaat een schok door Den
Haag. Een van zijn bekendste inwoners Adriaan Boelens, de paradijsdichter, is niet meer. Zijn begrafenis staat
in schril contrast met de armoedige
omstandigheden waaronder hij heeft
geleefd en is gestorven.
Zwolse jaren
Op 26 april 1840 wordt in het gezin
van Roelof Boelens, boekverkoper te
Zwolle, een jongetje geboren. De baby
krijgt de naam van zijn grootvader,
Adrianus. Hij groeit op tussen boeken.
Dit heeft ongetwijfeld invloed gehad
op zijn ontwikkeling. Op latere leeftijd
neemt hij actief deel aan het culturele
leven van Zwolle. Hij is waarnemend
secretaris van een rederijkerskamer
die toneelvoorstellingen verzorgt.
Daarnaast is hij boekhouder bij het
Zwolse agentschap van de Nederlandsche Bank. Maar, in 1887, komen
wij Boelens onverwachts tegen als
getuige in een spraakmakend proces.
Hij woont dan in Amsterdam. Over
de reden van zijn vertrek uit Zwolle is
niets bekend.
Majesteitsschennis
Op 24 april 1886 verschijnt in het tijdschrift ‘Recht voor Allen’ een artikel
getiteld ‘De koning komt’. Aanleiding
is het jaarlijks bezoek aan Amsterdam
van koning Willem III. De anonieme
schrijver vraagt zich af waarom
iemand die “...zo weinig werk van
zijn baantje maakt” zoveel waardering
krijgt. Deze tekst is reden om het blad
aan te klagen voor majesteitsschennis! De redacteur Ferdinand Domela
Nieuwenhuis neemt de verantwoording voor dit artikel op zich. Hij wordt
veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en gaat in hoger beroep. Tijdens
dit hoger beroep meldt Adrianus
Boelens zich als auteur van het artikel.

Ondanks zijn getuigenis blijft de straf
gehandhaafd. In de processtukken
wordt over Boelens vermeld dat hij 46
jaar is, in Amsterdam woont en zonder
beroep is.

voor toneel. Bijna dertig jaar is hij een
trouwe bezoeker van de Koninklijke
Schouwburg. Om Boelens daar te
leren kennen, volgen wij hem naar het
paradijs.

Volksschrijver
Eind 1887 verhuist Boelens van
Amsterdam naar Den Haag. Waar hij
tot zijn overlijden, in 1922, zal blijven
wonen. Hij vestigt zich hier als ‘schrijver’; beter gezegd als volksschrijver.
Rond 1900 komt laaggeletterdheid en
analfabetisme nog veel voor. Boelens
is de steun voor de mensen, die moeite
hebben hun gedachten aan het papier
toe te vertrouwen. Hij schrijft voor
hen, tegen een redelijk vergoeding,
brieven en verzoekschriften aan
instanties. Voor verliefden schrijft
hij liefdesbrieven. Op verzoek maakt
hij gedichten voor bruiloften en partijen. Enkele van zijn feestgedichten
wordt gebundeld en uitgegeven door
Magazijn ‘De Voordracht’. Ook voor
sinterklaasgedichten weet men hem te
vinden; hij schudt ze uit zijn mouw.
Een brief aan de gemeente sluit hij af
met de woorden: “Ach Heer, wees mij
indachtig. Want ik ben in de tachtig.
Met vriendelijke gevoelens. Uw dienaar Boelens.”

Het paradijs
De goedkoopste rang in het theater,
hoog in de nok van de zaal, wordt over
het algemeen aangeduid als schellinkje. Zo niet in Den Haag daar spreekt
men - naar Frans voorbeeld - van het
paradijs. Het paradijs is de woning der
engelen, maar of de Haagse engelen
ook echt engelen zijn? Tot ver in
twintigste eeuw doet op de galerij (de
officiële ena ing van et aradi
een mannelijke suppoost dienst in
plaats van een ouvreuse.

Ook stuurt hij gedichten naar staatshoofden. Bijvoorbeeld begin 1913 aan
koningin Wilhelmina en de president
van de Franse Republiek Poincaré.
Het is een gedicht in het Frans; gewijd
aan de vrede (poême de la paix). Van
zowel Wilhelmina als van Poincaré
ontvangt hij een dankbetuiging. Reden
voor Boelens, die eens kritiek had op
de vader van de koningin, zich ‘hofdichter van hare majesteit’ te noemen.
De onderwerpen van de brieven zijn
soms van vertrouwelijke of intieme
aard. Vaak geeft Boelens zijn oordeel
over deze kwesties. Zo groeit hij uit
tot een vertrouwenspersoon die wijs,
berustend en met grote tolerantie advies geeft. Zijn motto: “De kleinen sta
‘k ter zij, de groten helpen mij.”
Voor nog iets anders is Boelens
bekend. Hij is de vriend van de
meeuwen. Als het een barre winter
is en honderden hongerige meeuwen
boven de Hofvijver vliegen, dan schiet
Boelens ze te hulp. Hij prikt papiertjes
aan de bomen. Hierop wordt, in
dichtvorm, het publiek opgewekt de
meeuwen te voeren. Zoals: ‘Meeuwen
in hun bittere nood, vragen menschen
geef ons brood’. Zelf geeft hij het
goede voorbeeld door in koude maanden dagelijks de meeuwen met brood
te spijzigen. De meeuwen kennen hem
en omringen hem als duiven.
Naast het schrijven heeft hij een passie

Daar hoog boven in de Koninklijke
Schouwburg heeft Boelens zijn eigen
plekje. In een vrij hoekje staat voor
hem apart een stoeltje. Een opvoering
zonder hem is haast niet denkbaar.
Boelens is niet alleen een engel, maar
ook een dichter. Zo groeit hij uit tot

voortzetten.
Ook geeft
Boelens in de
pauze, omringd door het
publiek van de
4e rang, uitleg
over het stuk.
Bezoekers van
de duurdere
rangen gaan
vaak naar
boven om
naar hem te
luisteren.
En zo is Boelens woordvoerder, pleitbezorger en voorlichter
van het paradijspubliek. Maar zijn
leeftijd gaat tellen en zijn gezondheid
wordt minder. Eind 1920 moet hij
afscheid nemen van het paradijs.
Zijn laatste jaren
Boelens is nu zeer bejaard. Men ziet
hem schuifelen, voetje voor voetje,
met een zwart kalotje op het hoofd,
stok in de rechterhand. Bundeltje kranten en paperassen in de linkerhand.
Zo sloft de paradijsdichter rond in het
hartje van de stad. De mensen stoten
elkaar aan en zeggen; “daar gaat de
paradijsdichter.”
De zorgen van het leven drukken
zwaar op hem. Een bezoek aan de
schouwburg is niet meer mogelijk.
Door een val heeft hij, begin 1922,
zijn rechterpols verstuikt en kan niet
schrijven. Twee zaken die zin geven
aan zijn leven, zijn niet meer mogelijk.

de paradijsdichter. Een benaming die
in de toneelwereld uniek is. Vanuit
zijn hoge positie daalt Boelens af
naar het podium om in dichtvorm
jubilerende artiesten namens het
paradijs te huldigen. Ook neemt hij
het bij de gemeente en directie op voor
de belangen van zijn mede engelen.
Er komt een afdakje bij het loket voor
de 3e en 4e rang, zodat de bezoekers
beschut in de rij kunnen staan voor
hun kaartje. Ze krijgen een eigen foyer
en de houten planken maken plaats
voor comfortabele klapstoeltjes. De
wanden van deze foyer zullen door
de inzet van Boelens versierd worden
met foto’s van bekende en minder
bekende artiesten. Foto’s die vaak
zijn voorzien van een opdracht aan de
paradijsdichter.
Omgekeerd nemen de engelen het op
voor Boelens. Wanneer zijn toespraak
voor een jubilaris - door de ceremoniemeester - wordt onderbroken omdat
het te lang duurt, klinkt vanuit de
oogte ge oel, ge uit en oegeroe ,
totdat Boelens zijn toespraak mag

En dan zijn er geldzorgen. Het schrijven van brieven en gelegenheidsgedichten is geen vetpot. Door armoede
gedreven verkast Boelens van de ene
bekrompen kamer naar een andere
nog goedkoper kamertje en woont ten
slotte in een zolderkamertje hoog in de
Passage boven nummer 11. Weldoeners steunen hem met giften. Als dank
ontvangen zij een gedicht. En de man
die bijna niets te eten heeft, deelt ‘s
winters zijn brood met de meeuwen.
Het is een kommervol bestaan. Hij ziet
geen andere uitweg dan de wanhoopsdaad.
Begrafenis
Even ziet het er naar uit dat hij van gemeentewege - dus heel eenvoudig - zal
worden begraven. Dan beseft men pas
onder welke omstandigheden Boelens
leefde. Acteurs en de directies van de
Haagse theaters besluiten dat Boelens
een ‘keurige begrafenis’ verdient en
nemen de kosten op zich.
Op zaterdag 11 februari 1922 hangen

aan de theaters de vlaggen halfstok.
Voor het sterfhuis in de Passage en tot
ver in de Gravenstraat en op het Buitenhof is een grote menigte aanwezig.
Om 12 uur precies wordt de met
bloemen bedekte kist naar buiten
gedragen. Er is zelfs een krans met lint
van “De dankbare meeuwen”.
Door de binnenstad trekt de rouwstoet
naar de Koninklijke Schouwburg.
Wanneer de stoet over de Lange
Vijverberg gaat, merken toeschouwers
op dat een zwerm meeuwen boven de
stoet cirkelt. Alsof zij voelen dat hun
oude vriend en weldoener naar zijn
laatste rustplaats wordt gebracht.
De begrafenis vindt plaats op “Oud
Eik en Duinen”. Bij het graf worden
lovende toespraken gehouden, onder
andere door de inspecteur van de dierenbescherming en Cor Ruys namens
de Haghe-spelers. Cor Ruys sluit zijn
toespraak af met de woorden “rust
zacht brave ziel”.
Bij het schrijven van dit artikel heb ik
gebruik kunnen maken van informatie
van het Historisch Centrum Overijssel en het Haags Gemeentearchief.
Dit archief beschikt ook over enkele
foto’s. Een van deze foto’s heeft in de
foyer van de Koninklijke Schouwburg
gehangen. Een eer die, voor hem en na
hem, nooit een theaterbezoeker in Den
Haag of elders ten deel is gevallen.
Internet heeft zijn schaduwzijde, maar
ook zijn positieve kanten. Tot mijn
grote verrassing ontdekte ik dat op
‘YouTube’ de uitvaart van de paradijsdichter is te zien!
Het slotwoord geef ik aan Adrianus
Boelens.
Gij die mij ziet, vergeet mij niet
Houdt in uw hart, den ouden bard
En wordt ook grijs, in het Paradijs
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl

pagina 22

Dinsdag 11 december 2018

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

- Advertorial -

Holland Dance Festival trakteert:

Maak kans op gratis deelname aan
de moderne danscursus Good [old] Times
Op 29 juni jl. heeft Holland Dance Festival de Haagse C in
ontvangst mogen nemen. Tijdens de viering van het vijfjarige bestaan van de CultuurSchakel in Den Haag werd het dansproject
Good [old] Times bekroond met de nieuwe cultuurprijs. Hiermee
ontving Holland Dance Festival een geldbedrag van €500. Dit
bedrag wordt beschikbaar gesteld aan zes toekomstige deelnemers van de moderne danscursus voor 55-plussers. Holland
Dance Festival hoopt met deze actie deelnemers te bereiken die
het lesgeld niet of moeilijk kunnen dragen. Want Holland Dance
Festival is ervan overtuigd dat dans voor iedereen is!
Good [old] Times
Good [old] Times is een dansproject
voor vitale 55-plussers, georganiseerd door Holland Dance Festival in
samenwerking met theaters in de wijk.
Drie jaar geleden begon het dansproject als opmaat voor een dansproductie
die in première ging tijdens het Holland Dance Festival 2016. Sindsdien is
Good [old] Times uitgegroeid tot een
volwaardige lessenreeks die gedurende het seizoen in drie theaters kan
worden gevolgd: Theater De Nieuwe
Regentes, Theater Dakota en Diamant

Theater. Deelnemers van Good [old]
Times volgen lessen in moderne
dans en werken tegelijkertijd aan hun
gezondheid. Tevens is het sociale
aspect zeer groot en is de ‘fun-factor’
ontzettend belangrijk.
Hoe maak je kans?
Wil jij kans maken op gratis deelname
aan de moderne danscursus Good
[old] Times (10 lessen)?
Stuur dan een mailtje naar publiciteit@holland-dance.com. Wees er snel

bij, want op = op. De actie is alleen
geldig voor reeks 3 (mid januari t/m
eind maart). De actie geldt voor alle

deelnemende locaties (Theater De
Nieuwe Regentes, Dakota Theater,
Diamant Theater) zolang de voorraad

strekt. De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen of voor
reeds gekochte tickets.
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL

SE RV ER CO MF OR T RO LL
AT OR
ME T SO FT BA ND EN
Stijlvolle lichtgewicht rollator me
t soft-banden voor meer
loopcomfort. Ontworpen volgens
de laatste trends in 11
modieuze kleuren en met veel mo
gelijke accessoires.
Met een eigen gewicht van ca. 6,6
kg een van de lichtste
rollators. Uniek oersterk frame voo
r extra veiligheid,
comfort, licht wendbaar, kleine dra
aicirkel en stabiliteit.

R
OOR ROLLATO
L E T’S G O IN D
ijlvolle beuken/
binnenrollator in st

Lichtgewicht
blad en
et afneembaar dien
zilver uitvoering. M
en zeer
g in- en uitklapbaar
een rem. Eenvoudi
wendbaar.
et de Hofpas

M

de
Ook verkrijgbaar in
ciet
kleuren rood/antra
it.
t/w
en mat zwar

20

€ 152,

189,Normale prijs €

De stijlvolle Server Comfort rollato
r biedt veel comfort,
is goed wendbaar. De Server is bov
endien eenvoudig
in/uit te klappen en blijft gesloten
door het eenvoudige
vergrendelingssysteem. Verkrijgba
ar in 3 zithoogtes en
maar liefst 11 prachtige kleuren (zw
art, antraciet, champagne, ijsblauw, olijfgroen, bruin,
wijnrood, wit, lila,
blauw en turquoise). Deze rollato
r is standaard voorzien van een
bagagetas en stokhouder. U kunt
de rollator naar wens uitbreiden
met diverse handige accessoires
zoals ultrasoft-banden voor nog
meer comfort tijdens het lopen, een
ruggordel, opberg-/reistas,
dienblad en comfortabel zitkussen.

Met de Hofpas

€ 279,20
Normale prijs € 349,-

KAARTENHOUDER

VOETENWARMER FWS
Deze elektrische voetenzak verwarmt uw voeten snel op en houdt ze op temperatuur. De zak
is ruim en geschikt voor een schoenmaat van
maximaal 46. Keuze uit 3 temperatuurstanden.
Met oververhittingsbeveiMet de Hofpas
liging.

Mooie licht gebogen speelkaartenhouder in
beuken. Keuze uit 25cm, 35cm en 50cm.

Met de Hofpas

€ 6,35

€ 26,35

Normale prijs € 32,95

Normale prijs € 7,95 (25cm)

FX-8025 SENIOREN TELEFOON COMBISET

EXTRA GROTE SPEELKAARTEN

Combinatieset bestaand uit een eenvoudige huistelefoon en een bijpassende losse handset voor draadloos
bellen door het hele huis. Zowel het vaste toestel als
de handset hebben extra grote toetsen, een regelbaar
volume en zijn eenvoudig
Met de Hofpas
in gebruik. Ook te gebrui20
ken om binnenshuis met
elkaar praten.
Normale prijs € 99,-

Deze extra grote speelkaarten
zijn makkelijk te herkennen
en vast te houden. Bijzonder
geschikt voor mensen met een
gering grijpvermogen en visueel Met de Hofpas
gehandicapten. Afmeting 15 x
55
10 cm.

€ 79,

€ 9,

Normale prijs € 11,95

BOODSCHAPPENTROLLEY
SCALA HERA ROOD

Word 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.

Lichtgewicht boodschappentrolley, weegt slechts 2,6 kg. De
trolley kunt u vooruit trekken en
is zeer wendbaar. Verkrijgbaar in
diverse kleuren.
De shopping trolley is in zijn
geheel inklapbaar, zeer compact
en makkelijk mee te nemen.
Met de Hofpas

€ 39,95
Normale prijs € 49,95

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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Het Haagse vliegveld Ypenburg in militaire h
Aan het slot van mijn vorige artikel ‘Ypenburg en de sportvliegerij’ dat verscheen in De OudHagenaar van 17 april jongstleden, beschreef ik slechts summier dat na de Tweede Wereldoorlog
het grootste deel van de sportvliegerij op Ypenburg het veld moest ruimen omdat het vliegveld in
militaire handen was overgegaan.
De interesse van het ministerie van
Defensie in Ypenburg dateerde al
vanaf de opening van het vliegveld
in 1936. Toen het sportvliegterrein
op 29 augustus van dat jaar feestelijk werd geopend, verklaarde de
toenmalige minister van Waterstaat,
jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude, in
zijn openingsspeech dat Ypenburg
weliswaar het domicilie van de sportvliegers was, maar dat niet moest
worden uitgesloten dat het vliegveld
wellicht ook voor militaire doeleinden
gebruikt zou kunnen worden. Dat waren profetische woorden. Inmiddels
waren de internationale spanningen
als gevolg van het steeds agressievere
beleid van Hitler-Duitsland alsmaar
toegenomen. Hoewel de Nederlandse
regering een strikte neutraliteitspolitiek volgde, was in 1935 besloten
om, na jaren van bezuinigingen, de
defensie-uitgaven te verhogen. Voor
de Luchtvaartafdeeling (LVA; de
voorloper van de huidige Koninklijke
Luchtmacht) had dat onder meer tot
gevolg dat nieuwe vliegtuigen konden
worden besteld. Bovendien kwam er
geld om het personeelsbestand uit te
breiden. Dat leidde ertoe dat er op het
vliegveld Soesterberg, in die tijd het
centrum van de Nederlandse militaire
luchtvaart, niet alleen ruimtegebrek
op de grond maar ook in de lucht ontstond waardoor de kans op vliegongevallen drastisch toenam. Daar kwam
nog eens bij dat de concentratie van
de LVA op één locatie als zeer riskant
werd geacht omdat bij een eventuele
vijandelijke verrassingsaanval ons
luchtwapen dan in één keer uitge-

schakeld zou kunnen worden. Voor
Defensie waren dat genoeg redenen
om vanaf 1936 over te gaan tot verspreidng van de militaire luchtvloot.
Dat betekende dat militaire vliegtuigen onder meer werden gestationeerd
op vliegvelden zoals Schiphol, Waalhaven (bij Rotterdam) en Gilze-Rijen.
Ook Ypenburg kwam in beeld juist
vanwege haar strategische ligging.
Om die reden besloot de rijksoverheid in 1938 om het vliegterrein aan
te kopen. De Exploitatiemaatschappij
Vliegveld Ypenburg weigerde echter
om het vliegveld uit handen te geven
maar besloot, toen zij later dat jaar in
financiële oeili eden a , o
een deel van het terrein aan het ministerie van Defensie te verhuren.
Oorlog
Deze situatie veranderde op 29
augustus 1939. Op die dag werd de
algemene mobilisatie afgekondigd en
Ypenburg kreeg met onmiddellijke
ingang de status van militair vliegveld. Toen op 10 mei 1940 Duitsland ons land binnenviel werd ook
Ypenburg aangevallen. Daarbij ging
een groot aantal Nederlandse militaire
vliegtuigen verloren. Toch zagen de
Duitse troepen door de felle Nederlandse tegenstand geen kans om het
vliegveld definitief te veroveren an
het einde van de eerste oorlogsdag
was Ypenburg weer in Nederlandse
handen wat tot aan de capitulatie op
14 mei zo zou blijven.
Na de capitulatie van de Nederlandse
strijdkrachten begon de Duitse bezet-

ter onmiddellijk met het herstel en
uitbreiding van het zo zwaar getroffen
vliegterrein. Toch zou Ypenburg, dat
van de Duitsers de naam ‘Flugplatz
Den Haag’ kreeg, voor hen maar
een bescheiden rol spelen. Dat was
met name een gevolg van de slechte
drainage, waardoor het vliegveld
voor veel Duitse vracht- en gevechtsvliegtuigen onbruikbaar was. Slechts
lichte vliegtuigen voor het vervoer
van hooggeplaatste Duitse functionarissen, post en goederen konden van
Ypenburg gebruik maken. Dat duurde
tot 1943, omdat de bezetter toen zelf
het vliegterrein door het graven van
sloten en het plaatsen van palen en
hekken totaal onbruikbaar maakte.
Tegen het einde van de oorlog kwam
Ypenburg bij de geallieerden in beeld.
Het door de Hongerwinter zo zwaar
getroffen westen van ons land moest
geholpen worden en om die reden
fungeerde Ypenburg, in het kader van
de geallieerde operatie ‘Manna’, als
één van de afwerpterreinen voor de
voedseldroppings. Voor de uitgehongerde bevolking van Den Haag
en omstreken zouden de geallieerde
luchtmachten tussen 29 april en 8
mei 1945 ruim 1.500 ton voedsel
uitwerpen.
Luchttransport uit Voorburg
Omdat het grootste deel van de
Nederlandse wegen, bruggen,
spoorlijnen en havens door het oorlogsgeweld was verwoest, ontstond
er een dringende behoefte aan luchttransport. Dat luchttransport werd

behalve door de KLM ook verzorgd
door het op 16 april 1945 opgerichte
Nr. 6 (Dutch) Auster Squadron. Dit
squadron bestaande uit 120 man en,
uitgerust met lichte vliegtuigen van
het type Taylorcraft Auster, kwam
onder het bevel te staan van reservekapitein-vlieger H. Nienhuis. De vliegers waren voornamelijk reservisten
en dat gold ook voor het technisch
grondpersoneel, dat werd aangevuld
met gemilitariseerd personeel van
Philips. Het squadron opereerde niet
vanaf Ypenburg, maar vanaf een
sportterrein aan de Hoekwaterstraat
in Voorburg, langs de spoorlijn Den
Haag-Gouda. Daar maakte het personeel gebruik van de reeds aanwezige
gebouwen. Zo werd een turnzaal
omgetoverd tot een vliegtuigwerkplaats. Kleedlokalen werden ingericht
als slaapplaats, terwijl de keuken en
de eetzaal terecht kwamen in een
nabijgelegen garage. Vanaf dit ‘vliegterrein’ zou het squadron - dat ter
plekke zelfs werd bezocht door prins
Bernhard - een fors aantal (militaire)
personen vervoeren, evenals grote
hoeveelheden post en kranten. Nadat
het squadron medio december 1945
Voorburg had verlaten, werd het op
17 juni 1946 opgeheven.
Wederopbouw
Na de Duitse capitulatie in mei 1945
werd de wederopbouw van het vliegveld door de N.V. Grondmaatschappij
Ypenburg, in samenwerking met de

stichting Landelijke Bezettingsschade
en de Heide Maatschappij, voortvarend ter hand genomen. Inmiddels
was de exploitatie van het vliegveld
in handen gekomen van de zakenman
F. (Frits) Diepen. Op 1 december
1945 had hij het bedrijf Frits Diepen
Vliegtuigen N.V. opgericht en al snel
met de Grondmaatschappij Ypenburg een pachtcontract afgesloten.
Vervolgens nam hij op 1 april 1947
alle aandelen van de Grondmaatschappij over. Het vliegveld werd
onder gebracht in de N.V. Vliegveld
Ypenburg, met als aandeelhouders
de gemeenten Den Haag en Rijswijk.
Maar voor het zover was, zat een
deel van de Nederlandse luchtstrijdkrachten nog op Ypenburg. Op 1 juni
1945 was namelijk het Opkomstdepot
Luchtstrijdkrachten vanuit Eindhoven
op Ypenburg neergestreken. Dit depot
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handen
reparatie van binnen- en buitenlandse
luchtmacht- en marinevliegtuigen.
Later zou deze onderneming zich gaan
toeleggen op het vervaardigen en verwerken van composieten waarmee met
vezels versterkte kunstharsen werden
bedoeld. Daarvan werden dan allerlei
kunststof interieur- en exterieurdelen
voor ondermeer vliegtuigen gemaakt.

selecteerde en keurde oorlogsvrijwilligers die zich hadden aangemeld voor
de strijd tegen Japan en later voor
uitzending naar Nederlands-Indië.
Als commandant van het vliegveld
trad kapitein-luitenant-ter zee W.J.
Reijnierse op. Deze situatie zou tot
eind 1946 voortduren, omdat de
luchtstrijdkrachten Ypenburg toen
verlieten. Vanaf dat moment kreeg het
vliegveld opnieuw een geheel civiele
bestemming. Dat betekende overigens
niet dat de luchtstrijdkrachten alle
banden met het vliegveld verbraken.
Zo vond in de zomer van 1948 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van
het luchtwapen, op Ypenburg de grote
jubileumtentoonstelling, de Lustrijka,
plaats, waar het publiek ondermeer
de eerste Nederlandse straaljagers
kon bezichtigen. Bovendien namen
militaire vliegtuigen deel aan tal van

vliegfeesten.
In 1949 trad ons land toe tot de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Met dit militaire
bondgenootschap werd een reeks van
afspraken gemaakt, die onder meer
behelsden dat Nederland medio jaren
vijftig diende te beschikken over
dertien vliegvelden. Deze vliegvelden
moesten over het hele land verspreid
liggen, om de gevolgen van een
eventuele verrassingsaanval van het
Oostblok zoveel mogelijk te kunnen
beperken. Het ministerie van Oorlog
richtte vervolgens de aandacht ook
weer op Ypenburg. Dat was tegen het
zere been van Frits Diepen die van
Ypenburg, na Schiphol, de tweede
luchthaven in het westen van ons land
had willen maken. Wat volgde was
een uitgebreide politieke discussie,
die er uiteindelijk in januari 1952 toe
leidde dat Ypenburg werd uitgebreid
met een verharde start- en landingsbaan die niet alleen geschikt was
voor de burgerluchtvaart, maar ook
voor militaire toestellen. Vanaf dat
moment zou Ypenburg toch langzaam
transformeren van een civiel vliegveld
tot een militaire vliegbasis. Echter,
het bedrijf van Diepen - Avio-Diepen,
dat later werd overgenomen door
Fokker - bleef als een civiele enclave
in deze militaire omgeving bestaan.
Het maakte ondermeer militaire
vliegtuigen vlieg-gereed en verzorgde
eveneens het onderhoud en de

Een eerste aanzet tot de vorming van
een militaire vliegbasis vond plaats op
1 september 1953, toen de Basisgroep
Toekomstige Vliegbasis Ypenburg
werd opgericht. Exact twee jaar
later, op 1 september 1955, kwam de
nieu e lieg a i en urg officieel
in militaire handen met luitenant-kolonel-vlieger-waarnemer J. Roukens als
eerste commandant. Vervolgens streek
een aantal operationele eenheden op
het vliegveld neer, zoals ondermeer
het met helikopters en Piper Super
Cubs uitgeruste 298 en het 299 Squadron van de Groep Lichte Vliegtuigen
(GPLV). Ook de vliegopleiding van de
GPLV, het 300 Squadron, en het 334
Transport Squadron (eerst uitgerust
met Douglas Dakota’s en vanaf 1960
met Fokker Friendships) vonden op
Ypenburg onderdak, evenals de tot
het 298 Squadron behorende Search
and Rescue-vlucht. Deze vlucht was
onder meer belast met het redden van
drenkelingen uit zee en het overbrengen van zieken van de Waddeneilanden naar het vaste land. Dat duurde
echter niet zo lang. Eind jaren zestig
leidden reorganisaties, bezuinigingen
en toenemende klachten over geluidshinder (het vliegveld werd immers
regelmatig bezocht door straaljagers)
ertoe dat alle operationele eenheden
Ypenburg verlieten en op vliegbases
elders in het land onderdak vonden.
Het gevolg was dat het vliegveld in
1968 weliswaar de operationele status
verloor, maar niet werd gesloten.
Een opmerkelijke verschijning op

Ypenburg was ‘Moeke’. Vanaf medio
jaren zestig bracht ‘Moeke’ (haar
echte naam is in de luchtmachtarchieven helaas niet bewaard gebleven) dagelijks een bezoek aan het vliegveld,
om het aldaar werkzame personeel
van verse vis te voorzien. Gekleed
in Scheveningse klederdracht en
voorzien van een juk met twee grote
manden reisde zij iedere dag met tram
en bus van Scheveningen, via station
Hollands Spoor, naar Ypenburg.
Met haar koopwaar maakte zij een
rondgang over het gehele vliegveld,
om uiteindelijk weer te eindigen bij
de halte van de bus die haar weer naar
huis zou brengen. Zij heeft dit tot ver
in de jaren zeventig gedaan.
Andere taken
Hoewel Ypenburg haar operationele
status had verloren, was van sluiting
aanvankelijk nog geen sprake. Het
vliegveld kreeg nu de status van
‘slapende’ of reservebasis en haar
activiteiten kwamen vanaf dat moment
te liggen op de administratieve en
logistieke ondersteuning van het in
de Residentie gevestigde Hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht
(HKKLU). Ook de Luchtmacht
Stafschool (LSS, tot 1992 het hoogste
opleidingsinstituut van de luchtmacht) vond eind 1968, na diverse
omzwervingen door de Hofstad)
onderdak op Ypenburg. Aldaar vond
het huisvesting in het hoofdgebouw en
een deel van het stationsgebouw. Wat
het vliegverkeer betreft, die bleven
voortaan beperkt tot het uitvoeren van
speciale vluchten ten behoeve van de
luchtmacht en het vervoer van binnenen buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders zoals leden van het Koninklijk
Huis (de Royal Flights), ministers,
Kamerleden en andere VIP’s. Ook
tal van buitenlandse staatshoofden en
regeringsleiders maakten voor hun
bezoek aan ons land van het vliegveld
gebruik. Tenslotte mag niet onvermeld

blijven dat Ypenburg ook een aantal
malen heeft gefungeerd als Lines of
Communication (LOC)-veld voor de
tijdens de Koude Oorlog jaarlijkse
gehouden NAVO-oefening ‘Reforger’ (Return Forces to Germany).
De daarmee opgedane ervaringen
kwamen goed van pas toen eind 1990
op Ypenburg honderden Amerikaanse
manschappen gehuisvest moesten
worden voor de verplaatsing van
troepen en materieel in het kader van
de Golfoorlog.
Sluiting
Door het einde van de Koude Oorlog
erd et lot van en urg definitief
bezegeld. In de in 1991 verschenen
defensienota viel te lezen dat de
vlieg a i niet alleen uit financiële
overwegingen, maar ook door de sterk
afgenomen behoefte aan reservebases
gesloten zou worden. Later dat jaar,
op 20 september, vond de ceremoniële
sluiting plaats. Daarbij gaf de laatste
commandant van de vliegbasis, kolonel R.J. Singels, het commando over
Ypenburg terug aan de toenmalige
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten,
luitenant-generaal W.C. Louwerse.
Na het neerhalen van de Nederlandse
en de luchtmachtvlag bracht een
laagvliegende formatie van vier F-16
straaljagers een laatste groet.
Op 1 maart 1992 ging de Vliegbasis
Ypenburg daadwerkelijk dicht. Het
terrein kwam in handen van de Dienst
Gebouwen, Werken en Terreinen
(DGWT) van Defensie, die niet alleen
het overgrote deel van de bebouwing
liet slopen, maar ook verantwoordelijk
was voor het verwijderen van alle
vliegveldinstallaties. Daarmee werd
een lang en belangrijk hoofdstuk uit
de geschiedenis van de Koninklijke
Luchtmacht voorgoed afgesloten.
Wim Lutgert
wlutgert@planet.nl
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The Addams Family heeft band met Den Haag
De musical The Addams Family is de komende vier weken te
zien in het World Forum Theater in Den Haag. De grootste reizende musical van dit theaterseizoen ging eerder deze maand
in première en werd buitengewoon enthousiast ontvangen door
het publiek en ontving lovende recensies. En The Addams Family
heeft een bijzondere band met Den Haag.
Aan het hoofd van The Addams
Family staat Gomez Addams. Hij is
een vermaard degenvechter, temperamentvol tangodanser en de ultieme
latin-lover, van Spaanse adellijke
afkomst en zeer energiek (voor zijn
leeftijd). Gomez is het gepassioneerde
hoofd van de familie, adoreert zijn
echtgenote Morticia met hart en ziel.
Morticia is sexy en uiterst sensueel,
met droge humor en een porseleinwitte huid. Na al die jaren nog steeds stapelverliefd op Gomez, die haar iedere
dag weer intens weet op te winden. Ze
is een gepassioneerd tangodanseres,
kan uitstekend overweg met de degen
en is de gitzwarte rots in de branding
van haar gezin. Samen hebben ze twee
kinderen: Wednesday en Pugsley. En
dan wonen ook nog oom Fester, oma
Eudora en butler Lurch in de excentrieke villa.
De musical is gebaseerd op tekeningen
van Charles Addams. Hij publiceerde
ze voor het eerst zo’n 70 jaar geleden
in The New Yorker magazine. Het
waren geen stripverhalen, gewoon een
enkelvoudige tekening met daarin een
grappige situatie. De karakters hadden
ook geen namen. Die werden pas
bedacht toen een Amerikaanse televisiezender besloot er een televisieserie
van te maken. De zender stelde de
voor de vader Repelli te noemen, maar
Charles Addams koos de naam van
een oude familievriend en noemde
de vader Gomez. Zijn echtgenote
werd Morticia en de twee kinderen
Wednesday en Pugsley. The Addams
Familyging op vrijdag 18 september
1964 in première in de Verenigde
Staten en was 64 uitzendingen van een
half uur te zien. Pas twaalf jaar later
werd de serie ook in Nederland uitgezonden door de VARA en van 1992 tot
1994 herhaald door de VPRO. Begin
jaren zeventig verscheen er ook nog
een animatieserie, waarin Jodie Foster
de stem van Wednesday Addams, de
dochter van de familie, vertolkte.

Carel Struycken
Eén van de opvallendste verschijningen in de excentrieke familie Addams
i die van utler urc n de fil die
aan het begin van de jaren negentig
verschenen, werd die rol gespeeld
door de in Den Haag geboren Carel
Struycken. Hij werd op 30 juli 1948
geboren en met een lengte van 2,13
meter is Struycken niet de langste
ederlander dat i officieel de tien
centimeter langere Robert Zwaan),
maar wel een van de langste acteurs
The Addams Family met Carel Struycken als butler Lurch

Het was helemaal niet zijn bedoeling om acteur te worden. Nadat hij
was afgestudeerd als regisseur aan de
fil acade ie in
terda ilde i
fil regi eren

Carel Struycken als butler Lurch

ter wereld. Door de hypofyse-ziekte
acromegalie werd hij niet alleen groot,
maar ook sterk. Voordat hij zich liet
opereren - om niet jong te sterven kon hij zelfs een auto optillen - maar
dat zou ook een ‘sterk’ verhaal kunnen
zijn.
Lang woonde Struycken niet in Den
Haag, want op zijn vierde verhuisde
het gezin naar Curaçao, waar hij de
volgende twaalf jaar zou leven, voordat hij terug kwam naar Nederland om
een opleiding tot schrijver en regisseur
te volgen. Na zijn afstuderen in 1973
aan de Filmacademie vertrok hij - in
het kielzog van zijn vriend René Daalder - naar Los Angeles, om daar eens
rond te kijken. In Nederland maakte
hij nog wel een spotje voor de chocoladehagelslag van Venz, maar het
waren de Amerikanen die er met zijn
bijzondere uiterlijk vandoor gingen.

Maar in Los Angeles werd hij op
straat ontdekt op een manier zoals
e dat oo uit talri e fil
ennen
Struycken liep op straat toen er een
auto voor hem stopte en een vrouw
uitstapte die riep: “We need you for
a movie!” Een dag later stond hij al
o de fil et van ergeant e er
Lonely Hearts Club Band, naast Peter
Frampton, de Bee Gees, Steve Martin
en Alice Cooper. Meer rollen volgden:
Mr. Homn in Star Trek, de assistent
van duivel Jack Nicholson in The
Witches of Eastwick en in de sciencefictionfil
en in lac et i n tu
voor stuk bijrollen, soms zelfs zonder
tekst. In sommige van die rollen staat
ook alleen maar ‘monster’ of ‘reus’
op de aftiteling. In een interview
vertelde Struycken dat hij vanwege
zijn uiterlijk regelmatig gevraagd
erd al affiagang ter, aar dat i
een rol als sadistische moordenaar
heeft geweigerd. Wel was hij een niet
zo heel aardige dokter Ferdinand in
een van de einige ederland e fil
waarin hij te zien was: Sinterklaas en
het geheim van het Grote Boek.

Musical
De musicalversie van The Addams
Family baseert zich op de originele
tekeningen van Charles Addams en
er werd een compleet nieuw verhaal
geschreven door Marshall Brickman
en Rick Elice. Marshall Brickman
werkte veelvuldig samen met Hollywood regisseur Woody Allen, met
wie hij samen een Oscar ontving voor
et cri t van de fil nnie all oor
Nederland werd de musical bewerkt
door Jon van Eerd, die er een geheel
eigen, Nederlandse versie van maakte.
In de musical is dochter Wednesday
Addams verliefd geworden op Lucas,

een doodnormale jongen uit de Achterhoek. Samen met zijn ouders komt
hij nu voor het eerst op bezoek bij de
familie Addams. Het verliefde paartje
wordt geholpen door oom Fester en de
voorvaderen van de familie, die zich
inzetten voor het voortbestaan van de
familie.
De musicalversie van The Addams
Family beleefde in 2010 zijn wereldpremière op Broadway en is in de
Verenigde Staten de meest opgevoerde
musical dankzij de ontelbare uitvoeringen van amateurgezelschappen en
middelbare scholen. De musical is
opgevoerd op alle vijf de bewoonde
continenten, van Canada tot Peru, en
van Zuid Afrika tot Singapore. En nu
voor het eerst in Nederland.
Vanaf 19 december 2018 tot en met
13 januari 2019 is de musical The Addams Family met in de hoofdrollen Pia
Douwes, Johnny Kraaijkamp, Tony
Neef, Marjolein Teepen en Raymond
Paardekooper (als de butler Lurch) te
zien in het World Forum Theater in
Den Haag.
www.theaddamsfamily.nl

Overigens heeft Carel Struycken ook
een bekende broer. Zijn oudere broer
Peter Struycken is beeldend kunstenaar en bekend door de uit kleine
puntjes opgebouwde postzegel van
koningin Beatrix en de beroemde,
computergestuurde verlichting van het
Muziektheater in Amsterdam. Beide
broers hebben wel iets met computers. Peter Struycken gebruikte in de
jaren zestig al een computer voor een
kunstwerk en Carel experimenteert
tegenwoordig op de computer met
sferische panorama’s, een soort foto’s
in bolvorm waarin je kunt ronddwalen.
Zelfs voordat Struycken in 1990 ge-

The Addams Family. Foto: Margot de Heide

cast werd voor de rol van butler Lurch
in de fil ver ie van e dda
Family, werd hij al geassocieerd met
de rol. In een interview vertelde hij dat
The Addams Family ook een diepere
laag heeft: ze drijven de spot met het
ideale gezin en ze zijn zich totaal niet
bewust dat anderen hen vreemd of
excentriek vinden. En dat herkende
Struycken die met name in zijn jeugd
veel gepest werd om zijn bijzondere
lengte. En met schoenmaat 54 maakte
hij uit bittere noodzaak zelfs zijn eigen
schoenen.

Butler Lurch. Foto: Wim Lanser
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Stichting dr. Schroeder van der Kolk in Den Haag
Al meer dan 90 jaar is Schroeder van der Kolk een Haags fenomeen, bekend van de kringloopwinkels en als mensontwikkelbedrijf. Schroeder geeft mensen en spullen een tweede kans. Alle activiteiten staan in het teken van drie pijlers: werkgelegenheid, duurzaamheid en armoedebestrijding.
Alle activiteiten van Schroeder zijn
ondersteunend aan het ontwikkelen
van werkzoekenden. Sterker nog,
zonder de activiteiten kan er geen
sprake zijn van het ontwikkelen van
mensen. Toch dienen de activiteiten

van Schroeder - zoals de kringloopin el , de fiet en en out er laat ,
etcetera - aan meer eisen te voldoen,
dan alleen het genereren van werk
voor werkzoekenden. Alle activiteiten
dienen namelijk marktgericht ingericht
te zijn en te voldoen aan de pijlers
waar de organisatie op gebouwd is.
Voor alle werkzoekenden geldt één
belangrijk doel: het opdoen van
werkervaring en het ontwikkelen
en versterken van de persoonlijke
kwaliteiten. Dit vergroot immers
de mogelijkheden op de (reguliere)

arbeidsmarkt.
Bij Schroeder worden de werkzaamheden zowel intern als extern verricht.
Het contact met de klanten/consumenten vormt een belangrijk onderdeel

van de werkzaamheden.
Een werkzoekende kan werken op
één van de afdelingen van Schroeder.
Onze activiteiten bieden de burgers
in Den Haag en omgeving mogelijkheden om geld te besparen door
het hergebruik van goederen, door
betaalbare diensten in en om het huis
te verzorgen en door advisering en
steun bij energiebesparing.
Overzicht van activiteiten
We beschikken over negen kringloopwinkels; acht in Den Haag en

een in Rotterdam. In vijf daarvan is
een buurthuisfunctie ontwikkeld en in
vijf een ‘open inloop’ voor kwetsbare
burgers. Op de hoofdvestiging in de
Zilverstraat vinden de volgende activiteiten plaats: maatschappelijke (nacht)
opvang, productiewerk, catering
en bedrijfsrestaurant, schoonmaak,
techniek, logistiek en transport en
bedrijfsvoering.
Kringloopwinkels
Wij zorgen ervoor dat de goede en
bruikbare goederen weer hergebruikt
kunnen worden en in onze winkels
verkocht kunnen worden. Dit sluit
aan bij onze pijlers werkgelegenheid,
duurzaamheid en armoedebestrijding. In onze winkelszijn ook de bij
Schroeder duurzaam geproduceerde
meubelen en nieuwe partijen goederen
te vinden.
Goed bruikbare spullen en kleding
kunnen bij onze winkels ingeleverd
worden of bij het magazijn van
de hoofdvestiging van Schroeder,
Zilverstraat 40, Den Haag. Spullen
kunnen ook opgehaald worden. Deze
activiteiten zorgen voor werkgelegenheid: transport en logistiek en in de
winkels.

dergelijke buurthuizen gerealiseerd,
namelijk in de Weimarstraat, Leyweg,
Kerketuinenweg, Loosduinsekade en
Westduinweg, twee daarvan hebben de
naam Buurthuis van de Toekomst.
Buurthuis van de Toekomst is een
initiatief van de gemeente Den Haag
waarbij organisaties bestaande locaties
delen en samenwerken aan activiteiten
die de sociale cohesie en participatie
in de wijk bevorderen. We bieden de
bewoners uit de wijk de mogelijkheid
om op diverse manieren te participeren. Zoals beschikbare ruimte voor initiatieven van bewoners(verenigingen),
een open inloop om de drempel om te
participeren voor kwetsbare burgers
eg te ne en, een offie en t ee corner voor buurtbewoners en de wekelijkse buurthap in ons buurthuis aan de
Weimarstraat om betrokkenheid tussen
wijkbewoners te creëren en mensen uit
hun sociale isolement te halen.
Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen

Schroeder neemt onder de zorgaanbieders in Den Haag een unieke plaats
in door (arbeidsmatige) dagbesteding
niet alleen in een beschutte werkomgeving, maar ook in een open
setting aan te bieden, het laatste met
name in de kringloopwinkels (in de
wijk). De bestaande kringloopwinkels breiden steeds meer uit met een
‘bredere buurtfunctie’. Er zijn vijf van

De beschuitbus van bakker Hus
Afgelopen woensdag kreeg ik De Oud-Hagenaar in de bus en
vandaag pas was er tijd hem eens rustig onder het genot van
een bak koffie te lezen. Jouw stuk over Bakker Hus maakte
oude herinneringen bij me wakker. Zelf woonden we aan de Van
Pabstlaan in Voorburg, maar waren in Den Haag geboren, waar
ook mijn ouders vandaan kwamen.
In de jaren 50 en 60 kwam bakker
Hus bij ons aan de deur, in Voorburg,
met zijn ongemoteriseerde houten
Hus-handkar met... een grote mand
en klepdeksel. In deze mand werden
de bestellingen gelegd die hij aan
de deur had opgenomen en onder de
klepdeksel op het vak vooraan zaten
de broodjes. De bakker, zo werd de
man genoemd, was een mager mannetje met een Hus-pet en een bril op,
die torsend doch vriendelijk zijn bakkerskar voortduwde. Het stuk lezend
zie ik hem weer voor me. In de winter

had hij altijd wollen handschoenenzonder-vingers aan en hij klemde vaak
de kom zelfgemaakte erwtensoep met
beide handen en slurpte de soep gretig
op. De soep kreeg hij altijd van mijn
moeder, in plaats van de eeuwige koffie die i alti d i anderen reeg et
was een weldaad voor hem.
Er waren eens twee voorvallen die
ik me kan herinneren; een bij onze
buren en een bij ons. Het zal in de
destijdse herfstmaanden geweest zijn
toen bakker Hus de bestelling voor

mijn moeder aan het zoeken was en
tegelijkertijd met melkboer Barnhoorn
(de Sierkan-melkboer), die bij onze
buren stond, aan het praten was. Tot
hij plotsklaps naar de buren snelde
en de melkboer wegtrok of duwde
en twee seconden later er een grote
ruit naar beneden kwam. Hij had de
melkboer gered. Het andere voorval
gebeurde toen de bakker stond af te
rekenen bij mijn moeder. Hij had zo’n
grote leren portemonnee met vakken voor de bankbiljetten. Plots een
windvlaag en de bankbiljetten vlogen
alle kanten op, in de tuin, over straat
en in de richting van het gemaal aan
het eind van de straat. Mijn moeder en
een van mijn broers renden de dwarrelende bankbiljetten achterna en ze
grepen om zich heen. De bakker ging
later trillend en nog confuus, maar erg

dankbaar, bij mijn moeder
aan de keukentafel zitten
om bij te komen.
De plaatjes bij het
Hus-beschuit spaarde
ik ook, jammer dat ik
die niet meer heb. Ook
de Hus-beschuitbus had
mijn moeder en die heeft
ze lang gehad. Waar die
gebleven is, is mij een
raadsel.
Als ik zo’n beschuitbus
tegenkom, wil ik hem
graag hebben weer in
bezit hebben.
Theo Zwaaf
tntzwaaf@casema.nl

blijven wonen en andere mensen
kunnen blijven ontmoeten. Dat is een
belangrijk uitgangspunt van de nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De kringloopwinkels (met
brede buurtfunctie) van Schroeder zullen daar steeds meer de aangewezen
plek voor zijn.
Korting
U bent van harte welkom in één van
onze winkels of buurthuizen. Met de
bon uit onze advertentie krijgt u in december en januari 10% korting op een
aankoop in één van onze winkels.
Adressen kringloopwinkels
Fahrenheitstraat 343
Kerketuinenweg 21
Leyweg 922J
Loosduinsekade 156
Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
Piet Heinstraat 25
Piet Heinstraat 69
Weimarstraat 364
Westduinweg 196
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Verzamelen in de jaren zestig
Enige tijd geleden stond er een klein stukje in De Oud-Hagenaar
over verzamelen. In de jaren vijftig en zestig was verzamelen
heel normaal: iedereen verzamelde wel iets.
Postzegels, speldjes, sleutelhangers,
munten, allerlei plaatjes die werden
ver tre t i e c uit, offie, t ee
en koekjes zoals auto- vliegtuig- en
botenplaatjes en sigarenbandjes.

In tegenstelling tot de gangbare plaatjes die mee werden verpakt in levensmiddelen, werden de Batman-plaatjes
via de speelgoedwinkels verkocht in
gesloten pakjes van vijf. Euforie als je

In mijn omgeving ken ik geen
kinderen meer die tegenwoordig nog
iets sparen. De mobiele telefoon en
spelcomputer nemen alle vrije tijd
in beslag en zo is er al vele jaren
geleden een einde gekomen aan
het sparen van de jeugd, een
verdwaald spaarvarken wellicht
daargelaten.
Op verzamelaarsbeurzen zijn
het vooral de oudere verzamelaars, herkenbaar aan vale regenjas,
plastic of linnen tas voor de buit, een
briefje in de hand met aantekeningen
van de nog aan de collectie ontbrekende stukken, en een tweede tas met
ruilobjecten. De focus op de tafels met
uitgestalde koopwaar en een totaal
gebrek aan omgevingsbewustheid
kenmerken de verzamelaar. Zo wil een
van mijn vrienden alles van Suske en
Wiske hebben, waardoor hij zich genoodzaakt ziet zich voort te bewegen
in een stokoude Volkswagen Golf uit
de vorige eeuw, omdat sommige zeldzame uitgaven het uit te geven budget
regelmatig overschrijden. Thuis wacht
dan moeder de vrouw die via het
trappenhuis naar zolder ongezien moet
worden gepasseerd om lastige vragen
als “Wat heeft die troep nou weer
gekost?” te vermijden.
Terug naar toen:
in de ouderlijke
woning aan de
Meppelweg heeft
mijn vader aan de
eettafel een vaste
plek voor het
beleven van zijn
hobby: postzegels
verzamelen. Zijn
specialiteit OostDuitsland, en met
militaire precisie
- de leesbril voor
op de neus steekt hij met een
pincet de kostbare, zojuist verworven frisse stukken
in de insteekmappen. Zelf zit ik op de
grond en verzamel mijn Batman-plaatjes, want ook ik ben als jongen van 12
behept met het verzamelvirus. Nadat
de serie Batman op tv was verschenen
in 1966 kwamen de plaatjes: het waren
foto uit a everingen van de tv erie
met op de achterzijde een beschrijving
en op de voorzijde, naast de helden
Batman en Robin, de vreemdsoortige
vijanden van het illustere koppel; de
Raadselman, de Joker en de Pinquin.

Berendes senior met zijn postzegeverzameling begin jaren 70

vijf nieuwe plaatjes had en ruilen met
vrienden als je dubbele exemplaren
aantrof. Omdat ik als kind de beschikking had over een collectie Dinky
Toys, werd daar het tegenwoordig zeer
gewilde model van Corgi-Toys van de
Batmobiel aan toegevoegd. Waar alle
verzamelingen zijn gebleven, is mij
onbekend. Waarschijnlijk heeft mijn
moeder de verzamelingen geschonken
aan familieleden na mijn vertrek uit de
ouderlijke woning. Bij een achterneef
heb ik ooit mijn verzameling Dinky
Toys nog een maal mogen aanschou-

wen.
Naast Batman-plaatjes was ik ook gek
op speldjes. Via de Haagsche Courant
werd voor vijf gulden een speldjesalbum aangeschaft, een uitkomst want
daarvoor was het gebruikelijk de verzameling in een stuk schuimrubber te
steken van 50 bij 50 cm. Dit werd als
snel een stofnest, en de speldjes, waarvan de afbeeldingen met een klodder
lijm aan het speldje waren bevestigd,
hadden de onhebbelijke gewoonte op

was ruimte genoeg voor andere collecties. Zo waren ook suikerzakjes
heel gewild.
Tegenwoordig
wordt in de
horeca een kop
offie voor ien
van een saaie
suikerstick,
maar in de
vorige eeuw
enig moment los te laten, waarna het
plaatje onder het bed verdween en het
kansloze speldje met klodder lijm op
het speldenkussen achterbleef.
Elke, zichzelf respecterende fabrikant
bracht speldjes uit ter promotie van
hun product. Uiteraard niet een
speldje, maar een serie, zodat de
familie zich ongans at aan bijvoorbeeld Blue Band-margarine om de
serie compleet te krijgen. Ook was er
een groot verschil in kwaliteit: de van
gegoten plastic vervaardigde speldjes
stonden in schril contrast met de vaak
fraai uitgevoerde automerken, zoals
de zilveren Jaguar van het gelijk
genaamde voertuig. De oplettende
lezer weet waarschijnlijk wel dat ik
als kind een trouwe hulp van de plaatselijke melkboer was (zie artikel van
Van Grieken) en deze neringdoende
beloonde mijn inzet vaak met speldjes
van Brinkers, Croma, Riedel of Exota.
Naast de collectie speldjes was ook
het sigarenbandje een gewild verzamelaarsobject. In de familie rookte oom
Freek de welbekende bolknak, en als
we daar af en toe op visite waren en
er weer een sigaar uit zijn hoofd hing
(zoals de Hagenaar placht te zeggen)
dan vervoegde je je onderdanig bij
de oude genieter in de hoop dat hij
het bandje aan je overhandigde. Zo
kwam de collectie van la Paz, Agio,
Ritmeester, Karel I, Willem II en
Velasquez in mijn bezit. Topstuk van
de collectie was de sigarendoos- brede
sigarenband die sommige fabrikanten
in de kist bijsloten.
In het plakboek van sigarenbandjes

werden er prachtige suikerzakjes ontworpen, soms met alleen de naam van
het etablissement, maar vaak met
mooie afbeeldingen, waarbij ik de
stationsrestauraties het meest kon
waarderen. Sommige restauraties
maakten zich er met een Jantje van
Leiden vanaf en gebruikten allemaal
dezelfde afbeelding van een
treinstel van NS, meestal een
stroomlijnvoertuig zoals daar

o.a. series uit met automerken, boten,
vliegtuigen, artiesten en bloemen.
Dankzij dit soort acties leven in de
plakboeken lang verdwenen merken
als De Gruyter, Simon de Wit, Edah en
Vege voort.
Uiteraard speelden fabrikanten handig
in op de in de jaren vijftig en zestig
heersende verzamelwoede: ze brachten albums uit waarin de vergaarde
plaatjes konden worden geplakt. Zo
zag je in een oogopslag welk plaatje
nog ontbrak zodat er nog meer bec uit, offie of t ee erd inge oc t
De mooiste albums waren die van Van
Nelle (Piggelmee) en Verkade, die
ook nog een educatieve rol speelden
door de boeken voor te bedrukken
met educatieve informatie. Van dit
soort boeken zijn feitelijk alleen de
voetbalplaatjesboeken overgebleven,
die een aardige greep in het
budget doen.
Helaas is het door ruimtegebrek
niet mogelijk alle verzamelingen
in dit artikel te noemen, zo zijn er uiteraard ook nog verzamelingen autotjes, vrachtwagens, speelgoedtreinen,
treinkaartjes, ansichtkaarten en ga zo
maar door. Wellicht kom ik daar dan
later nog eens op terug, mocht u dit
een leuk artikel hebben gevonden!
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

zijn de hondenkop en muizenkop. Maar anderen hadden
een fraaie afbeelding van hun
station en die waren uiteraard
zeer gewild.
Dan waren er nog de luciferdoosjes. Ook daar was een
grote variëteit te zien: maakte
een bekende fabrikant zich het
makkelijk met een zwaluw,
andere detaillisten zagen ook
hier een markt in en brachten
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Hoog Lindoduin: collector’s item met sociaal verhaal
Er is een fotoboek met verhalen verschenen over Hoog Lindoduin, die hoge flat aan het begin van de Westduinweg, die op dit
moment gestript wordt.
De laatste bewoonster, Helen Pronk,
heeft tot eind augustus in het lege gebouw geslapen. Toen kwam er een hek

o een en nu ordt de at ont anteld. “Een grondige verduurzaming”,
noemt de BAM in haar persbericht

deze verbouwing.

vrije sectorwoningen worden
verhuurd.

In 2021 moet het klaar zijn.
Er komen dan 143 woningen in de sociale verhuur en de 39 appartementen
op de bovenste drie lagen zullen als

Hoog Lindoduin werd
bewoond door 55-plussers
en velen van hen hadden
gehoopt daar hun laatste
dagen te kunnen slijten. Dat
er iet et de at oe t
gebeuren was duidelijk,
want het achterstallige
onderhoud was groot. Dat
de renovatie zo grondig
zou zijn dat iedereen zou
moeten verhuizen kwam
vorig jaar toch als een
verrassing.
Esther de Boer (documentaire fotograaf) en Annemieke Jansen (tijdelijk
uurder in de at e en van dit afscheidsproces een document gemaakt.
Melancholische foto’s van de oudbewoners in hun huiskamers, tussen
hun persoonlijke spulletjes en tussen
de verhuisdozen... Hun verhalen over
Scheveningen en het leven op zee
zijn opgetekend en ook het verhaal
over het duintje Lindoduin en hoe het
vroeger was.
Het is een mooi boekje als afscheid
van een tijdperk, want zoveel oude
Scheveningers zullen er niet meer
komen wonen in 2021…
l u ooie ver alen over de at et
de wereld wil delen, dan kunt u een

Piet Verhey geniet van het uitzicht vanuit zijn ﬂat

email sturen aan
hooglindoduin@gmail.com, uw verhaal wordt dan op de website www.
hooglindoduin.nl gezet.
In het boekje komen de volgende
mensen aan het woord: Lien en
Piet Grootveld, Elly en Arie Pronk,
Jan Kouwenhoven, Dicky en Cor
Batenburg, Piet en Els Verhey, Anja en
Ton van Beele, Bert Happel, Beppie
en Henk Gordijn, Helen Pronk, Jim
Elsayad en Els van Weezenbeek, Kees
Pronk en de ‘buren’ van Hoog Lindoduin, Heleen en Leen Spaans.
De tentoonstelling met foto’s van
Esther is tot 27 december te zien in
Muzee Scheveningen. Kijk voor meer
info op www.hooglindoduin.nl.

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’.

AOW en pensioen
Lezers helpen met
Australisch pensioen
Ik kwam tegen in De Oud-Hagenaar
een vraag over de Australische ‘AOW’.
Ik heb ook een positieve ervaring.
Die is altijd welkom. Zoals wij al
schreven; lezers helpen elkaar. Wij
kregen een mail van een lezer die De
Oud-Hagenaar een topkrant noemt.
,,Zelf heb ik 13 jaar in Australië
gewoond en gewerkt en toen ik bijna
65 werd en hier in Nederland dus
in aanmerking kwam voor de AOW
werd die natuurlijk gekort met 26
procent vanwege mijn verblijf over
de grens. Ik moest wél kunnen aantonen dat ik daar heb gewerkt en dat
mijn Australische werkgevers altijd
een oort van er certificaat regen
Daarvan maakte ik dus kopieën
en stuurde die op met de aanvraag
voor een Australisch pensioen en
sinds mijn 65ste stuurt men mij
elke 4 weken een soort aanvullend
pensioen op. Ze willen wel precies
weten wat men hier in Nederland

aan inkomen krijgt en wat men aan
bezittingen heeft. Men geeft enkele
keren per jaar een nieuwsbrief uit
met Australian Pension News. Dat
is in het Nederlands. Daar staan ook
telefoonnummers in en indien nodig
kan men gewoon in het Nederlands
gratis bellen naar: 0800-0224364,
zonder de landcode te gebruiken.
Wel rekening houden dus met die
tijdsverschillen. Australisch pensioen wordt in Australië niet belast
en daarom moet ontvanger dit wel
opgeven aan de belastingdienst in
Nederland.”

Erf- en schenkingsrecht
Oma hoeft kleinzoon
niet te schenken
Een moeder in een verpleeghuis heeft
twee nog levende kinderen en een
kleinzoon van haar zoon die helaas
al eerder is overleden. Is zij vrij om
naar eigen goeddunken schenkingen
aan haar kinderen te doen? Of kan de
kleinzoon ook een schenking eisen? En
heeft hij bij overlijden van deze vrouw
ook het recht op een derde van haar

nalatenschap? Er is geen testament.
Een levende persoon mag natuurlijk de schenkingen doen aan wie
hij of zij wil doen. Er zijn talloze
mogelijkheden om dat binnen de
vrijstellingen te doen. De enige
e er ing i een fi cale, na eli dat
schenkingen die binnen 180 dagen
voor het overlijden van de schenker
zijn gedaan, worden beschouwd
door het wettelijk erfrecht te zijn
verkregen. In het wettelijk erfrecht
neemt de kleinzoon de plaats in van
zijn overleden ouder.
Per testament kan de moeder (en
oma) natuurlijk anders bepalen. Als
zij onder meer dement is, dan zijn er
andere procedures mogelijk.
Afwikkeling erfenis
tante duurt te lang
Mijn vrouw wacht nu al vier jaar op
de verdeling van een nalatenschap van
een tante van haar, waarbij trouwens
veel erfgenamen zijn betrokken. Het
eigen huis van die tante staat al die tijd
leeg en is niet verkocht. Wat kunnen

we eraan doen dat de notaris eindelijk
eens deze kwestie afwikkelt? Mogen
wij ook inzien welke kosten de notaris
tot nu toe heeft berekend?
We kunnen u alleen maar aanraden
de huidige notaris het vuur aan de
schenen te blijven leggen. Want wat
zijn de oorzaken waarom hij/zij nog
niet tot afhandeling kan overgaan?
Heeft hij/zij daarover al iets gezegd?
Zijn er nog erfgenamen die voorlopig niet op te sporen zijn?
Laat uw vrouw zich ook niet afschepen door het notariskantoor op haar
relevante vragen. Zij mag gerust
zeggen dat zij het een slechte zaak
vindt en dat zij van plan is naar de
raad van toezicht van het notariaat te
stappen. En als meerdere erfgenamen zich onheus behandeld voelen
kunnen zij gezamenlijk een andere
notaris eisen.
De kosten van de notaris worden
pas duidelijk als de totale afrekening
plaatsvindt. De notaris moet zijn
kosten dan verantwoorden. Het heeft

ook geen zin om daar nu al om te
vragen. De kosten komen vanzelf
wel!
Het lijkt ons belangrijker dat er
opheldering komt over de ‘knelpunten’ bij de afhandeling door de
notaris. Daarop moet uw vrouw zich
ook richten, niet op allerlei zaken die
later vanzelf aan de orde komen!

Fiscale zaken
Tips om vermogen nog
dit jaar te verminderen
Het nieuwe belastingjaar staat alweer
voor de deur. Hebt u tips om per 1
januari volgend jaar het vermogen in
box 3 terug te brengen?
Vooral schenkingen binnen de
vrijstellingen zijn erg in. Zo kun je
bijvoorbeeld aan eigen kinderen - als
zij nog géén 41 jaar zijn - huishypotheken schenken tot ruim 100.800
euro (in 2018). Het moet wel worden
aangetoond dat het voor vermindering van de hypotheek wordt
gebruikt.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Met z’n allen van het padje af
met Julius Pasgeld

Tijdsbesef, werkelijkheidszin, oriëntatievermogen. Allemaal vermogens die je zélf moet ontwikkelen. Intuïtief zit je vaak al in de
goede richting. Maar in plaats van al die talenten zélf verder te ontwikkelen maken we het ons liever makkelijk. En geven ons over
aan allerlei technische snufjes die ons nog luier maken dan we al zijn. Waardoor we onze potientiele vermogens juist àfleren.

Neem nu ons tijdsbesef. Zonder
hulpmiddelen zouden we in staat
moeten zijn om zélf te bepalen in welk
deel van de dag of de nacht we ons
bevinden. Jazeker. Er zijn mensen die
uit zichzelf wakker kunnen worden op
precies het tijdstip dat ze zich hadden
voorgenomen toen ze gingen slapen.
Iedereen kan dat trouwens leren.
Maar inplaats daarvan zijn we bang
dat we ons verslapen en kopen we een

nachtkastje. Terwijl je je smartphone
aan je oor of onder je vinger draagt.
Om af te leren hoe je het zélf moet
doen. Alles om je heen rinkelt, toetert,
belt en blaast.
Om je te helpen vergeten, dat je er
eigenlijk zélf aan had moeten denken.
Om de haverklap neemt de techniek
ons zaken uit handen. Tot op zekere
hoogte is dat natuurlijk geweldig.

laat het is.
Oriëntatievermogen
De TomTom. Dat is ook zoiets. Ooit
hadden we de beschikking over een
eigen oriëntatievermogen. De een
wat meer. De ander wat minder. En
meestal wist je, als je verdwaald was,
dus nog wel ongeveer waar je was. Je
kende de windstreken. Je wist waar je
vandaan kwam, waar je naar toe moest
en waar Abraham de mosterd haalde.
Ook leerde je veel van prachtige
kaarten en plattegronden. Dat er
bijvoorbeeld links, buiten het zicht,
een prachtig bos was. En dat er rechts,
eveneens buiten het zicht, een brede
rivier traag door oneindig laagland
stroomde. En als je naar Tietjerkstradeel wilde, wist je in ieder geval de
grote plaatsen wel die in die richting
lagen. En dichterbij gekomen waren er
dan nog de richtingaanwijzers waarop
stond hoever Tietjerkstradeel nog was.

Ordners

rijdende wekker of zetten we onze
smartphone aan. Waardoor we ons
iedere keer weer te pletter schrikken
als we herinnerd worden aan de verplichtingen van een nieuwe dag.
Op mijn zestiende kreeg ik van mijn
ouders voor mijn verjaardag een
polshorloge. Geweldig! Nu hoefde ik
nooit meer zelf na te denken hoe laat
het was! Ik droeg dat horloge twee
jaar. En nu, na ruim 50 jaar oefenen
zonder horloge, weet ik altijd tot op
het kwartier nauwkeurig uit mezelf
hoe laat het is. En word ik altijd om
precies half acht wakker.
Maar ja, horloges en wekkers heb
je nog steeds. Om je pols en op het

De afwasmachine. De magnetron.
De boortol. Noem maar op. Maar het
automatische gordijnenopen- en dichtschuifapparaat? De installatie die zelf
de lichten in je huis aan- en uitdoet?
De zelfrijdende auto? En verder alles
waar ze straks nóg meer aan gaan
verdienen om het ons nóg gemakkelijker te maken?
Gaat dat niet wat érg ver?
En hoe staat het ervoor in ons eigen
hoofd?
Dáár rinkelt nog slechts zelden een
belletje.
Want we weten allang niet meer hoe

En nu? Nu hoef je hélemáál niets
meer. Ook de noodzaak om je
richtinggevoel wat bij te schaven is
verdwenen. Je hoeft helemaal niet
meer te weten waar je bent. Je zet je
TomTom aan en geeft je over aan de
god van de navigatie. Naar keuze met
een mannen- of vrouwenstem.

Moeite met opstaan? Dan is de rijdende wekker de ideale oplossing! Nadat het alarm is
afgegaan rijdt de wekker weg en valt van het nachtkastje. U zult nu zelf moeten opstaan om de
wekker uit te zetten.

weer recht te zetten wat scheef stond
in het geheugen van de makelaars in
vooruitgang? Moet ik het nog hebben
over dat er ‘zomaar ineens iets zoek
raakt in het overbelaste geheugenvan
je laptop’? Of over het overhevelen
van die hele santekraam naar een
nieuwe laptop. Of over het geld dat
het allemaal kost?

Een ander, die daar vooral veel geld
mee verdient.
Het gemak dient de mens, zult u zeggen. Jazeker. Totdat alles ons uit handen is genomen. Totdat we zelf niets
meer kunnen. Totdat onze kinderen
later, als ze zelf groot zijn, zich niet
meer kunnen herinneren hoe het was
om kind te zijn.

En waarom? Omdat we helemaal van
het padje zijn geraakt.
Ordners
En dan moet me nog iets van het
hart. De lezer zal me wel een ouwe
zak vinden. Maar ik wil het in dit
verband ook nog even hebben over
mijn verzameling ordners. Prachtig!
Keurig gerangschikt op zakelijk,
huishoudelijk, archief, historie, naslag,
ta oo , colu n , geografie en
‘voor de zekerheid’.
Op de ruggen prijken handige titeltjes
met korte weergave van de inhoud.
Voorts vergemakkelijken tientallen
tabbladen per ordner het zoeken.

beleef. En hoe beperkt dat ook is, het
is altijd nog beter dan uitgaan van de
dingen die een ander ziet en beleeft.
Een ander die alles voor je in handige,
gemakkelijke hokjes heeft gezet. Of
die je voorziet van handige, gemakkelijke knopjes, belletjes, schakelaars
en toetsjes. Waarmee hij de dingen
op zìjn manier, in plaats van op mìjn
manier kan regelen.

TomTom-horlogebandje

Nee. Dan mijn ordners. Zelf bedacht.
Zelf ingedeeld. Zelf op de planken
gezet. Altijd betrouwbaar. Altijd goed.
Werkelijkheidszin
Dus tegenwoordig geloof ik alleen nog
maar in wat ik zélf zie. En wat ik zélf

Dus voorlopig doe ik de gordijnen zelf
nog maar even open en dicht en doe
ik zelf de lichten nog maar even aan
en uit. En neem ik me voor mijn eigen
vermogens maar weer eens verder te
ontwikkelen.
Hoe moeilijk dat ook is.
Toch liever een willoos slachtoffer van
de welvaartsstaat? Mail het naar julius.
pasgeld@deoud-hagenaar.email.

Altijd alles letterlijk bij de hand. Altijd
harde bewijzen op echt papier. Dat je
in je handen kan houden.
U voelt het al aankomen.
Al die gegevens heeft een zinnig mens
tegenwoordig in zijn laptop. Daar zit
die ordening automatisch al in. Handig. Want dan hoeft een zinnig mens
niet meer zélf na te denken.

De wekker het raam uit dankzij de automatische gordijnopener

Moet ik het nog hebben over de
storingen, de updates, de ‘student
aan huis’ die langs moet komen om

Toeters en bellen
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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.

Ford Zodiac Mk III
Terwijl de politie in Den Haag in Volkswagentjes Kever rondreed, deed de politie dat in veel plaatsen in Engeland in een
Ford Zephyr. Als u het zich nog kunt herinneren, is daar ook
een politieserie over gemaakt: Z-cars, met de Z van Zephyr.
Een spannende serie, waarin de Fords een soort van hoofdrol
speelden. In Den Haag kan ik mij niet herinneren dat ik ze
vaak heb zien rijden, want hier waren wij meer op de Duitse
Fords gefocust.
afstand tussen het achterwiel en het
achterlicht, wat nooit de wegligging
ten goede komt, maar in dit geval
wel de bagageruimte. De achterzijde
had een beetje een V-vorm en de
achterklep werd ingeklemd door de
messcherpe staartvinnen, wat een
beetje Amerikaans aandeed. Ideaal
overigens voor de bestuurder om te
zien waar de auto aan de achterzijde
ophield bij het inparkeren. Apart
model dus. Natuurlijk smalle witte
vlakken op de wielen en voor op het
spatbord de achteruitkijkspiegels.
De Zodiac was - net als de Zephyr
- leverbaar in een Estate-uitvoering.
Een soort shooting brake-model wat
deze Ford niet mooier maakte, maar
wel enorm ruim was wat betreft de
bagageruimte.

In 1962 had je de Ford Zephyr en
een luxere broer, de Ford Zodiac Mk
III. Beide modellen zagen er overigens redelijk identiek uit, maar kon
je herkennen aan wat luxere details,
zoals dubbele koplampen en het
goudkleurige typeplaatje uiteraard.
Onder de motorkap zat een 6 cilinder
motor met meer pk’s (114).
De Zodiac was een forse auto met
een lengte van 4,60 meter en zo’n
1,75 meter breed. Het was een wat
apart model. De neus was traditioneel sedan-achtig met een over de
gehele breedte van de auto een chromen grille met inderdaad dubbele
koplampen en een chromen bumper
met stootrubbers. Aan de zijkanten
veel chroom rond de ramen en de
achterkant was het meest opvallend.
i ad een in e over ang, dat i de

interieur dan ook rood was. Ook een
beetje Amerikaanse touch. Het stuur
had ook iets van die eerder genoemde V-vorm wat de spaken betreft.
Natuurlijk in het midden de ronde
chromen claxonring. Ergonomie had
men in die tijd blijkbaar nog niet van
gehoord, want alles zat op het dashboard een beetje her en der, maar
wel met enige synergie gegroepeerd.
Smalle lintsnelheidsmeter met daaronder wat controlelampjes met links
en rechts een ronde temperatuur- en

natuurlijk het toppunt van luxe.
Uiteraard volop leer in rood, groen,
bruin, blauw en zwart - afhankelijk
van de exterieurkleur. Voorin een
royale bank, zodat er makkelijk zes
personen in konden zitten als je de
voor- en achterarmsteun opklapte,
maar je kon ook kiezen voor twee
ruime stoelen voorin in de Executive-uitvoering.
Grappig voor die tijd was dat - als
je voor rood leer koos - alles in het

Het interieur was voor die tijd

benzinemeter. Contactslot links
van het stuur en in het midden een
klokje - naast de royale asbak. Je kon
kiezen uit stuurversnelling of een
vloerpook of een automaat waarvan
het hendel weer bij het stuur zat. Een
onelegante grote hendel trouwens.
Een bijzonder model dat in 1966
vervangen werd door de nieuwe
vierkantere Zephyr en Zodiac.
John Vroom
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. Frank Dingeman, te Zoetermeer
2. Kor Hendriks, te Den Haag
3. M. de Bruijn, te Leidschendam

Prijswinnaars
In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde
de vorige keer: 1-2-3-4. 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. 25 & 26

4
8
3 7
8
3
9
5 6
7 2

9
4

6
1

9

1 2
4
6

1 2
3

8 9
9 7
3

1
5 3
6
2

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 4 januari.

2 3

2

1

6
2 7
4 8

9

7 8 6
4

5

5

1
3 7

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

comfortland.nl

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

2

3

1
7

8
7

1

5

4

3
7

8
6

9
9 7
2 3

6
4

8

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

We naderen het eind van het jaar en de dagen worden steeds korter, donkerder en kouder.
Pijntjes, verkoudheid, winterdipjes en griepgolven beginnen er rond deze periode weer aan te
komen. En ziek zijn is uiteraard geen pretje!
Of je nou je tekort aan vitamine D (zonlicht) wilt verhelpen, vaker gezond wilt eten en/of je
immuunsysteem een flinke boost wilt geven; het kan allemaal met extra Hofpaskorting.

DROGISTERIJEN EN GEZONDHEIDSWINKELS
ETOS VOORSCHOTEN - SCHOOLSTRAAT 27-29
Hofpasvoordeel: 10% op alle huismerk-artikelen.
ETOS LEIDEN - I.B. BAKKERSTRAAT 1-3

Hofpasvoordeel: 10% op alle huismerk-artikelen.
DIO DROGIST DE VLIERBOOM - VLIERBOOMSTRAAT 588
Hofpasvoordeel: 10% korting op het assortiment*
APOTHEEK PRINS HENDRIKPLEIN - PRINS HENDRIKPLEIN 3
Hofpasvoordeel: 10% korting op vitamines, mineralen, homeopathie en op huidverzorging
van het merk Serum7.

BEHANDELINGEN
THE CRYO AND SPA EXPERIENCE - PRINSES BEATRIXLAAN 582

Hofpasvoordeel: Bij een Cryobehandeling, een NovoThor sessie GRATIS.
PLEXXUS VOORSCHOTEN - JAN EVERTSENLAAN 2

Hofpasvoordeel: Maximaal twee behandelingen fysiotherapie voor 50% van de prijs.
HERSTELSNEL - ZOUTMANSTRAAT 55

Hofpasvoordeel: 11 trainingen voor de prijs van 10 (€91,-) en geen inschrijfkosten à €39,-

BACHS WEIHNACHTSORATORIUM
IN HET RESIDENTIE ORKEST!

GROENTE- EN FRUIT SPECIAALZAKEN

Knisperende sneeuw, flonkerende kerstbomen,
kaarslicht en kerstengelen: traditioneel kerst in
een notendop. Maar de mooiste tijd van het jaar kan
zeker niet zonder Bachs ‘Weihnachtsoratorium’. Het
verhaal van een nieuw begin, van hoop, weet jaarlijks nog velen te inspireren.

G&W GEZONDHEIDSWINKEL ROS VOORBURG - KON. JULIANAPLEIN 3

Hofpasvoordeel: 20% korting op groente en fruit.
JOE’S SHOP - THERESIASTRAAT 236

Hofpasvoordeel: Bij elke aankoop boven de 10 euro een gratis biologisch sap cadeau.
OTTEN’S GROENTE & FRUIT - FAHRENHEITSTRAAT 591

Data: 14 december, 20:00 | 16 december, 11:00

Hofpasvoordeel: versgeperste jus d’orange voor €1,75 i.p.v. van €2,50.

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN

*Gebruik hiervoor promotiecode HOFPAS op de
website van het Residentie Orkest.
Bel voor vragen naar 070-8800200.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
INDIAN CURRY HOUSE

MODEHUIS MARIJKE

BRASSERIE HOLE 19 - RIJSWIJKSE GOLF CLUB

15% korting op de rekening. Geldig van ma t/m do.
Thomsonlaan 69, Den Haag - Fahrenheitstraat /
Thomsonlaan

2e pantalon van het merk “ Four Ever” voor de halve prijs.
Thomsonlaan, 118 Den Haag - Fahrenheitstraat / Thomsonlaan

Een emmertje ballen om af te slaan en de daghap samen voor €15,Delftweg 59, Rijswijk - Wijk 11

MAMA’S EETHUIS & CATERING

HEALTH PREVENTIE NEDERLAND

CRUNCH CAFÉ

Onbeperkt ontbijt (all day) vanaf 2 personen voor €16,ipv €20,Betje Wolfstraat 173, Den Haag - Moerwijk/Zuiderpark

Korting op je abonnement: €5,- per maand of
€50,- bij betaling 1 jaar.
Volendamlaan 1266, Den Haag - Leyenburg

LA MESA KOKEN & TAFELEN

APPELS EN PEREN DEN HAAG

Bij besteding van €20,- een GRATIS cadeaublik Spaanse
(bak)olijfolie t.w.v. €9,95.
Reinkenstraat 30, Den Haag - Reinkenstraat

Na een ontbijt, lunch of diner een GRATIS doosje huisgemaakte
mini cupcakes voor mee naar huis.
Appelstraat 155, Den Haag - Vruchtenbuurt

Koffie, thee of cappuccino met een croissant om
mee te nemen voor €3,Piet Heinstraat 108A, Den Haag - Zeeheldenkwartier

RUTTEN LE SPÉCIALISTE DU FRAIS
10% korting op het hele assortiment.
Piet Heinstraat 86A, Den Haag - Zeeheldenkwartier

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.

HOFPASVOORDEEL:
25% KORTING OP JE TICKETS*

