
en woonden vanaf 1953 in Duindorp. 

Opa Arie was melkveehouder en had 

koeien in de Moerwijkpolder die toen 

nog niet bebouwd was. De melk en 

kaas werden aan huis verkocht en 

bezorgd met paard en wagen, en later 

in de winkel, eerst in de Loggerstraat 

en daarna in de Pluvierstraat. Janny 

had drie broers (Jan, Piet, mijn vader 

Nico en 1 zus, Kitty). Ze zijn allemaal 

al een tijd geleden overleden.

Janny zelf overleed in 1987, ze is 

nooit getrouwd geweest, maar genoot 

volop van het leven. Ze heeft altijd 

bij haar ouders in de winkel gewerkt 

en ook thuis gewoond, maar toen opa 

en oma overleden waren heeft ze nog 

een tijdje alleen de winkel gedraaid, 

toen als VIVO-winkel. Daarna is 

ze in dienst getreden bij Frisia. Als 

kind gingen wij op zondag altijd op 

de koffie in de luvierstraat, en daar 
mochten we met een bordje de winkel 

in om snoep te verzamelen. Dat was 

een hele traktatie, want veel snoep 

kregen mijn broer en ik niet in die tijd. 

Als we weer naar huis gingen kregen 

we allebei een flink stuk kaas mee 
voor in de bus. Omdat mijn grootou-

ders heel gelovig waren, mochten we 

daar niet buiten spelen op zondag, 

en het eten was altijd op zaterdag al 

voorbereid. Tussen de middag aten 

we warm, en opa las uit de bijbel (met 

punten en komma’s). En we werden 

door opa overhoord wat er in de kerk 

was gepredikt. Meestal verzonnen we 

maar wat... want bij mooi weer gingen 

we helemaal niet naar de kerk!

Javastraat

Er zijn veel herinneringen bij mij 

aan de Frisia-winkels. Janny werkte 

eerst in de Betje Wolfstraat, daarna 

in de Javastraat, waar ik ook nog in 

de vakanties en op zaterdagen een 

tijdje heb gewerkt. Dat was niet echt 

een succes, ik heb een keer een hele 

pot sukade laten vallen en dat gaf me 

toch een rommel... alles plakte en de 

sukade moest worden weggegooid. In 

die tijd was dat geen lolletje, veel geld 

was er niet en als er iets vernield werd 

moest Janny dat zelf vergoeden. Na 

de Javastraat heeft ze nog een tijdje 

ingevallen bij de Frisia-winkel in de 

Badhuisstraat, waar twee zusters de 

scepter zwaaiden, maar omdat zij ziek 

werden is zij daar naar overgeplaatst. 

Daarna is ze gaan werken in de Prins 

Hendrikstraat hoek Waldeck Pyrmont-

kade, en daar woonde ze ook boven. 

De winkels van Frisia zijn nu allemaal 

verdwenen maar ik zag dat de pro-

dukten nog steeds worden verkocht, 

o.a. op de markt in de Stevinstraat in 

Scheveningen.

Toen Janny met pensioen ging heeft 

ze nog een tijd in de Ligusterstraat 

gewoond, waar ik vaak naartoe ging 

omdat ze een hele volle boekenkast 

had en ik heel graag las. En ze had de-

zelfde schoenmaat als ik, waardoor ik 

vaak schoenen van haar kreeg die zij 

niet meer wilde hebben. Dat was fijn, 
want in die tijd was er weinig geld 

in ons huisgezin en nieuwe schoenen 

kreeg ik niet vaak.

Janny zorgde in die tijd voor een 

oudere tante in Katwijk, ging daar 

vaak op bezoek en nadat deze tante 

was overleden bleek dat zij in het 

testament stond en had ze ineens geen 

geldzorgen meer  Dat was heel fijn en 

daardoor kon ze gaan reizen na een 

lang werkzaam leven.

Uiteindelijk is ze op 69-jarige leeftijd 

in een flatje gaan wonen in de Thuis-

haven in Scheveningen, vlak naast 

het huis van mijn ouders. Omdat mijn 

vader toen overleed was ze een hele 

steun voor mijn moeder. Ze gingen 

ook nog wel eens op reis naar Zwit-

serland en genoten daar allebei volop 

van. Heel droevig dat ze ineens een 

kwaadaardige ziekte kreeg en daar 

heel snel aan overleden is.

Heel veel mooie herinneringen aan 

deze lieve tante, en ik vond het de 

moeite waard om ze op te schrijven.

Lonneke Passchier

lonpasschier@hotmail.com

Onze tante Janny werkte bij Frisia
Dinsdag 8 januari 2019 - Jrg. 11, nr. 1

Deze week o.a.:

Herinneringen 
Toneelgroep 
De Appel
Pag. 3

Vroegah: 
Krankzinnigen 
in Rozenburg
Pag. 5

Bioscopen: 
van Musica 
tot Metropole
Pag. 8-9

John Vroom 
stapt in de 
Opel GT
Pag. 15

Tante Janny bij Frisia

Oplage: 75.000 ex.

Zorgeloos 
samen 
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl

 

 

WONINGONTRUIMING

1973

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,

 verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.  

Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

.WWW KEESTALEN.NL
Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260

KEES TALEN

Een tijdje geleden zag ik een 

bericht op Facebook over de 

winkel Frisia die vroeger in Den 

Haag meerdere vestigingen 

had. Ze verkochten allerlei 

bakmeel, benodigdheden voor 

tulband, cake en nog veel 

meer. En wat schetst mijn ver-

bazing: op die foto stond onze 

tante Janny! Door dit bericht 

ging ik terug in de tijd en er 

kwamen steeds meer herinne-

ringen naar boven over de band 

die ik met haar had.

Janny werd geboren in 1916, als derde 

dochter van Arie Passchier en Maria 

Wassenaar. Zij waren onze opa en oma 



Familie van Anna Mackaay

Ik ben op zoek naar familie van Anna 

Mackaay, gewoond hebbende in de 

Jacobastraat 104 te Den Haag. Doch-

ter van H.P.J.R. Mackaay en C.J.E. 

de Raad, gehuwd in 1892. Anna had 

drie broers: Bram, Rinus (van beroep 

glasetser) en Wim en een zuster (naam 

onbekend).

Ik ben namelijk in het bezit van een 

bijbel en een psalmboekje, geschon-

ken door de hervormde kerk bij het 

afsluiten van haar ouders in 1892.

Dirk Huizer

henendik@gmail.com

In 1656 verscheen de eerste 

krant in onze stad

Naar een deskundige op het gebied 

van oude kranten mij duidelijk 

maakte, staan er in het artikel met de 

titel ‘In 1656 verscheen de eerste krant 

in onze stad’ twee onvolkomenheden. 

Ik heb mij gebaseerd op het boek De 

Nederlandse Krant, geschreven door 

dr. Maarten Schneider. Dit boek is 

in 1943 verschenen en enkele malen 

herdrukt. Het jaartal 1656 dat daarin 

genoemd wordt, blijkt aanvechtbaar. 

Er zijn uitgaven bekend van een eerde-

re datum. Ook ben ik een achternaam 

vergeten. Ik noemde Gerard Lodewijk, 

maar vergat zijn achternaam - De 

Maght - te noemen.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Mijn danspartner van toen

In 1955-1956 zat ik op de Hermes 

Mulo in de Hulststraat te Den Haag, 

waar schooldanslessen werden gege-

ven in de gymnastiekzaal door - als ik 

mij goed herinner - mevrouw Poptie. 

Ik was toen ongeveer 15 of 16 jaar 

oud. Mijn danspartner zat volgens mij 

op een andere school daar in de buurt. 

Wij kenden elkaar alleen maar door 

de danslessen. Zij had blond krullend 

haar en was, denk ik, ongeveer even 

oud als ik en kon heel goed dansen. 

Het was dan ook een voor mij een 

heel plezierig samenzijn, zo zwierend 

over de dansvloer. Het cursusjaar 

werd traditiegetrouw afgesloten met 

het feestelijke bal in de Dierentuin in 

Den Haag. Wij zouden daar in onze 

mooiste ‘outfit’ ook naar toe gaan, 
althans, zo dacht ik. Op onze laatste 

dansles kregen we echter onenig-

heid - waarover weet ik niet - waarbij 

zij duidelijk maakte dat ik er niet op 

hoefde te rekenen dat ik ook dan haar 

danspartner zou zijn. Teleurgesteld 

ben ik toen met mijn oudere zus naar 

het bal gegaan en heb haar daar -meen 

ik - nog vluchtig gezien, maar nooit 

meer gesproken of ontmoet.

Daarom deze poging om te weten te 

komen wie mijn ‘Dancing Queen’ van 

toen is. Hopelijk is zij nog in leven.

Fred Wever

henriette.fred@kpnplanet.nl

Veranderend straatbeeld

Naar aanleiding van het artikel 

‘Veranderend Haags straatbeeld’ wil 

ik een aanvulling melden, namelijk 

de tram- en bushaltes. Die waren op 

een paal aangebracht en droegen goed 

bij aan de karakterisering van typisch 

Den Haag en voorsteden. Op de haltes 

was vermeld: ‘Van...’ en ‘Naar...’ 

Er waren twee soorten: ‘Stopt op 

verzoek’ en ‘Vaste halte’. Van het één 

op het andere moment werden deze 

haltes verwijderd. Naar aanleiding van 

vragen van de burgerij werd medege-

deeld, dat ze ‘weggegooid waren’. Dat 

was toch doodzonde; velen (waaron-

der mijn persoon) hadden er echt wel 

wat voor over een halte in eigen huis 

of tuin te plaatsen! Ik spreek de hoop 

uit, dat er mogelijk nog foto’s van zijn 

en aansluitend deze in een volgend 

nummer zichtbaar te maken!

Harry van der Stap Sr.

stap@ziggo.nl

Jan de Baenschool

Een anekdote n.a.v. het stukje over de 

Schilderswijk in De Oud-Hagenaar 

van 13 november, met name over de 

school in de Jan de Baenstraat. Ook 

mijn moeder (Fenna Fens, 1926-2018) 

zat op die school. Waarschijnlijk zal 

dat aan de A-kant geweest zijn. Op 

een dag was ze wat verlaat, en hard 

lopend probeerde ze de tijd in te halen 

door aan de ‘verkeerde’ kant de school 

binnen te gaan. Daar in de hal stond 

echter een dame die blijkbaar wist wie 

waar thuishoorde. Streng zei ze tegen 

m’n moeder dat ze weer naar buiten 

moest en door de andere ingang naar 

binnen. M’n moeder rende dus om, 

ging door de andere deur, en kwam 

zo aan... in dezelfde hal als waar de 

strenge dame stond. Maar onderscheid 

moet er zijn. Ook het ouderlijk gezin 

van mijn moeder (ze had nog 5 broers) 

verhuisde (in 1937) naar Transvaal, 

ook vanwege ruimtetekort.

Flip van Wensen

f.van.wensen@zonnet.nl

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

akruijt@kabelfoon.nl

De bakkerszaken van Hus

Een late reactie op het leuke verhaal 

over de bakkerszaken van Hus. Van 

mijn oudste zus, die in de jaren zestig 

in een Haags ‘bejaardenhuis’ werkte, 

kreeg ik altijd de auto, schepen en 

vliegtuigplaatjes en bijbehorende 

albums van Hus. Ik vond dat altijd erg 

leuk en ik heb ze nog lang bewaard. 

Ruurd Berendes noemt echter in zijn 

verhaal terloops ook de naam van 

de bakkerijen van Ten Hoopen en 

daar gaat nu mijn belangstelling naar 

uit. Jan ten Hoopen (geb. 1884), de 

grondlegger van de bakkerijen begon 

omstreeks 1908 aan de Sluis in Leid-

schendam een eigen bakkersbedrijfje 

dat, voor zover mij bekend, later is 

verplaatst naar de Damlaan. Hij was 

getrouwd met een zuster van mijn 

vader, Jannetje Brussee. Enkele van 

hun zoons hebben in Leidschendam 

en Den Haag ook een bakkerij gehad. 

Een andere zoon, Wim, werd dominee 

in Canada en heeft een keer, toen 

hij weer eens in Holland was, in de 

Dorpskerk in Leidschendam gepreekt. 

Zijn broer Joop had in de zeventiger 

jaren een bakkerij in de Harderwijk-

straat, maar verder weet ik eigenlijk 

niets over hun activiteiten. Is er mis-

schien iemand onder de lezers van De 

Oud-Hagenaar die mij hier meer over 

kan vertellen? Ik ben benieuwd!

Henk Brussee

hendrik.brussee@gmail.com

Verzameling weekkrantjes

Bij een zolderopruiming kwam een 

ruime verzameling Haagse week-

krantjes uit de jaren 1925-1927 

tevoorschijn, ‘s-Gravenhage in beeld 

genaamd. Een kostelijk beeld op het 

Haags gebeuren uit die jaren.

Heb zelf geen binding met Den Haag, 

maar dit mag niet verloren gaan voor 

de liefhebbers. Ik zoek een goede 

bestemming, maar een passende ver-

goeding vind ik wel op z’n plaats.

T.Sleeking

tsleeking@ziggo.nl
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Veranderend Haags straatbeeld

Dat was een leuk artikel over de ontwikkeling van de telefooncel op 11 de-

cember 2018. Echter, de zogenaamde alarmcellen hadden ook nog een andere 

functie. In een tijd, midden jaren ‘60, zonder portofoons en zeker zonder gsm 

hadden de alarmschel-

len, want zo werden ze 

genoemd, een prima middel 

ter controle van de toen nog 

vrij over straat zwervende 

fietsagenten. Tegenwoordig 
heten dat Bikers en hebben 

ze flitsende mountainbikes, 
maar als jong agentje zwierf 

ik door weer en wind met mijn statige Gazelle door de Haagse dreven. Om te 

voorkomen dat de agenten een al te zelfstandig leven gingen leiden, moesten 

ze zich ieder half uur bij zo’n alarmschel melden. Stond de schijf op rood, dan 

moest hij (zij was er nog bijna niet) de wachtcommandant van het bureau bellen 

en wel via de telefoniste op het hoofdbureau. Het was een prima controlemid-

del: sommige van die schellen lagen zo ver uit elkaar dat je fors moest doorfiet-
sen om op tijd te zijn. Veel tijd voor contact met het publiek bleef er dan niet 

over. Je kon dan een opdracht krijgen, maar meestal was het gewoon controle en 

de wachtcommandanten wilden dat vaak niet zeggen: wantrouwen en smoezen 

voerden de boventoon. Je leerde dan ook snel welke wachtcommandant je kon 

vertrouwen en welke niet. Vaak was dat wederzijds. Zoals bij ieder controlesys-

teem werden er natuurlijk manieren ontworpen om het te ontduiken. Het zou te 

ver voeren om alle leugens van beide zijden over dit niet altijd foutloos werkend 

medium te vermelden. Toen kwamen de portofoons en was je altijd bereikbaar. 

Of dat prettig was?

Ton Groenendijk

marenton12@kpnplanet.nl

Reactie op artikel over Ypenburg

Mijn moeder is de Moeke van Ypenburg. Ze heeft daar van 1947 tot 1966 ge-

lopen. In de oorlog heeft ze haar man van 46 en zoon van 28 jaar verloren. Op 

Ypenburg waren alle mensen zo lief voor haar, dat was een pleister op een heel 

grote wond. Ze heeft ook het monument op de boulevard samen met koningin 

Beatrix onthuld.

Moeke is 96 jaar 

geworden.

Haar naam is 

Huibertje Nutbey 

Plugge (geboren op 

2-12-1898).

Bep Dijkgraaf

okt1810@caiway.nl
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De onthulling van het portret maakte 

veel herinneringen bij me los over To-

neelgroep De Appel. Ik was een mid-

delbare scholier in 1971 toen Erik Vos 

het gezelschap oprichtte. Vos had in de 

zestiger jaren successen geboekt met 

zijn regies van klassieke tragedies: 

‘De Perzen’ en ‘Prometheus’. Hij gaf 

les op de Amsterdamse Toneelschool 

en regisseerde bij het gerenommeerde 

gezelschap de Nederlandse Comedie. 

Het was eind 1969, toen tijdens een 

voorstelling van dit gezelschap in de 

Amsterdamse Schouwburg, studenten 

van de Toneelschool tomaten naar de 

bühne gooiden. Er broeide al veel in 

theaterland, maar dit was het startsein 

van de grote vernieuwing. Bijzonder 

pijnlijk voor oudgedienden als Ellen 

Vogel, Han Bentz van den Berg en 

Ank van der Moer, maar theater, 

zo vond de nieuwe garde, moest 

gedemocratiseerd worden. Er moest 

ruimte komen voor experiment en een 

voorstelling diende al improviserend 

tot stand te worden gebracht. De ver-

nieuwingsdrift leidde tot de ondergang 

van de Nederlandse Comedie en de 

oprichting van nieuwe toneelgezel-

schappen. Daaronder Toneelgroep De 

Appel. Erik Vos vertelt in zijn boek ‘In 

de Arena’ (1999) hoe hij in de tuin van 

het acteursechtpaar Carol Linssen en 

Chrisje Ewert, brainstormde over een 

naam en er een appel uit de boom viel. 

“Zo zijn we op het idee gekomen.” 

Een speelplek was er nog niet. Maar 

zoals dat gebruikelijk was in die 

tijd, werd er een leegstaand gebouw 

gekraakt: een elektriciteitscentrale aan 

de Westduinweg in Scheveningen. Dit 

werd het Theater aan de Haven. Het 

eerste stuk werd geschreven op basis 

van improvisaties door de vrouw van 

Erik Vos, Inez van Dullemen. De titel 

was ‘God op aarde’. De burgemeester 

van Den Haag was uitgenodigd voor 

de première, maar kwam niet opdagen. 

Hij schreef wel een aardig briefje aan 

Vos: “Ik zal uw première niet bijwo-

nen. God is niet op aarde, maar in de 

hemel” (In de Arena, 1999). Het eerste 

stuk dat ik zag was: ‘Peer Gynt’ in 

1973. Ik kwam daar terecht, omdat de 

vriend van mijn zus, Aus Greidanus, 

erin speelde, als trol. Ik weet wel dat 

ik gefascineerd was door het gran-

dioze spel, vooral van Peter van der 

Linden. Indrukwekkend was ook het 

toneelbeeld van Niels Hamel. Het be-

stond uit losse planken die telkens op 

andere wijze werden opgesteld door 

de acteurs zelf. De ene keer vormden 

ze een huis, dan weer een schip, een 

grot of doodsbed.

Eerste nationale succes

Het eerste echt grote nationale succes 

kwam in 1975. Met toch weer een 

klassiek stuk: ‘Agamemnoon’. Het 

toneelbeeld was ook nu van Niels 

Hamel. De acteurs waren gehuld in 

dweilenstof, door Hamel goedkoop 

op de kop getikt. Op de laarzen van 

Agamemnoon waren talloze hand-

schoenen vastgenaaid als symbool van 

de slachtoffers die hij had gemaakt in 

Troje. Familie en vrienden hadden de 

opdracht gekregen die te verzamelen. 

Peter van der Linden speelde Klytem-

nestra, echtgenote van Agamemnoon. 

Hij ontving voor zijn rol de Louis 

d’Or, de mannelijke variant van de 

Theo d’Or. Nu wilde iedereen de voor-

stelling bezoeken en Theater aan de 

Haven werd al spoedig te klein. Erik 

Vos moest uitkijken naar een nieuwe 

locatie. Hij had zijn oog laten vallen 

op een leegstaande paardentramremise 

aan de Duinstraat, zo’n beetje om 

de hoek. Hij kreeg toestemming het 

als theater om te bouwen, maar het 

geschuif met ambtelijke papieren ging 

hem te traag. Hij besloot daarom het 

pand maar te kraken. In de zomer-

vakantie van 1976 werden er, zoals 

eerder bij de elektriciteitscentrale, 

familie en vrienden opgetrommeld 

om te verven en acteur Henk Votel 

timmerde de tribunes in elkaar. In een 

halve cirkel. De piste werd volgestort 

met strandzand. Er werd zeer hard 

gewerkt en dramaturg Hent van der 

Horst zorgde voor de belegde brood-

jes. Vos was ondertussen al begonnen 

met de repetities van ‘De storm’ van 

Shakespeare en hij had gevraagd 

of zijn oud-leerling Sacha Bulthuis 

Miranda wou spelen. Bulthuis had al 

een Theo d’Or in 1974 gewonnen bij 

het Zuidelijk Toneel Globe. Omdat ze 

moeder was geworden, vond ze het 

prettig wat dichter bij huis te werken, 

daarom nam ze het aanbod aan. De 

voorstelling kon beginnen. En ja, ook 

nu waren de recensenten enthousiast. 

Dat het leven van de acteurs echter 

niet altijd over rozen ging, beschrijft 

Vos ook: de zandvlooien zorgden voor 

heel wat jeuk. Door het succes, de ver-

nieuwingen en het vakmanschap, werd 

De Appel van een klein experimenteel 

Haags gezelschapje een gerenom-

meerd gezelschap, naast de Haagse 

Comedie. Acteurs met een behoorlijke 

staat van dienst verbonden zich graag 

aan De Appel, zoals Eric Schneider, 

Elisabeth Andersen en Guido de Moor. 

Bekende regisseurs deden er gastre-

gies, zoals Hans Croiset, Lodewijk 

de Boer en Gerardjan Rijnders. Toen 

Aus Greidanus sr. in 1997 het stokje 

van Erik Vos overnam als artistiek 

leider, kwam het gezelschap in zwaar 

weer terecht. De Appel was immers 

Erik Vos, werd er gezegd. Greidanus 

sr. besloot uiteindelijk door te gaan 

met datgene waar het gezelschap de 

grootste successen mee had geboekt: 

het opvoeren van de klassieken. In 

2003 koos hij voor ‘Tantalus’, een ma-

rathonvoorstelling van twaalf uur! Het 

succes was groot, en De Appel mocht 

blijven. Er zouden nog meerdere 

toneelmarathons volgen. Greidanus 

sr. had zijn eerste belangrijke regie 

in 1992, ‘Groot en klein’ van Botho 

Strauss. Bulthuis ontving voor haar rol 

hierin haar tweede Theo d’Or. Maar 

ze heeft meer prijzen voor De Appel 

binnengehaald, zoals de Victorine 

Heftingprijs en de Prosceniumprijs. 

En in september 2009 werd zij voor de 

vijfde keer genomineerd voor de Theo 

d’Or, dit maal voor het stuk ‘Ben ik al 

geboren’, geschreven en geregisseerd 

door Gerardjan Rijnders. In de Ko-

ninklijke Schouwburg zou ze bij het 

Nationale Toneel, in diezelfde maand, 

beginnen met de repetities voor ‘De 

Kersentuin’, onder regie van Erik Vos. 

Maar ze was ziek en stierf twee maan-

den later. In de schouwburg, waar 

ze als kind de grote acteurs van de 

Haagse Comedie had zien spelen, had 

ze besloten actrice te worden. Dat is 

haar gelukt. En nu houdt ze Caro van 

Eyck, Ida Wasserman, Fie Carelsen en 

Anne Wil Blankers gezelschap in de 

mooiste schouwburg van Nederland.

Anne Marie Boorsma

annemarieboorsma.nl

Herinneringen aan Toneelgroep De Appel
Het is dinsdagmiddag 11 december 2018. Familie, vrienden en 

collega’s van de in 2009 overleden actrice Sacha Bulthuis ver-

zamelen zich in de Paul Steenbergen Foyer van de Koninklijke 

Schouwburg te Den Haag. Er wordt een portret van Bulthuis 

onthuld. Ze wordt beschouwd als de steractrice van de in 2016 

opgeheven Toneelgroep De Appel en ze was mijn oudere zus. 

Bijna precies een jaar eerder leidde ik in diezelfde schouwburg 

mijn cursisten kunstgeschiedenis rond als afsluiting van een 

cursus over theater en beeldende kunst, en vertelde hen over 

de acteursportretten die de foyers en gangen sieren. Tijdens 

een kopje koffie na afloop kwam ik Fred van de Schilde tegen. 

Nu productieleider van NT Jong, maar jarenlang verbonden aan 

Toneelgroep De Appel. Het weerzien was hartelijk, en daarom 

durfde ik hem te vragen hoe het mogelijk was dat er geen 

portret van Sacha hing. Want als Haags actrice, als tweevoudig 

winnaar van de Theo d’Or (de toneelprijs voor de beste vrouwe-

lijke hoofdrol van het seizoen) en daarbij de jongste die hem ooit 

ontvangen heeft, hoorde zij hier toch te hangen. Een dag later 

belde Fred me op: “We gaan er voor zorgen, Anne Marie.” En zo 

is het gegaan.
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Toneelgroep de Appel, De Storm, 1976. Peter van der Linden, Sacha Bulthuis, Robert Prager. Foto: Pan Sok

Het portret staat nu tussen een aantal portretten van actrices in de Koninklijke Schouwburg. Foto: Eva Boorsma

Dochter Pauline Greidanus en zus Anne 
Marie Boorsma, poseren naast het portret 

van Sacha Bulthuis.

Aus Greidanus heeft samen met Tineke Pronk 
het portret, geschilderd door Albert Groen-

heyde, onthuld. Foto: Jetta Opdenberg

Toneelgroep de Appel, Groot en Klein van 
Botho Strauss, regie Aus Greidanus

Dochters van Sacha Bulthuis, Pauline Greida-
nus en Tessa Greidanus, poseren naast portret 

van hun moeder. Foto: Anne Marie Boorsma

Toneelgroep De Appel, Ben ik al geboren van 
Gerardjan Rijnders. Foto: Serge Ligtenberg
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PERSONEELS-ADVERTENTIES

G E Z O C H T
CHAUFFEURS VOOR
PERSONENVERVOER

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

Het gaat om het vervoeren van mensen naar 
diverse acti viteiten, 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.

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

Informati e om chauff eur te worden? 
Bel vrijblijvend ti jdens kantooruren 
070 - 221 05 82 of 06 - 278 76 400

e-mail: jan@devolharding.nl

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL 

De SOC is een koepelorganisatie, 
waarbij een groot aantal 
ouderenorganisaties in Den 
Haag is aangesloten. De SOC 
adviseert gevraagd en ongevraagd 
over onderwerpen die Haagse 
ouderen raken en informeert 
de gemeente daarover. Die 
informatie wordt verkregen 
van ouderen via het Haags 
Ouderenpanel, de leden van de 
SOC (aangesloten organisaties), 
enquêtes en bijeenkomsten. Naast 
de adviserende taken voorziet 
de SOC ouderen van informatie 
c.q. feedback. De SOC is nauw 
betrokken bij Den Haag als 
“Senior Vriendelijke Stad”.

SOC Secretariaat
Zoutmanstraat 23 S
2518 GL Den Haag
070 - 362 78 06
06 - 474 368 26

info@socdenhaag.nl
www.socdenhaag.nl

Voorzitter van het Bestuur
Gert van Capelleveen
06 - 518 339 24

De Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) 
zoekt een secretaris voor het bestuur.
De taken en bevoegdheden van de secretaris van het bestuur omvatten het volgende:

1. Verantwoordelijk voor de aansturing van:
- het behandelen van de schriftelijk en digitaal binnenkomende en uitgaande correspondentie;
-  het behandelen van de schriftelijk en digitaal binnenkomende en uitgaande informatieverstrekking, zoals de 

website, waaronder het meldpunt Senior Onvriendelijke Situaties SOS; 
-   het agenderen en mogelijk annoteren van onderwerpen voor bijeenkomsten zoals de vergaderingen van het 

dagelijks bestuur, de Algemene Ledenvergaderingen en andere van belang zijnde bijeenkomsten;
- de verslaglegging van de bijeenkomsten.

2. Aanspreekbaar voor degenen, die zich met de praktische uitvoering daarvan bezig houden.

De voorwaarden, die aan het lid van het bestuur gesteld worden, zijn de volgende:
- is bekend met de leefwereld van ouderen in alle diversiteit in de Haagse samenleving;
- heeft ervaring met vrijwilligersorganisaties en advieswerk op stedelijk niveau;
- heeft een netwerk op het gebied van de ouderen, ouderenwerk en ouderenbeleid of kan dat ontwikkelen.

Hij of zij beschikt over de volgende competenties:
- communicatief;
- empathisch/invoelend;
- goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, in ieder geval in het Nederlands;
- goede planner en organisator;
- stimulerend.

Lidmaatschap van het bestuur van de SOC is een onbezoldigde functie. Er is mogelijkheid tot vergoeding van 
gemaakte onkosten. De secretaris wordt ondersteund door een professioneel secretariaat.

Spreekt de functie zoals boven beschreven u aan, voldoet u aan de gestelde voorwaarden, beschikt u over de 
gevraagde competenties en bent u bereid om gemiddeld 4 dagdelen per week te besteden aan deze functie, 
dan zien wij graag uw sollicitatie tegemoet.

‘ Wij zijn er voor u.’

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het 

organiseren van een persoonlijk afscheid van uw 

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Wilt u een overlijden melden?  

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

ook als u niet of  elders verzekerd bent.  

Op yarden.nl vindt u meer informatie over  

onze dienstverlening.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.

Kamperfoeliestraat 2a

2563 KJ  Den Haag

T 070 325 7955
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Uitvaartverzorgers Eise Molenaar, 

Sjalestia van Aggelen,  

Mieke van Bergenhenegouwen  

en Tanja Schouten 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96
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De laatste instelling was 

gevestigd op een voormalig 

landgoed, waar de patiënten 

in de stilte van de natuur tot 

rust dienden te komen.

In 1898 werd besloten tot oprichting 

van een krankzinnigengesticht op 

het landgoed Oud-Rosenburg als 

uitbreiding van het Haags krankzin-

nigengesticht, dat nog hartje stad was 

gevestigd. Steeds meer werd ingezien 

dat de patiënten baat hadden bij rust 

en stilte in plaats van de drukte van 

de Haagse binnenstad. Op de begro-

ting werd voor de aankoop van het 

landgoed een prijs van 50.000 gulden 

uitgetrokken. Daarnaast zouden 

verbouwingen en nieuwbouw zorgen 

voor een totale som van 238.000 

gulden. Gedeputeerde Staten vonden 

het bedrag aan de hoge kant, omdat 

er weinig armlastige krankzinnigen 

in de provincie waren die opgenomen 

dienden te worden. En voegden ze 

eraan toe in een preadvies “ook in 

de nabije toekomst zou hieraan geen 

behoefte zijn”. Dat bleek al gauw 

anders te zijn.

Landgoed

Het huis Rosenburg was gelegen op 

een terrein van enkele hectaren groot. 

Het neoclassicistische gebouw stamt 

uit 1775, toen het deftige huis werd 

gebouwd. Volgens bronnen werd het 

in eerste instantie verpacht aan mr 

Johan François van Byemont, die 

burgemeester was van de residentie 

van 1781 tot 1783. Zijn dochter liet 

het eerdere pand afbreken en er in 

1775 het huidige huis neerzetten. Het 

landgoed bestond al langer evenals 

de familienaam Rosenburg, die al 

in de 16eeeuw voorkomt in onze 

contreien.

Vrouwenpaviljoen

In 1904 kwam Rosenburg landelijk 

in het nieuws door de ontsnapping 

van de 18-jarige patiënt Peter Alma, 

die vermoedelijk richting Rot-

terdam was vertrokken. Kort erop 

nam geneesheer-directeur dr G.C. 

Bolten zijn ontslag. Zijn opvolger 

ging voortvarend te werk en in 1905 

kon een vrouwenpaviljoen worden 

geopend in gezelschap van vele 

hoogwaardigheidsbekleders waaron-

der de Commissaris der Koningin. 

Het vrouwenpaviljoen voorzag in 

een grote behoefte: na twee maanden 

waren er al 128 patiënten opgenomen 

(geweest). Geneesheer-directeur 

dr Plet was erg enthousiast over de 

nieuwe behuizing, die ruim en luchtig 

was. Naast een strakke inrichting 

van het gebouwd, zonder prullen 

en tierlantijnen, was een goede ver-

warming een vereiste. Op de gangen 

en vertrekken waren anno 1905 

snorrende kachels te vinden, die voor 

een behaaglijke temperatuur zorgden. 

De slaapzalen waren zonder kachel, 

want ‘s nachts zijn dekens voldoende 

om het lichaam op temperatuur te 

houden.

Isoleer

Destijds was de isoleercel ook al een 

roemrucht verschijnsel, waar je maar 

beter uit kon blijven. In stilte vastge-

bonden kon je daar dagen verblijven 

en was je geheel aan je lot overgela-

ten. Eigenlijk omdat de verzorging 

geen raad met de patiënten wist, die 

suïcidaal was of dermate agressief 

dat er geen land mee te bezeilen viel. 

Voor zowel verpleging als verpleegde 

was en is de isoleer een ramp. Bij 

de verbouwing van 1905 kreeg de 

‘krankzinnigencel’ wel een lichtere 

uitstraling, waardoor hij helder en 

bijna aangenaam aandeed. Let op de 

dwangbuis bestond toen niet meer 

en in plaats daarvan stimuleerden de 

verpleging het gebruik van warme 

baden van 38 graden.

Katholieken

O ja, mochten de Loosduinse huizen 

Rosenburg en Bloemendaal te vol 

raken met armlastige patiënten, dan 

werd overwogen de katholieken naar 

een gesticht in Venray over te bren-

gen. Zo loste men anno 1907 simpel 

de problemen op.

Frans van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

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

Krankzinnigen eind 19e eeuw in Rozenburg
Het eeuwenoude Loosdui-

nen was als zelfstandige 

gemeente behept met twee 

instellingen voor psychia-

trische patiënten, krankzin-

nigengestichten zoals ze 

destijds werden genoemd. 

Het ging om Bloemendaal en 

Rozenburg of Oud-Rosenburg. 

Oud-Rosenburg (anno 1925)

Op negenjarige leeftijd verhuisden wij 

(vader en moeder en acht kinderen) 

van de Smidstraat naar Zonneoord 77, 

vierhoog op de hoek tegen het Plan-

tenoord aan, dat nog in aanbouw was.

Het was een geweldige tijd voor een 

jongen die huizenbouwer wilde wor-

den. Binnen met Lego en buiten met al 

het voorhanden zijnde bouwhout.

Marterradeschool

Maar eerst maar naar school, de 

Marterradeschool. Ik kwam daar in 

de tweede klas terecht. Misschien 

herinneren sommigen van u mijn 

artikel in De Oud-Hagenaar met mijn 

abc’tje. En zo begon het met mij op 

deze school.

De school was in tweeën gesplitst, de 

katholieken op de begane grond en de 

protestanten op de eerste etage. Het 

was in mijn ogen de enige school in de 

hele wijk.

Toen wij daar op school kwamen, wa-

ren er geen zesde klassen, zodat mijn 

oudste broer naar een andere school 

moest, in de wijk Morgenstond.

Meester De Bruin

Ik heb de tweede klas nog eens over 

gedaan met een hele lieve juffrouw. 

Haar naam weet ik niet meer, maar 

wel weet ik dat zij met het hoofd 

van de school is getrouwd, namelijk 

meester De Bruin. Daar ben ik veel 

later achter gekomen, omdat ik bij hun 

buren - de familie De Waal, van de 

bekende kledingzaak De Werkman in 

de Torenstraat - heb gewerkt.

Vuilnisman

Ik was eenmaal in de vijfde klas 

aangekomen. Dit lokaal zat recht 

tegenover de schooltandarts (waar 

ik mij iedere morgen moest melden 

om te laten zien of ik mijn tanden 

goed gepoetst had). Ik vond school 

niet leuk meer: de juf had de pik op 

mij en ik deed niks goed. “Jij wordt 

later vuilnisman”, zei ze mij een keer. 

Waarop ik antwoordde: “Dan laat ik 

uw vuilnisbak staan.”

Ik werd getest voor een andere school, 

maar dat hielp haar niet om mij van 

school af te krijgen. Toen ik weer bij 

haar in de klas kwam, zei ze: “Je had 

je van de domme moeten houden.”

Een leukere herinnering aan deze 

school is dat mijn vader jarenlang de 

leverancier was van de kerstbomen. 

Dan kwam hij met bakfiets - en ik er 
bovenop - het schoolplein op rijden. 

Dat was nog eens binnenkomen, 

toch? Ik kan mij uit deze schooltijd 

op de Marterradeschool nog maar één 

persoon herinneren en dat is Patteke. 

Zij woonde op de Hengelolaan. Haar 

vader was arts - als ik het mij nog 

goed herinner.

Kauwgomballenautomaat

Wat mij ook nog is bijgebleven, is 

dat op de hoek bij de poort op de 

Bouwlustlaan een sigarenwinkel zat, 

waar een kauwgomballenautomaat 

buiten hing waar een stuiver in moest. 

Maar wat was nu het geval? In de 

bouw lagen allemaal ronde plaatjes 

van pvc en die pasten er ook in. En 

als we dan naar school gingen... Ja, je 

raadt het al...

O ja, de juf uit de vijfde klas had 

gelijk: ik ben toch eens vuilnisman 

geweest. Het was maar voor een dag 

in de film M  lue eaven. n weet 
je: ik heb de hele dag toen aan haar 

gedacht.

Koos van Eck

jm.vaneck@hotmail.com

Herinneringen aan de Marterradeschool
Daar wij in de zomer maanden in het buitenland wonen, komen 

De Oud-Hagenaars wat later in ons bezit, vandaar deze late 

reactie. In het augustus-nummer van De Oud-Hagenaar las ik een 

leuk verhaal over de Marterradeschool, de school waar ik ook zo 

mijn jeugdherinneringen aan heb.

Marterrade, 17-klassige school, op de achtergrond De Rade (1958). Foto: Mej. A.M.J. de Haan (collectie Haags Gemeentearchief)



  De dood uit de lucht 

 Ruud Janssen 

De dood uit de lucht is het aangrijpende verhaal van de strijd om Den Haag en 

de nabijgelegen dorpen Ypenburg Ockenburg en Valkenburg tijdens de eerste 

dagen van de Tweede Wereldoorlog. Opgetekend door Ruud Janssen zoon van 

ooggetuige Bernard A. Janssen. 

  Post Den Haag 

 Piet van der Eijk 

Columns van het dagblad De Tijd, zoals die bijna vijftig jaar geleden waren 

verschenen in de rubriek Post Den Haag. De hoofdredacteur verordonneerde 

dat er regelmatig stukjes moesten verschijnen met maar één onderwerp: Den 

Haag. Daarvoor werd redacteur Van der Eijk 

aangewezen. De knipsels zijn nu digitaal tot 

leven gewekt. 
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  De kookschool van oom Iwan 

 Trudy van der Wees 

Iwan Kriens (1871-1957) groeide op in Den Haag. Na enige omzwervingen 

door Europa vestigde hij zich rond 1900 als chef-kok in Londen, waar hij aan 

de wieg stond van de allereerste Engelse kookschool voor professionals. Onder 

zijn leiding groeide deze Hotel and Restaurant 

School uit tot een succesvolle  beroepsopleiding 

waar generaties chefs het vak leerden.  

  Een maand uit mijn leven in steenstad 

 Wim van der Pouw 

De auteur, Wim van der Pouw (Den Haag, 1957) kruipt in de huid van zijn 

alter ego, trambestuurder Daan Bergmans. Daan leeft in Steenstad, in het 

fi ctieve land ars elland o  de laneet 
Mollius. 

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

 19,95   

 € 13,95   

 € 17,95   

 € 19,95   

BESTELBON

Ja, ik bestel:

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

Naam + voorletters: ........................................................................................................

Straat:  .............................................................................................................................

Postcode/woonplaats:  .....................................................................................................

Telefoon: .........................................................................................................................

Email:  .............................................................................................................................

Hofpas-nummer: .............................................................................................................

De Hondenkop: Een roman met twee gezichten  ................................................ € 14,50

De kookschool van oom Iwan  ............................................................................ € 19,95

Hoog Lindoduin .................................................................................................. € 17,50

Een maand uit mijn leven in steenstad  ............................................................... € 13,95

De dood uit de lucht ............................................................................................ € 17,95

Post Den Haag  .................................................................................................... € 19,95

  De Hondenkop: Een roman met twee gezichten 

 Cornelis M. Netten 

Een ongewenst kind van een prostituee, opgevoed door een dubieuze peetmoe-

der, wordt in een vijandige omgeving geen prettig mens. De vlucht naar een 

Fries dorp verandert zijn leven in positieve zin. Toch wordt hij achterhaald door 

zijn verleden. Laat u zich door de afl oo  van dit 
fi ctieve verhaal verrassen. 

  Hoog Lindoduin 

 Esther de Boer en Annemieke Jansen 

en fotoboek met verhalen over oog Lindoduin, die hoge fl at aan het begin 
van de Westduinweg, die op dit moment wordt gestript. 

 € 14,50   

 € 17,50   

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

NU IN DE SHOWROOM
BIJ AUTOBEDRIJF HOUTWIJK

DE ENIGE ELEKTRISCHE BROMMOBIEL

DE E-AIXAM LAAT U VERBAZEN
PROBEER HET ZELF EN MAAK EEN PROEFRIT!
U KUNT IN EEN BROMMOBIEL RIJDEN ZONDER AUTORIJBEWIJS

SHOWROOM & VERKOOP
ZICHTENBURGLAAN 76 • 070 - 329 70 51

WWW.AUTOHOUTWIJK.NL

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar

Loosduinsekade 175, 

2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927

info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag
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Een schilderij door jong en oud

Bibliotheek Den Haag, Kinderopvang 2Samen en Stichting Kunst Verbind beginnen het nieuwe 
jaar fris. Met het project Samen in de Wijk willen de organisaties oud en jong bij elkaar brengen 
met kunst. Ouderen maken samen met kinderen van Kinderopvang 2Samen verschillende 
kleurrijke schilderijen. Uiteindelijk vormen alle kleine kunstwerken samen een groot schilderij. 
Iedere senior (60+) kan meedoen! Data: 29 januari, 5, 12 en 19 februari, van 15.45-16.45 uur. 
Aanmelden en meer informatie via ouderenindewijK@denhaag.nl of via 06 25 72 64 80.

Presentatie dichtbundel

Op zaterdag 12 januari om 16.00 
uur presenteert de Haagse dichter 
Hans Franse bij de Haagse Kunst-
kring zijn dubbelbundel ‘Petite 
ouverture á danser’ en ‘De lof der 
espresso’. Twee virtuele reizen 
zoals hij het zelf uitdrukt: naar 
en door Parijs met de geest van 
Erik Satie en een zwerftocht door 
de Italiaanse laars van Venetië 
tot Sicilië in alle jaargetijden. De 
bundel is uitgegeven bij uitgeverij 
Liverse in Dordrecht.

Het wordt een feest van woord 
en muziek met medewerking van Tatiana Radier, Ellen Verhey en Andrea Vonk. Zij lezen de 
poëtische reisgidsen: een literaire lonely planet. Het muzikale deel is in goede handen bij 
Fiorella Rambotti, pianiste en docente aan het conservatorium in Perugia, en Bobbie Blom-
mesteijn, zang. Zij is verbonden aan het Nederlands Kamerkoor en Collegium Vocale Gent. Op 
het programma staat muziek van Henri Duparc, Erik Satie, Francis Poulenc, Domenico Scarlatti, 
Alfredo Casella en Léon Orthel. Na afloop presenteert Hans een literaire witte en een muzikale 
rode wijn. In de vitrine bij de ingang is een kleine presentatie waarin woord en beeld worden 
samengebracht. De reisillusie wordt er door versterkt.

Zaterdag 12 januari 16.00 uur, toegang vrij
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 364 75 85, info@haagsekunstkring.nl
www.haagsekunstkring.nl

Lezing Maaike Meijer over biografie over F. Harmsen van Beek

F. Harmsen van Beek wordt tot de 
grootste dichters van Nederland 
gerekend. Haar debuutbundel 
‘Geachte Muizenpoot en achttien 
andere gedichten’ werd in 1965 
ontvangen als een literaire sensatie. 
Ook schreef ze betoverende korte 
verhalen en was ze journalist, kun-
stenaar en illustrator, onder meer 
voor Vrij Nederland. Ze woonde een 
aantal jaren in Frankrijk en werd 
daarna het creatieve middelpunt van 
villa Jagtlust. Op haar eenenveertig-
ste verhuisde ze naar het Groninger 
dorp Garnwerd, waar ‘Kus of ik 
schrijf’ (1975) ontstond.

Rond Frederike Martine ten Harmsen van der Beek, zoals haar werkelijke naam luidt, was nogal wat 
mythevorming - ‘Fritzi’ werd lang afgeschilderd als spilzieke ‘flodderdiva’. Deze kunstenaarsbiografie 
vertelt een ander verhaal. Voor het eerst komt Frederike zelf aan het woord, in brieven en fragmenten 
uit haar dagboek dat ze sinds haar vroege jeugd bijhield.

Maaike Meijer sprak met tal van vriendinnen, vrienden en collega-kunstenaars en kreeg inzage in 
Harmsen van Beeks gehele archief. Ze doet met haar biografie recht aan een fascinerend en veelzijdig 
kunstenaarschap van internationale allure.

Op deze literaire avond, op donderdagavond 10 januari 2019 om 19.30 uur, zal Maaike Meijer vertellen 
over haar boek. De toegang tot deze lezing is gratis, wel ontvangen we graag uw aanmelding via info@
boekhandeldouwes.nl of 070-7371126,

Boekhandel Douwes
Herengracht 60
2511 EJ Den Haag
070-7371126
www.boekhandeldouwes.nl

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

Deze stadsrijschool is de 

oudste burgermanege 

van Nederland en met de 

koninklijke status een echte 

parel in Den Haag. 

JOOP BÖNNEN

‘S-GRAVENHAAGSCHE
STADSRIJSCHOOL 
KAZERNESTRAAT 50

Bouw mee 
aan Haags karakter!
Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten en 

beeldbepalende panden. Want het historisch karakter van Den Haag en 

omgeving moet behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel 

van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed 
en werk van de organisatie door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in 
certificaten van Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

Afbeelding vitrine Hans Franse

Maaike Meijer



In Musica draaiden altijd brave 

films, meestal s rookjes- en langere 
tekenfilms van vooral Duitse en Tsje-
chische makelij. et waren ondanks 
de vermoeiende heen- en terugmars 
steeds leuke uitjes, een hoofdfilm 
in het vooruitzicht en in de auze 
getrakteerd o  iets lekkers. Dat ging 
lang zo door, maar na verloo  van tijd 
en vooral door enthousiaste verhalen 
van vriendjes, wilde ik wel eens wat 
anders. Doordat ik er maar over bleef 
doorzeuren en mijn ouders daar een 
beetje moe van werden, kreeg ik 
dan toch o  een gegeven moment 
toestemming om, samen met een 
vriendje, naar een ‘echte’ bioscoo  te 
gaan. leine jongens worden groot...

et Den aag van die tijd, de vijfti-
ger jaren, bezat een keur aan biosco-

en, waarvan elke donderdag in een 
aginagrote advertentie, de ‘filmlad-

der’, de nieuwe films en re rises 
werden aangekondigd. en rijkgevuld 
menu voor de filmliefhebber. et 
aanbod lie  in genre sterk uiteen, 
evenals de biosco en waarin het 
draaide. De grotere en lu e cinema’s, 
zoals Metro ole en sta, vertoonden 
het meest su er roducties als ‘ en 

ur’, ‘de Muiterij o  de ount ’, 
‘ l id’ e.d., terwijl de wat eenvou-
diger zaaltjes als Thalia en entrum 
het meest knokfilms vertoonden. 

ilms met ohn Wa ne waren daar 
o ulair, maar ook die met ohnn  

Weissmuller, de vroegere Tarzan die 
bij het ouder worden 

geen geloofwaardige jungleheld meer 
kon neerzetten en daarom verder 
ging als ‘ ungle im’, en niet meer 
in enkel schaamla  gekleed aan de 
lianen, maar nu in degelijk tro en ak 
acterend.

ijna alle aagse biosco en heb ik 
wel eens bezocht. ommige vrij vaak, 
andere een enkele keer. n aan al-
lemaal heb ik wel een herinnering.

oals de gedenkwaardige auzes 
in, waarin een organist beschaafde 
live-muziek s eelde. De man werd o  
een mechanisch aangedreven lateau 
omhoog het odium o gebracht en 
na een kwartiertje s elen via dezelfde 

weg weer naar be-
neden afgevoerd. 

oze tongen 
beweren dat van 
hem, na een laatste 
o treden in het 
theater aldus 

weer ondervloers 
verdwenen, nim-
mer meer iets is 
vernomen... n 

entrum was het 
heel andere koek. 
Daar leefde het 

ubliek luidruch-
tig met de film 
mee, terwijl vaak 
over de kale 
houten vloeren 
lege bierflesjes 
van boven naar 
onder rolden. 

et it -
theater, waar we 
ooit de laatste 
avondvoorstel-
ling bezoch-
ten, brandde 
later die nacht 

geheel uit, zo lazen we de volgende 
ochtend in de kranten. Wij hadden 
daar heus art nog deel aan. De 

riterion-bios was weer een ander 
verhaal. Door studenten gerund was 
de sfeer daar nogal losjes en het kon 
dan ook gebeuren dat in de auze een 
student met een bak versna eringen 
in de zaaldeur verscheen en luid rie : 
Moet er nog ijs wezen

Rembrandt Theater

Doordat het embrandt-theater het 
dichtstbij was, was het daar dat ik 
samen met mijn ouders mijn eerste 
‘grote-mensen’-film zag. et idee 
alleen al dat we naar de bioscoo  gin-
gen, bracht bij mij steeds de nodige 
o winding teweeg, want zoiets was 
in die tijd nog allesbehalve gewoon. 

n als we dan eindelijk de filmtem el 
betraden, nam de s anning alleen nog 
maar toe en kon ik mij verwonderen 
aan al het moois, zo heel anders dan 
de wereld daarbuiten. De hal, met in 
de vitrinekasten suggestieve laatjes 
van hetgeen we straks zouden gaan 
zien, de lu e houten betimmering aan 
de wanden, de glazen deuren naar de 
zaal met ko erbeslag. et ersoneel 
in uniform, donkerbruin met gouden 
biezen en tressen, het geroezemoes 
van het wachtende ubliek voor de 
kassa. k raakte niet uitgekeken.

oor de kassa vormde zich een rij 
mensen voor een toegangskaartje. De 
keuze daarvoor een was uitgebreid en 
stond o  een houten bord aangegeven. 

arterre was het goedkoo st maar in-
clusief nekkram , vervolgens arket, 
stalles, en voor degenen die dat kon-
den of wilden betalen, de dure loge. 
Tussen kassa en ko er stond steevast 
en strategisch o gesteld en eveneens 
in uniform gestoken man, die naar je 
bestelling informeerde en deze met 

betaling doorgaf aan de dame achter 
het glas, die vervolgens kaartjes en 
wisselgeld naar de man terugschoof. 
De tussen ersoon sloeg dan een nietje 
in de kaartjes en overhandigde deze 
met het wisselgeld aan de bezoeker. 
Discreet werd er vervolgens even 
gewacht tot de klant wat muntjes als 
fooi gaf, en na een ‘ alleefd meneer
mevrouw’ was de volgende bezoeker 
aan de beurt. ermoedelijk was dit 
een samenwerkingsafs raak tussen 
kassajuf en man in uniform en werd 
de o brengst tussen beiden na afloo  
verdeeld. Later werd deze verant-
woordelijke theaterfunctie helaas 
o geheven, hetgeen natuurlijk een 
heel gemis was.

n daar zaten we dan uiteindelijk o  
onze door een ouvreuse met zaklan-
taarn aangewezen laatsen, de grote 

gordijnen voor het doek nog gesloten, 
het zaallicht wat getem erd, de sfeer 
via grammofoon laatmuziek, want 
na elk nummer was het in de groef 
zetten van de ick-u arm duidelijk te 
horen. adat ieder zo zijn laats had 
ingenomen en de ouvreuses de zaal-
deuren sloten, kwam het moment dat 
de lichten doofden en de gordijnen 
o enschoven. erst nog een voor ro-
gramma, met het ol goon- rofilt  
journaal, een tekenfilm en een korte 
documentaire, daarna auze.

De ouvreuses kwamen nu met 
dienbladen vol limonadeflesjes, 
chocoladere en, koeken e.d. aan-
draven, terwijl o  het doek reclame 
van omliggende neringdoenden 
verscheen, met als slot de tekst 
‘ ooken verboden ’ n nog v r de 
eigenlijke voorstelling begon, klonk 

Haagse bioscopen: van Musica tot Metropole

'Filmladder'

De eerste bioscoopfilms zag ik als kind in het theatertje Musica aan de Delftselaan. Samen met 

mijn moeder, die eens in de zoveel weken een film die daar draaide voor mij uitzocht, liep ik dan 

op mijn vrije woensdagmiddag van ons huis - per ‘benenwagen’, want mijn moeder was een stevige 

loper en ik had mij daarin maar te schikken - de route naar de bios. Via de Calandstraat onder het 

viaduct door en vervolgens over de lange, lange Vaillantlaan, deze helemaal uit, daarna linksaf de 

Delftselaan in. De weg terug ging natuurlijk per hetzelfde vervoer.

Lorentzplein, Rembrandt-theater (1963). Foto: Stokvis (collectie Haags Gemeent

Musica
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dan vaak ook nog het gerammel van 

collectebussen, links en rechts via de 

stoelrijen doorgegeven, een en ander 

ten bate van het ‘Bio-vacantieoord’ 

en door een s rekende tekenfilmkraai 
van stimulerende tekst voorzien. Met 

frisse tegenzin, want het hield de start 

van de film maar o , werd er door de 
meesten wat in de bus gedaan. En - na 

een laatste rondje bussen ophalen door 

de dames en nadat ieder zijn plek weer 

had ingenomen - begon dan eindelijk 

de hoofdfilm.

Cinemascope

Het was in ditzelfde Rembrandt-

theater dat ik in de vijftiger jaren 

kennismaakte met een gloednieuw 

fenomeen o  filmgebied. r was in 
alle kranten al aandacht aan besteedt 

en men sprak over ‘een wereldwijde 

revolutie o  filmgebied’, met merika 

als land van oorsprong.

Die middag, na voorprogramma, 

reclame en auze, verscheen een film-

beeld eerst nog in het gebruikelijke 

formaat. Maar na enkele ogenblikken 

al volgde een met indringende stem 

gebrachte en door krachtige muziek 

ondersteunde introductie, zoals alleen 

merikanen dat kunnen en werd ons 
verteld dat wij zo dadelijk getuige 

zouden zijn van niet minder dan een 

w nder o  cinematografisch gebied, 
een dat zijn weerga niet kende. 

Fénomenaal, gróóts! ‘Ladies and 

gentleman! This is... Cinemascope!’ 

Onder luide paukenslagen verschoven 

tegelijkertijd de doekkaders naar links 

en rechts, waardoor het beeld ineens 

van tot dan toe ongekende afmetingen 

vergroot werd. We konden onze ogen 

haast niet geloven, zover het oog 

reikte was er nu projectie, we voelden 

ons als het ware het beeld ingezogen. 

Een Romeins decor in dit geval, want 

de eerste film roductie in dit nieuwe 
s steem was de film ‘The obe’, een 
bijbels epos met in de hoofdrol Victor 

Mature. Maar met ieder ander verhaal 

in deze vorm waren we ook tevreden 

geweest, zo imponerend was het.

nderhalf uur lang, de gemiddelde 
lengte van een s eelfilm toenter-
tijd, waren we aldus in de ban van 

het getoonde. Maar daarna kwam 

helaas toch het slot met de toen nog 

gebruikelijke tekst ‘The End’, het 

einde van deze geweldige illusie in 

breedbeeld. Het doek sloot, de zaal-

lichten gingen weer aan en begeleid 

door het massaal terugklappen van de 

stoelzittingen stroomde het publiek de 

zaal uit. En nog zeer onder de indruk 

waren we even later, met tegen het 

felle daglicht knipperende ogen, terug 

in de alledaagse werkelijkheid van het 

Lorentzplein.

l vrij snel daarna kwamen er vele 
andere films in deze techniek in de 
bioscopen, maar daar bleef het niet 

bij. Cinemascope werd al snel naar 

de kroon gestoken door nog grotere 

s stemen als het Todd- o, het  mm 
Technirama, Vistavision en Cinerama. 

De een met meer succes dan de ander, 

wat zeker ook te maken had met de 

hoge productiekosten die het met zich 

meebracht. Van de meeste van die sys-

temen hoor je overigens nu niets meer, 

andere kwamen ervoor in de plaats.

Denk nog regelmatig terug aan de 

geboorte van Cinemascope en vooral 

het feit dat ik het prille begin ervan 

heb meegemaakt. ok heb ik de film 
The Robe nog wel eens teruggekeken, 

maar de magie ervan was er niet meer, 

niet meer van deze tijd. Helaas is ook 

het Rembrandt-theater, net als zovele 

andere Haagse bioscopen, een stille 

dood gestorven. Het pand staat er nog 

wel, maar is nu al decennia lang het 

onderkomen van een grootgrutter. En 

het breedbeeld dat je ziet bestaat dan 

ook louter uit supermarktartikelen.

an het Metro ole-theater aan het 
Carnegieplein (welke idioten hebben 

ooit bedacht dit prachttheater te laten 

verdwijnen?) heb ik wel een heel 

bijzondere herinnering.

Nog onder de indruk van de zojuist 

bezochte film, sta ten we na die 
avondvoorstelling naar buiten, nog 

onkundig van de heersende weersom-

standigheden en werden onaangenaam 

verrast door hevige ijzel. Straten en 

pleinen waren veranderd in één grote 

ijsvlakte, die het voortbewegen van 

zowel mens als vervoermiddel tot 

een hels karwei maakten. Voorzichtig 

probeerden we te gaan lopen, maar 

voelden al meteen onze benen elke 

een kant op schuiven. Links en rechts 

van ons gingen mensen op hun snuit 

en ook ons zou dat zeker niet bespaard 

blijven. Wat nu gedaan?! We moesten 

wel naar huis, hoe dan ook, maar een 

auto bezaten we niet en het openbaar 

vervoer had er zo te zien ook de brui 

aan gegeven. Omdat de kou al aardig 

bezit van ons nam, besloten we dan 

maar de tocht naar huis lopende te 

doen. Geen makkelijke opgave, zo van 

het Carnegieplein een groot deel van 

de stad door naar de Van Zeggelen-

laan, op de grens met Rijswijk.

Nou ja, we waren nog jong en elkaar 

hand-in-hand op de been houdend 

schuifel-gleden we naar de Zoutmans-

traat en vervolgens, ons aan alles 

wat daartoe diende vasthoudend, de 

Elandstraat door naar de Jan Hendrik-

straat. Normaal een tippeltje van tien 

minuten, maar in deze omstandighe-

den zeker het drievoudige en we wa-

ren nog maar net begonnen. Om ons 

heen veel mensen die dezelfde toeren 

uithaalden en zich ook vastgrepen aan 

lantaarnpalen, vensterbanken, papier-

bakken en muurtjes. We gingen voetje 

voor voetje verder, om beurten of sa-

men regelmatig een schuiver makend. 

De Boekhorststraat door, vervolgens 

de Koningsstraat en verderop linksaf 

de Van Ravensteinstraat helemaal 

uitlo end. ldus bij de arallelweg 
aanbeland, wachtte ons een volgend 

probleem. Om bij het tegenoverlig-

gende viaduct te kunnen komen, 

moesten we de ‘grote oversteek’ 

maken, via een weg met spekgladde 

en vrolijk glinsterende kinderkopjes. 

Terwijl we aan de stoeprand moed 

stonden te verzamelen, kwamen 

al snel meer mensen met hetzelfde 

doel. Maar zo’n probleem maakt ook 

vindingrijk, gezamenlijk besloten we 

hand-in-hand een ketting te vormen 

om aldus gesteund naar de overkant 

te kunnenschuifelen. Zo dus gedaan 

en al snel stonden we innig met wild-

vreemden elkaar vasthoudend op de 

gladde keien, een lange sliert vormend 

en het lukte ons zo zonder kleerscheu-

ren de overkant te bereiken. En het 

werd door al dat samenwerken nog 

gezellig ook! Met een lach op ieders 

gezicht vormde zich daar rond mid-

dernacht ineens een saamhorigheid 

die er wezen mocht. Het was daarom 

bijna jammer dat we aan het einde van 

het viaduct afscheid van elkaar moes-

ten nemen en ieder zijn richting uit 

ging. Gelukkig verliep ook het laatste 

deel van onze wandeling redelijk goed 

en we waren het na thuiskomst geheel 

met elkaar eens: een avontuur als dit 

hadden we - ondanks alles - zeker niet 

willen missen!

Wim H. Hoogerdijk

whopictures@hotmail.com

opole

Cinemascope

gs Gemeentearchief)

Cinemascope
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IK NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING

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.

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting 

Jaarlijks een mooie rente

U kunt fl exibel bijstorten

Vragen over uitvaarten? 

Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:

Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur  

op de Roggeveenstraat 141, 

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

hoek Prins Hendrikstraat.

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Fahrenheitstraat 343

• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)

• Kerketuinenweg 21

• Leyweg 922J

• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)

• Piet Heinstraat 25 & 69

• Weimarstraat 364

• Westduinweg 196

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00 -17.00 uur

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

Kom ontdekken, beleven, doen
vakantiebeurs.nl

Kom ontdekken, beleven, doen

Koop nu je
kaartje online
met korting!



Het strijdros van de majoor was daar-

entegen een slank wat terughoudend 

type paard, middelbruin van kleur, dat 

wat hoog op de ranke benen stond. 

Geen strijdros in de fysieke zin van 

het woord. Meer het type ballerina 

dus.

De majoor was, zo te zien, van mid-

delbare leeftijd. Hoewel hij com-

mandant bij het Regiment Grenadiers 

was, wat veelal flink uit de kluiten 
gewassen kerels waren, had hij, naar 

ik mij stellig meen te herinneren, zelf 

wat bescheidener proporties.

Het paard was tijdens de mobilisatie 

1939-1940 kennelijk ergens bij ons in 

de buurt ondergebracht. Wij konden 

namelijk regelmatig van het spektakel 

genieten wanneer de commandant zich 

te paard begaf en zich aldus aan het 

hoofd van zijn strijdmacht posteerde.

Dat was een terugkerend evenement, 

door ons veelal met interesse gadege-

slagen.

De grenadiers, toen herkenbaar aan 

dat kleine ontploffende granaatje op 

de stijf opstaande kraag, werden eerst 

door een zorgzame en volijverige 

onderofficier in het gelid o gesteld.

Daarna namen zij gewillig de zg. 

“geef acht”-houding aan, daartoe 

dringend uitgenodigd door dezelfde 

functionaris.

In die “geef acht”-houding was het 

hen op straffe van een disciplinaire 

schrobbering niet toegestaan om an-

ders dan met een onbewogen gelaat 

militair krijgshaftig voor zich uit te 

kijken.

Dan werd het gezadelde paard van de 

majoor voorgeleid, stevig vastgehou-

den door een ondergeschikte.

De majoor stond al klaar in zijn of-

ficierstenue met kniehoge rijlaarzen 
(met sporen), zoals die ook bij de 

huzaren gebruikelijk waren, soms met 

een goudgebiesde kwartiermuts op 

maar in de meeste gevallen gehelmd.

Het belangwekkende ritueel van het 

opstijgen kon nu een aanvang nemen. 

Daar hadden wij toeschouwers op 

gewacht.

De majoor monsterde het dier van 

top tot teen om te zien of alles er nog 

op- en aanzat. Dan plaatste hij een ge-

laarsde voet in een stijgbeugel, greep 

zich stevig vast bij het zadel en wilde 

zijn klimtocht beginnen. Dat was het 

paard kennelijk onwelgevallig. Het 

kreeg er onlustgevoelens door en het 

begon zich schichtig doch doelbe-

wust met zijwaartse passen van de 

plaats van handeling terug te trekken, 

noodgedwongen gevolgd door een 

hinkende majoor met nog steeds één 

voet in een stijgbeugel en twee handen 

op het zadel.

Getalenteerd danser

De majoor liet nu zien dat hij niet 

alleen bedreven was op het gebied van 

de krijgskunde. Hij toonde ook aan 

een perfect danser te zijn.

Met de merrie aanvankelijk als de 

leidende partner werd door beiden ge-

zamenlijk een bewonderenswaardige 

“pas de deux” opgevoerd die door ons 

ademloos werd aanschouwd. Vooral 

de gecompliceerde atletische sprongen 

die door de majoor met nog één voet 

in de stijgbeugel moeiteloos en zeer 

ritmisch werden uitgevoerd wekten 

onze aandacht. Die sprongen hadden 

tot doel een changement tot stand te 

brengen waarbij in de dans de leiding 

langzaam en geleidelijk op artistieke 

wijze overging naar de andere partner. 

Om dat te bereiken werden er nog 

meer ingewikkelde danspassen uitge-

voerd met die ritmische sprongen als 

onderdeel. Ook die voerde de majoor 

uit met de bravoure van een ervaren en 

getalenteerd danser.

Met het nog vrije been moest herhaal-

delijk extra fors worden afgezet. Dat 

bleek geen enkel probleem te zijn. De 

majoor had kennelijk goed ontwik-

kelde kuitspieren.

De finale was dat dat vrije been met 
een elegante boog hoog over de rug 

van het edele ros werd geworpen 

met als ultieme eindstand een ferme 

spagaatzit in het zadel. Dat laatste 

onderdeel leverde iets meer moeite op 

maar bleek uiteindelijk toch vlot en 

schijnbaar pijnloos uitvoerbaar.

Op haar beurt speelde het paard de 

scene voortreffelijk mee. Zij vertolkte 

op uitmuntende wijze de rol van de-

gene die de leiding niet wenst over 

te geven. (Een knappe interpretatie!) 

Door het ritmische geklepper van de 

hoeven werd het geluid van castag-

netten goed nagedaan en door steeds 

opnieuw charmant zijwaarts weg te 

trippelen ontstond er een artistiek 

en creatief spel tussen man en paard 

waarvan de uitkomst niet altijd zeker 

scheen.

Met verve

Voornamelijk door de prestatie van de 

majoor werd de totale performance 

uiteindelijk met verve tot een goed 

einde gebracht. Hij zag zijn inspan-

ningen beloond. Hij zat nu onwrikbaar 

in het zadel. Alleen zag hij nu dat het 

paard volledig horizontaal om was 

gezwenkt en dat hij en het dier nu 

neus aan neus stonden met de voorste 

grenadiers.

Die krijgslieden hadden onbewogen 

toegekeken. Hoewel, wie goed toezag 

en -hoorde kon bij enkelen van hen 

een bijna onmerkbare hik waarnemen.

Nu met voldoening zittend in zijn su-

perieure positie monsterde de majoor 

zijn strijdmacht. Kennelijk was hij erin 

geïnteresseerd of alle gezichten nog in 

de juiste krijgshaftige plooi stonden. 

Tenslotte wendde hij tevreden met een 

elegant gebaar het paard en plaatste 

zich aan het front van de troep.

Er klonk een luid “Voorwaarts mars”, 

de troep zette zich in beweging al of 

niet onder de eenzame tonen van één 

hoornblazer.

De gratis voostelling was afgelopen. 

Wij kinderen keerden voldaan terug 

naar ons spel.

Majoor J.K. de Visser werd op 21 

juni 1949 postuum onderscheiden 

met de Bronzen Leeuw wegens zijn 

verdiensten bij de herovering van het 

Vliegveld Ockenburg bij Loosduinen 

op 10 mei 1940. Daardoor werd tevens 

voorkomen dat een deel van de daar 

gelande Duitse troepen zouden zijn 

doorgestoten naar het centrum van 

Den Haag met als doel de arrestatie 

van Hare Majesteit Koningin Wilhel-

mina en de rest van de regering.

Naar verluidt heeft hij als danser nooit 

de ultieme top bereikt. Over zijn toen-

malige danspartner, de middelbruine 

merrie, werd - voor zover mij bekend 

- niets meer vernomen.

Gé C. Witmaar

gc.witmaar@gmail.com

De Majoor en het paard
Het paard van de majoor was niet bepaald het strijdros zoals men dat voor ogen heeft bij de verha-

len over de charge van de lichte brigade. In die verhalen was er meer sprake van die robuuste die-

ren die in wilde galop zich nergens door lieten weerhouden en die, aangevuurd door hun schreeu-

wende berijders met de blanke sabel in de hand, overal doorheen denderden.
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Bronzen Leeuw 1944 Rijksmunt

Met verschillende activiteiten bieden 

vrijwilligers van Humanitas hulp op 

vijf verschillende thema’s: eenzaam-

heid, verlies, opvoeden, opgroeien 

en thuisadministratie. Voor iedere 

activiteit volgen vrijwilligers eerst een 

basistraining, want goede scholing en 

persoonlijke begeleiding is bij Huma-

nitas van groot belang.

Onze vrijwilligers willen graag (tij-

delijk) iets voor een ander betekenen. 

Landelijk gezien helpt Humanitas 

70.000 mensen door de inzet van 

25.000 vrijwilligers. Door zich lokaal 

te organiseren blijft onze hulp klein-

schalig en persoonlijk.

Humanitas Haagland is actief binnen 

de gemeenten Den Haag, Leidschen-

dam-Voorburg en Wassenaar.

Wil jij ook iets voor een ander beteke-

nen op een laagdrempelige, informele 

manier? Als nieuwe vrijwilliger ben je 

van harte welkom!

www.humanitas.nl/afdeling/haagland

Vrijwilliger bij Humanitas
Soms raakt iemand even de regie over zijn eigen leven kwijt. Dat kan iedereen overkomen. Huma-

nitas vindt het van belang om mensen te helpen deze regie weer terug te krijgen. Iedereen kan wel 

eens een tijdelijk steuntje in de rug gebruiken. Of het nou rond de opvoeding is, de administratie of 

behoefte aan een luisterend oor.

- Avertorial -
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BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!

COMFORTABELE DOUCHESTOEL

Multifunctionele douchestoel met armleuningen. 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.

De anti-slip poten zorgen ervoor dat deze stoel 
veilig gebruikt kan worden op een gladde en 
vochtige vloer in de badkamer. Zithoogte en 
armsteunen zijn in hoogte verstelbaar.

Met de Hofpas

 € 101,95

Normale prijs € 119,95

Comfortabele warmtedeken met 3 
temperatuurniveau’s. 1-Persoons, met 4 
elastische banden voor bevestiging aan het 
matras.       

Automatische uitschakeling na 180 minuten. 
Wasbaar op 30 graden.

Met de Hofpas

 € 33,95

Normale prijs € 39,95

BOODSCHAPPENTROLLEY 
SCALA PLUS BEA ROOD

VOETENWARMER FWS

Deze elektrische 
voetenzak verwarmt 
uw voeten snel op en 
houdt ze op tempe-
ratuur. De zak is ruim 
en geschikt voor 
een schoenmaat van 
maximaal 46. Keuze 
uit 3 temperatuur-
standen. Met overver-
hittingsbeveiliging. Met de Hofpas

 € 28,-
Normale prijs € 32,95

THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

WARMTEDEKEN SGL4653

Met de Hofpas

 € 59,45

Normale prijs € 69,95

Lichtgewicht 
boodschappentrolley van 
slechts 2,0 kg. De tas is 
regenbestendig, heeft een 
inhoud van 36 liter en is 
voorzien van een apart 
binnenvakje. 

Het frame is bovendien 
inklapbaar, dus eenvoudig 
op te bergen of mee te 
nemen in de auto. De tas is 
leverbaar in de kleuren rood 
en grijs met witte opdruk.

Word dan snel gratis lid van 
de Volharding en ontvang

   

      15% KORTING 
 

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

LET’S GO INDOOR ROLLATOR 

Lichtgewicht binnenrollator in stijlvolle beuken/

zilver uitvoering. Met afneembaar dienblad en 

een rem. Eenvoudig in- en uitklapbaar en zeer 

wendbaar.

Ook verkrijgbaar in de 

kleuren rood/antraciet

en mat zwart/wit.

Met de Hofpas

 € 160,65

Normale prijs € 189,-

SERVER COMFORT ROLLATOR 
MET SOFT BANDEN

Stijlvolle lichtgewicht rollator met soft-banden voor meer loopcomfort. Ontworpen volgens de laatste trends in 11 modieuze kleuren en met veel mogelijke accessoires. Met een eigen gewicht van ca. 6,6 kg een van de lichtste rollators. Uniek oersterk frame voor extra veiligheid, comfort, licht wendbaar, kleine draaicirkel en stabiliteit.

De stijlvolle Server Comfort rollator biedt veel comfort, is goed wendbaar. De Server is bovendien eenvoudig in/uit te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingssysteem. Verkrijgbaar in 3 zithoogtes en maar liefst 11 prachtige kleuren (zwart, antraciet, cham-pagne, ijsblauw, olijfgroen, bruin, wijnrood, wit, lila, blauw en turquoise). Deze rollator is standaard voorzien van een bagagetas en stokhouder. U kunt de rollator naar wens uitbreiden met diverse handige accessoires zoals een ruggordel, opberg-/reistas, dienblad en comfortabel zitkussen.

Met de Hofpas

 € 296,65

Normale prijs € 349,-

Normale prijs € 39,95
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht

Al vooraf erfbelasting

betalen voor kinderen 

Ik blijf met de vraag worstelen of de 

langstlevende óók voor hun kinderen 

erfrechtbelasting moet betalen of niet. 

We hebben thans genoeg geld om 

eventuele belastingen aan de fiscus te 

voldoen.

In principe niet als kinderen in 

het wettelijk erfrecht onder de 

vrijstellingen vallen van de eerst 

overleden ouder! Immers op de 

datum van overlijden van de ouder 

wordt de erfrechtbelasting door de 

fiscus be aalt. De kinderen van de 
langstlevende ouder krijgen een 

vordering o  hem of haar. ls er 
voor de kinderen erfbelasting is 

verschuldigd boven de vrijstellingen 

moet de langstlevende die erfbelas-

ting w l betalen. Dat kan betekenen 
dat de langstlevende ouder geld vrij 

moet maken om de erfbelasting voor 

de kinderen te voldoen. ok is het 
mogelijk dat na het overlijden van 

de langstlevende het erfdeel van 

de kinderen er niet meer is omdat 

de langstlevende ouder het geld 

heeft o gemaakt. Dan is er voor de 
kinderen erfbelasting betaald voor de 

eerst overleden ouder maar achteraf 

krijgen ze niets. r zijn ook talloze 
mogelijkheden voor een testament. 

aad leeg daarvoor een notaris.

AOW en pensioen 

Pensioentje mag niet

worden afgekocht

Mijn pensioenfonds wil het kleine 

pensioentje van minder dan 400 euro 

per jaar dat in januari is ingegaan niet 

afkopen. Dat staat toch in de wet?

Uw pensioenuitvoerder (pensi-

oenfonds of verzekeraar) mag in 

principe niet meer kleine pensi-

oenen (minder dan € 474,11 bruto 

er jaar over  afko en. eem 
contact o  en wat er moet gebeuren. 
Pensioenuitvoerders kunnen kleine 

ensioenen samenvoegen. Mogelijk 
wordt uw pensioen ondergebracht 

bij de pensioenuitvoerder waar u een 

groter ensioen van krijgt.  www.

mijn ensioenoverzicht.nl kunt u zien 
of u ergens een heel klein pensioen 

heeft o gebouwd. Daarvoor heeft 
u wel een DigiD gebruiksnaam 
en wachtwoord nodig. ij afkoo  
krijgen mensen in één keer het 

bedrag uitgekeerd mét inhoudingen 

o.a. voor inkomstenbelasting . ls 
u alleen maar een klein pensioen-

tje heeft, dan is afkoop nog wel 

mogelijk.

Opname echtgenoot

in een verpleeghuis

Mijn man en ik hebben de AOW voor 

gehuwden. Het ziet er naar uit dat hij 

voorgoed wordt opgenomen in een 

verpleeghuis. Hoewel ik van plan ben 

hem elke dag te bezoeken, leven we 

dan als het ware gescheiden. Heb ik 

dan ook recht op hogere AOW voor 

alleenstaanden?

Die kunt u inderdaad aanvragen. ls 
uw partner langdurig wordt opgeno-

men in een W -instelling kunt u 
door de Sociale Verzekeringsbank 

worden beschouwd als alleenstaande 

(hoewel het huwelijk gewoon in 

stand blijft . ooral als u beiden 
een laag inkomen hebt, kan dat 

financieel voordeliger zijn. chter, 
er kunnen ook financi le nadelen 
aan verbonden zijn. m een aar te 
noemen: de eigen bijdrage W  
voor uw man wordt hoger en voor u 

kunnen de eventuele zorg- en huur-

toeslagen wat minder worden. et is 
een heel karwei om uit te zoeken of 

u slechter of beter af bent. 

Korting op AOW na

komst uit Suriname

Mijn man is van Surinaamse afkomst 

en hij woont en werkte sinds zijn 32ste 

jaar in Nederland. Al vele jaren terug 

werd mijn man AOW-gerechtigd. Bij 

zijn eerste AOW zat een brief dat hij 

maar recht had op 68 procent van de 

AOW. Gelukkig heeft hij daarnaast 

nog een bedrijfspensioen. Mijn man 

vindt dat hij ten onrechte wordt gekort, 

omdat hij altijd tot het Koninkrijk der 

Nederlanden heeft gehoord. Kan de 

regering daaraan iets doen? 

ls zijn vestiging in ederland 
is geweest, krijgt hij zijn W 

o  grond van zijn ederlander-
scha  of als hij hier heeft gewerkt. 
Surinamers ter plaatste die voor de 

onafhankelijkheid van hun land tot 

het oninkrijk der ederlanden be-

hoorden, konden hun W-rechten 
pas opbouwen vanaf moment dat 

zij woonden en werkten in de staat 

ederland dat vroeger samen met 
uriname, de ederlandse ntil-

len en eerder zelfs ndonesi  ons 
koninkrijk vormde . e moest dus 
ingezetene zijn van het grondgebied 

ederland. ndersom geldt ook dat 
ingezetenen uit ederland die in het 
buitenland wonen (of in Suriname 

en de ederlandse ntillen  over die 
jaren ook geen W-rechten o bou-

wen. De in de jaren ‘  van de vo-

rige eeuw ontstane W ’trekken 
van Drees’, zei men vroeger  was 
ook be erkt tot ederland en gold 
niet voor Suriname en andere delen 

van ons toenmalige koninkrijk. Deze 
onderdelen van het koninkrijk had-

den hun eigen of g n regelingen. r 
zijn natuurlijk wél belangengroepen 

op internet te vinden die hiervan een 

unt willen maken.

oor geboren agenaar anssen 
is hiermee een waar levenswerk 

voltooid, want de s m athieke Maas-

sluizer begon met het verzamelen 

van gegevens al in 1960, toen hij van 

zijn vader ernard anssen allerlei 
aantekeningen kreeg over die bewuste 

meidagen van .

anssen: Mijn vader was in de oorlog 
’er Luchtbescherming. anaf 

die eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 

stond zijn leven en dat van zijn gezin 

eigenlijk o  zijn ko . iets was meer 
vanzelfs rekend, er heerste veel angst. 

ij heeft er nooit veel over verteld, 
maar toen ik in militaire dienst in 

reda in het ziekenhuis lag, kwam hij 
met al die s ullen naar me toe. k heb 
heel lang niet geweten wat ik ermee 

moest, pas de laatste tien jaar dacht 

ik aan boek, in combinatie met mijn 

eigen dagboek. n nu, zoveel jaren 
later is het zover. Wat mijn vader 
zou denken als hij dit zou weten? 

iet veel, denk ik. ij was een be-

scheiden man, hij deed gewoon wat 

je in die dagen moest doen. Maar 
een beetje trots zou hij wel zijn, 

vermoed ik.

‘Vlucht van koningin naar 

Engeland anders verlopen’

De schrijver neemt de lezer in 
zijn boek dus mee naar het Den 

aag en Westland  van de jaren 
-  van de vorige eeuw. r 

werd in die eerste oorlogsdagen onder 

meer gevochten om de vliegvelden 

enburg, ckenburg en alkenburg, 
met als doel het gevangennemen van 

koningin Wilhelmina en haar regering. 
olgens anssen is de vlucht van het 

staatshoofd naar ngeland overigens 
anders verlopen, dan hoe de regering 

ons destijds wilde doen geloven. k 
heb dus nieuws in mijn boek staan , 

zegt anssen overtuigd. et is anssen 
ten voeten uit: de Tweede Wereldoor-
log heeft hem nooit cht losgelaten.

ok komen tal van namen van aagse 
families voorbij, met wie de familie 

anssen, destijds woonachtig aan de 
Moerweg, in die tijd contact had. 

et boek is bijna vanzelfs rekend 
symbolisch opgedragen aan vader 

anssen, ooggetuige van een van de 
meest verschrikkelijke episodes uit de 

geschiedenis van ons land.

et boek is verkrijgbaar via uud 
anssen ruud-janssen k nmail.nl 

of -  of -  of 
digitaal via de webwinkel van uitge-

verij T  webwinkel.
retrovision.nl .

Boek over eerste dagen WO II 
in Den Haag en Westland
Hij is er jarenlang mee bezig geweest, maar nu is het eindelijk 

af: ‘De dood uit de lucht’, het boek van Maassluizer Ruud Jans-

sen over de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog in 

Den Haag en omstreken.
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  ‘Het vakje ‘roken’ in mijn bovenka-

mer is gesloten’, schrijft de heer B.P. 

uit Zierikzee.

    ‘Achttien jaar geleden werd bij mij 

een aneurisma in de grote buikslag-

ader geconstateerd. De chirurg die 

mij zou opereren zei: ‘Ik opereer en 

jij stopt met roken.’ De avond voor 

de operatie zat ik om vijf minuten 

voor middernacht in de rookkamer en 

stak nog maar eens een peuk op. Toen 

gebeurde het. De radio gaf het signaal 

van 12 uur. Ik doofde de peuk en ‘het’ 

was over. Ik heb daarna nooit meer 

gerookt. Ik kan nu naast rokers zitten 

zonder dat het mij ook maar iets zegt’.

     ‘Dit is mijn laatste sigaret’ 

Mevrouw R. van A. schrijft: ‘Tot mijn 

35ste jaar rookte ik nauwelijks. Bij 

een feestje af en toe een sigaret maar 

meer niet. Pas toen ik drie kleine 

kinderen had, zo rond mijn 32ste jaar, 

begon ik ermee. Vooral onder invloed 

van een kettingrokende vriendin. Eerst 

matig maar van lieverlee steeds meer 

- tot een pakje per dag. En dan moest 

ik me soms nog dwingen om niet een 

tweede pakje te openen.

  Soms wilde ik ophouden. Omdat ik 

me ervoor schaamde dat mijn adem 

naar sigaretten rook als ik mijn kinde-

ren kuste. Maar ophouding ging niet! 

Ik hield wel eens op. Maar dat duurde 

dan maar een dag. En daar ging ik 

weer.

    Dat ging zo door. Tot mijn laatste siga-

ret. Ik was 52. Ik rookte ‘s avonds na 

het eten en ineens dacht ik: dit is mijn 

laatste sigaret. En daarbij dacht ik niet 

eens aan mijn gezondheid maar aan 

mijn afschuwelijke afhankelijkheid 

van die sigaretten. Als ik weg moest: 

heb ik mijn sigaretten wel bij me? Als 

mijn sigaretten op waren: ik loop nog 

even naar de automaat. Zelfs om 12 

uur ‘s nachts!

    Daarna heb ik nooit meer een sigaret 

aangeraakt. De eerste weken had ik 

wel afkickmomenten en dronk maan-

denlang geen koffi e of wijn.

    Het geld dat ik in de eerste drie maan-

den anders opgerookt had, maakte ik 

over naar Artsen Zonder Grenzen. Dat 

hielp écht! Mijn aangebroken pakje 

lag gewoon op tafel, maar ik ben er 

niet meer aan geweest. Jarenlang 

droomde ik dat ik er toch nog een op-

stak en dus weer verloren was. Steeds 

werd ik opgelucht wakker.

    Ik ben nu 87 en nog steeds heel blij 

dat ik gestopt ben.’

     ‘Ooit was ik een oplichter’ 

et in de vorige afl evering beschreven 
trucje bij een sigarettenautomaat (een 

leeg sigarettendoosje terugduwen in 

het laatje voordat je het weer dicht-

schoof) riep herinneringen op bij de 

heer M.S. uit Amstelveen en de heer 

M.D. uit Winschoten.

  Laatstgenoemde schrijft: ‘We waren 

een jaar of 15 en al een tijdje stoere 

rokers. Dus trokken we wel eens 

een pakje. En ontdekten daar, dat we 

voor de prijs van één pakje, meerdere 

pakjes konden scoren.

    Dat ging zo: je trok een laatje open en 

nam daar een pakje uit. Dan - let op 

- je linkerhand aan de beugel van het 

open laatje 1 en je rechterhand achter 

de beugel van het dichte laatje 2. En 

dan in n fl inke beweging laatje  
dicht en laatje 2 open knallen. De eer-

ste keer sta je verbaasd: twee pakjes 

voor één geld, da’s lekker! Dus verder 

experimenteren: laatje 2 dicht en laatje 

3 open. En van 3 naar 4. Enzovoort.

    Natuurlijk heb ik nu spijt. Ik was dus 

ooit een oplichter!

    a onze rooftochten ging ik defi nitief 
over op Drum, die ik zo’n 30 jaar 

pafte. Ongeveer 900 pakjes!

    n  ben ik defi nitief gesto t we-
gens druk op de borst.

    En toch... In 2016 is bij mij longkan-

ker geconstateerd. Na 25 jaar niet 

meer roken! Toch door het roken?

    Gelukkig is het type kanker te 

behandelen. Een slimme pil houdt de 

aandoening stabiel. Ik voel me goed.

    Maar roken? We weten nu wel beter!’

     Steun en toeverlaat 

De mevrouw A.B. uit Woerden heeft 

zelf nooit gerookt. Maar haar man 

wel. Ruim veertig jaar. Drie maanden 

geleden werd bij hem longkanker 

geconstateerd.

  Hij startte een chemokuur en moest 

een pruik op. Zij is eigenlijk nogal 

boos op hem dat hij het zover heeft 

laten komen.

    ‘Maar ik laat natuurlijk niks merken. 

En ben nu meer dan ooit zijn steun en 

toeverlaat. En o ja. De zeer betrokken 

huisarts van mijn man rookt ook!’

    De heer E. van D. uit het noorden van 

het land heeft een vrouw die wegens 

roken longziekte had, maar met medi-

cijnen gelukkig te genezen was. Zelf 

rookte hij ook en moest naar de GGD 

voor een X-ray.

    Uiteindelijk bleek, dat hij uitgerekte 

longen had. ‘Wat dat inhield? Geen 

idee’, zei hij er toen zelf van.

    Dus bleef hij roken. Vanwege zijn 

vrouw niet in huis natuurlijk, maar op 

het balkon of in de tuin.

    Na geconstateerd longemfyseem be-

looft hij zijn vrouw, dat hij na 58 jaar 

roken, zal stoppen en longrevalidatie 

zal ondergaan. Dat lukt allemaal.

    En nu?

    Hij schrijft: ‘Nu erger ik mij zelfs op 

straat als er iemand vóór mij loopt te 

roken. Omdat het zo stinkt! En dat is 

toch vreemd voor iemand die 35 jaar 

lang twee pakjes sigaretten à 25 stuks 

per dag weg pafte’. Dat zijn 638.750 

sigaretten, dus circa 15.000 euro!

    ‘Dus rokers, wanhoop niet, iedereen 

kan stoppen en mijn motto is nog 

altijd: je kunt het, als je denkt dat je 

het kunt!’

     Javaanse jongens  

Tenslotte de mevrouw R. R. aan het 

woord.

  ‘Roken in de klas? Ik zat op een 

meisjesmulo en wij hadden inderdaad 

diverse leerkrachten die in de klas 

rookten.

    Op een dag zat er eentje, op de twee 

poten van zijn stoel wiebelend, een 

shaggie te draaien van het merk 

Javaanse Jongens.

    Zoals wel vaker gebeurde, kon ik het 

niet laten en zei: ‘Hé meester, hadden 

ze geen meisjes?’ Hij moest zo lachen, 

dat hij met stoel en al omkieperde. 

Wij lol. En dus weer een kwartiertje 

minder saaie les.’

    Ik hoop, dat deze lezersreacties kun-

nen bijdragen aan uw eigen voorne-

mens om te stoppen met roken in het 

nieuwe jaar.

     julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email  

 Toen roken nog gezond was (2)   
  De vorige aflevering over roken leverde zóveel reacties op, dat de lezers nu zelf aan het woord ko-

men over dit onderwerp. Openhartig en eerlijk. Over hoeveel sigaretten je per dag kan roken. Over 

goede voornemens en hoe dat afliep.  

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.

 Dromen dat je nog rookt   

 Javaanse jongens   

Mirella Peter Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 

uitvaartwensen

• Uw uitvaartverzorger in regio 

Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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Kerstbus excursievakantieKerstbus excursievakantie  
met vertrekgarantiemet vertrekgarantie  

 

 

 

 

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
Heeft u onze Facebook 

al bezocht, geliket 

en gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker 

nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest 

dat ons leven er door veranderd is. De Oud-Hagenaar is ook heel actief op 

social media, een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.

Ook via 

Twitter: @DeOudHagenaar  

Ook via 

instagram.com/deoudhagenaar  
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  Als tiener mocht ik dan graag een 

bezoek brengen aan de bijzondere 

Riva-showroom onder de Torenga-

rage in de Torenstraat, om achter 

het stuur van de GT mijn sportieve 

fantasie te beleven. Wat een mooi 

design. Duits degelijk, dat wel, maar 

zo on-Opel. Toen ik mijn rijbewijs 

had, heb ik er ook in proefgereden. 

Een aparte beleving voor die tijd.

    Het model was in ieder geval 

heel bijzonder en waarschijnlijk 

geïnspireerd door Amerikaanse 

sportwagens. Tweezitter met een 

korte kont en een lange lage neus. 

Fraaie rondingen met als eye-catcher 

natuurlijk de weggewerkte en om-

klapbare koplampen. Zoals ik al zei, 

zo on-Opel, maar wel cool, zoals dat 

nu zou heten. Net als het interieur. 

Laag zittende sportstoelen met een 

lange rugleuning. Stuur in mijn favo 

stand, laag en recht naar beneden ge-

plaatst met diepliggende alu-spaken. 

oor je twee kloeke helder afl eesbare 
klokken als snelheidsmeter en toe-

renteller. Rechts daarvan drie naar 

de bestuurder toe gerichte klokjes 

voor de ampèremeter, oliedrukmeter 

en zo. Het middenconsole zag er 

logisch uit met tuimelschakelaars 

voor de verlichting, ruitenwissers 

en ventilator. Het mooiste was het 

uitstekende hendel, waarmee je de 

koplampen deed kantelen. Snuggere 

lezers vragen zich wellicht af hoe 

je lichtsignalen gaf als de lampen 

ingeklapt waren, maar dat werkte via 

verstralers of mistlampen.

    Bagageruimte was natuurlijk wel 

een dingetje, want die kon je alleen 

maar plaatsen op het bankje achter 

de bucketseats en dat hield natuurlijk 

niet over en lastig toegankelijk, maar 

ja, een sportwagen is een sportwagen 

en dat betekende ‘travelling light’. 

Onder de naar voren scharnierende 

motorkap - wat ik overigens nog 

steeds briljant, vind in het kader 

van de veiligheid en sinds de vorige 

eeuw niet meer vertoond - lag de 

1.9 S-motor, Opel’s toppunt van 

betrouwbaarheid. Er was ook een 

automatische transmissie leverbaar, 

maar dat is natuurlijk vloeken in 

de kerk voor zo’n sportieve auto, 

waarbij naar mijn idee zelf schakelen 

een must was.

    Als ik weer even de folder lees van 

deze Opel GT, sta ik weer versteld 

van hoe snel we tegenwoordig veel 

zaken als vanzelfsprekend be-

schouwen, terwijl men het destijds 

als vermeldenswaardige zaken 

beschouwden, zoals driepuntsvei-

ligheidsgordels, tapijt op de vloer, 

toerenteller, alarmknipperlichten, 

stuurslot, achteruitkijkspiegel met 

dag- en nachtstand, elektrisch klokje, 

asbakje in console, make-up-spie-

geltje, mantelhaken en armsteunen 

in beide deuren - om maar eens 

wat te noemen. Van cruise-control, 

parkeerassistentie, parkeersensoren, 

climat-control, navigatie hadden we 

nog niet gehoord. Het leven toen 

was vast niet beter, maar wel een 

stuk eenvoudiger. Wat een bijzonder 

topmodel, die Opel GT!

     John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl  

 Opel GT   
  In mijn beleving is Opel altijd een suf merk geweest. De ideale 

‘niks-aan-de-hand’-familie-auto of in de combi-versie de ideale 

vertegenwoordigers-auto, als het geen Ford kon zijn. Zelfs 

Coupé-versies waren niet echt sportief. Maar om wat voor 

onduidelijke reden was er ineens de Opel Manta en om het nog 

sportiever te maken, in 1968; de Opel GT. Toch wel twee bui-

tensporige Opel-modellen die het merk spannender maakten. 

    

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

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

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

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

   Prijswinnaars 

In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier 

Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde 

de vorige keer:  5-3-9-9 . Drie winnaars ont-

vangen een waardebon van 15 euro (prijs 1), 

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

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar 

de volgende inzenders:

1. F.J.H. Vrenken, te Zoetermeer

2. Rens ter Veen, te Delft

3. Irene van den Bos, te Den Haag

   Inzenden 

Voor de puzzel van deze week worden we-

derom drie prijzen verloot verloot.

    Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op  vrijdag 18 januari .

    Stuur per mail naar:

 puzzel@deoud-hagenaar.email 

    Zet in de onderwerpregel:

 Oplossing Sudoku nr. 1 

    Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!     

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

5 4 2
1 3 5

5 1 8 9
3

3 6 2 9
4 9 5 6

5 7
3 2 1
2 7

3 6 1 7
8

5 7
6 9 3 5 4

1 3
2 8 4 9
4

8 6
5 7 4 2

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

6 9 8
2 6 1 5

5 6 2
8 5 6

4 3 6
7 6 3 9

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

3
1 7 2 3

8 5 1
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WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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EKOPLAZA KERKPLEIN DEN HAAG

10% korting op al het groente en fruit.

Kerkplein 6A, Den Haag - Centrum

COMFORTLAND

10% korting op de normale verkoopprijzen. 

Roggeveenstraat 116, Den Haag - Zeeheldenkwartier

HET KABINET DEN HAAG

25% korting op het eten. 

Lange Houtstraat 15, Den Haag - Centrum

SUIKERVRIJ LEVEN

Voedingsadvies pakket voor €235 i.p.v. €267. 

Harstenhoekplein 4, Den Haag - Scheveningen

THE GOOD LIFE VISION

25% korting op een nieuwe bril (montuur en glazen).

Willem Royaardsplein 12 Den Haag - Duinzigt

HAGUE5

25% korting op de tafelhuur. Geldig van zondag t/m 

donderdag.

Gortstraat 7, Den Haag - Centrum

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

Januari staat traditiegetrouw in het teken van goede voornemens. Of je nou fitter/gezonder wilt worden, vaker wilt 
ontspannen, minder wilt stressen, een nieuwe hobby zoekt of er vaker op uit wilt gaan; het kan allemaal met extra 
korting op vertoon je Hofpas. Met onderstaande aanbiedingen helpen we je graag op weg!

BATAVIA BOEKEN

10% korting op alle boeken.

Zoutmanstraat 72, Den Haag - Zeeheldenkwartier

RESTAURANT GREEN PALACE RIJSWIJK

Een GRATIS welkomstdrankje bij diner.

Willemstraat 28, Rijswijk - Wijk 02

WANDELTOUR RONDJE DEN HAAG

Wandeltour Rondje Den Haag voor €19,50 p.p 

(normale prijs €22,50).
Torenstraat Den Haag - Centrum

FIT EN GEZOND

WESTVLIET FITNESS - WESTVLIETWEG 55 

Hofpasvoordeel: 14 dagen GRATIS en vrijblijvend 
kennismaken (of 1e maand GRATIS sporten en geen 
inschrijfkosten).

ACTIVE HEALTH CENTER LEIDSCHENVEEN - 

HENRI FAASDREEF 226

Hofpasvoordeel: 1 week GRATIS Body & Mind lessen 
(Pilates, Yoga, Active Flow) volgen.

MIJN EETCOACH VOORBURG - 

FRANSE KERKSTRAAT 3B 

Hofpasvoordeel: voedingscheck voor €90 (i.p.v. 

€105) plus een GRATIS adviesgesprek.

MINDFULNESS LEREN - 

LAAN VAN MEERDERVOORT 190 

Hofpasvoordeel: €27,50 korting per training (17 en 

19 januari, reserveren via 06-47604423).

HOBBY’S EN INTERESSES

QUARTEL MODELBOUW PIJNACKER - 

DELFTSESTRAATWEG 26D  

Hofpasvoordeel: 10% korting bij aankoop van de 

Constructo Bounty.

HAPPY WOOL - KEIZERSTRAAT 297  

Hofpasvoordeel: 10% korting op de brei- 

en haakbenodigdheden.

JEU DE BOULESCLUB DE GOEDE WORP - 

HENGELOLAAN 106 

Hofpasvoordeel: eerste 3 keer GRATIS boulen 

en geen inschrijfgeld t.w.v. € 10,- .

HAAGSE WIJNGAARD - FLAVIUSSTRAAT 11

Hofpasvoordeel: 10% korting op je eigen wijnkavel.

EROP UIT

FILMHUIS - SPUI 191 

Hofpasvoordeel: €1,50 korting op alle filmtickets 
(m.u.v. vrijdag, zaterdag en feestdagen).

FLORENCE ACTIEF - 

STEENHOUWERSGAARDE 1  

Hofpasvoordeel: eerste les salsadansen (voor 60- 

plussers) GRATIS. Aanmelden via 070 - 41 31 000.

RENBAAN DUINDIGT - 

WAALSDORPERLAAN 29 

Hofpasvoordeel: korting op je toegangsbewijs (€5,- 

ipv € 7,- | vanaf 65 jaar: € 4,- ipv € 5,-)

RESTO VAN HARTE  - MEERDERE LOCATIES 

Hofpasvoordeel: als je met 4 personen komt eten, 

betaal je maar voor 2.


