
In 1884 begon de aanleg van 

de Weimarstraat. De wonin-

gen in de straat zijn in een 

periode van zo’n acht jaar 

gebouwd in een fraaie neo-

renaissancestijl en tellen 

meestal drie verdiepingen 

en een zolderverdieping. In 

de jaren ‘50 en ‘60 was de 

Weimarstraat een florerende, 

gezellige en levendige winkel-

straat. Graag neem ik u mee 

voor een ‘wandeling’ langs de 

winkels van weleer.

De totale winkelstraat is 1,5 km lang, 

maar omdat mijn ouderlijk huis zich 

in het gedeelte van de Weimarstraat 

tussen het Regentesseplein en het 

Koningsplein bevond, ken ik dat deel 

het best. Beneden ons huis, op de hoek 

van de Franklinstraat, was de krui-

denierszaak van de heer en mevrouw 

Teuwen, twee rustige en vriendelijke 

mensen. Later begon een jong stel 

uit Limburg, Ans en Hein, er een 

artistieke winkel in woonaccessoires 

en sieraden in. Op de andere hoeken 

van de straat zaten een kruideniers-

zaak van VéGé, een paardenslager en 

een melkboer. Lex Schoenmaker, de 

destijds bekende voetballer van ADO, 

was de zoon van de melkboer. Even 

verderop overigens was de winkel in 

huishoudelijke artikelen van Sjaak 

Roggeveen, een voetballer die bij Hol-

land Sport had gespeeld.

In de winkel naast die van Teu-

wen was de ijzerwarenwinkel van 

Schrijver. De hele wand achter de 

toonbank bestond, tot aan het plafond, 

uit allemaal laatjes waarin ontelbare 

soorten schroeven, spijkers, pluggen, 

schroefogen, haakjes en nog veel meer 

losse artikelen zaten. Niks blisterver-

pakkingen, je kocht gewoon het aantal 

schroeven dat je nodig had en die gin-

gen vervolgens in een bruin zakje. Als 

Schrijver bij de bovenste laatjes moest 

zijn, gebruikte hij een soort ladder die 

op een rails langs de kast kon glijden.

In de winkel naast Schrijver was een 

filiaal van de manufacturenhandel 
Iserief, een begrip in die tijd. Iserief, 

die in totaal 7 winkels had, vierde in 

1950 het 100-jarig bestaan. Hoewel 

ik toen pas 4 jaar was, denk ik me 

te herinneren dat er op een bepaald 

moment in het kader van dat jubileum 

een koets met daarin passagiers in ou-

derwetse kleding bij de winkel stopte. 

Er is toen ook een jubileum pannenlap 

uitgebracht, waarvan in het textielmu-

seum in Tilburg nog een exemplaar 

te zien is. Hoe kom je op het idee om 

voor zo’n gelegenheid een tuttige pan-

nenlap uit te brengen!

Drogisterij Neomagus

ervolgens kreeg je een filiaal 
van bakkerij Hus en de winkel in 

schuimrubber en lederen jassen van 

Graswinkel. Daarnaast was drogisterij 

Neomagus, waar ik zoethout en staven 

laurierdrop (beide per stuk te koop 

uit een glazen pot) kocht. Daar weer 

naast was een herenkapper. Ik kwam 

er tot mijn verdriet altijd met een 

vreselijk kapsel vandaan. Als laatste 

winkel in dit blok, op de hoek van de 

Van Bylandtstraat, was een sigaren-

zaak met twee sigarettenautomaten 

aan de gevel. Daar zaten sigaretten 

in als Miss Blanche, Golden Fiction 

en Chief Whip (op ieders lip). Op 

de volgende hoek was de snackbar 

van Baggerman. Baggerman was 

een beetje een norse man, die iedere 

bestelling apart afwerkte en dan pas 

aan de volgende begon. Lastig als je 

patat wilde hebben en er klanten voor 

je waren die ook patat hadden besteld! 

In de Van Bylandtstraat was overigens 

een snoepwinkeltje waar je voor een 

cent losse snoep, gekleurde vellen 

ouwel en spekkies kon kopen.

Verderop, over de brug van het 

Verversingskanaal, op de hoek van de 

Weimarstraat en de Conradkade, was 

de zuivelhandel van De Sierkan. Naast 

de winkel werden flessen melk op een 
lopende band gevuld. Het was er een 

lawaai van jewelste met al die flessen 
die op de band tegen elkaar stootten. 

Gekoeld werd er met grote staven 

ijs, prachtig om te zien. Op de hoek 

van de uezkade zat een filiaal van 
drankenhandel Henri Vlek, waar ik 

tijdens mijn middelbare schooltijd een 

zakcentje bijverdiende met het bezor-

gen van bestellingen. In de volksbuur-

ten kreeg ik altijd meer fooi dan in de 

rijkere buurten! Naast dranken van 

landelijke merken had Henri Vlek ook 

sterke drank onder hun eigen naam, 

met als reclamespreuk ‘Even een 

Vlekje wegwerken’.

Aan de andere kant van dat straatge-

deelte zat een filiaal van amin, met 
een uitgebreid assortiment snoep, 

koekjes en chocolade. Ik herinner me 

vooral de kletskoppen, kersenbonbons 

en pindarotsjes. Ik kocht er soms voor 

tien cent een in papier verpakt blok 

vette roomijs.

Ter hoogte van de Koningin Em-

makade/Waldeck Pyrmontkade gaat 

de Weimarstraat over in de Prins 

Hendrikstraat. Tussen beide kades 

liep een gracht, die in 1959 werd 

gedempt. In de gracht bleek erg veel 

vis te zitten. Toen er bijna geen water 

meer in de gracht stond, hebben leden 

van een visvereniging veel vis uit het 

water gehaald om ze elders weer uit 

te zetten.

Lees verder op pagina 5.
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PAMETEX en visvrouw

Enige tijd geleden las ik het artikel over 

PAMETEX (papier, metalen en textiel).

Volgens mij was er ook een vestiging 

op Scheveningen aan de Haringkade op 

de hoogte waar nu de Stuurmanstraat 

op de Haringkade uitkomt. Dit was nog 

voor de nieuwbouw van de huidige 

Stuurmanstraat. Je had zo gezegd 2 lor-

reboeren op Scheveningen van Gorp in 

de Marcellisstraat en eerder genoemde 

Pametex.

Dan de Scheveningse visvrouw op 

Ypenburg. Ik kan mij nog herinneren 

dat zij op het achterbalkon van de 

Delftsetram stond met haar vismanden 

en het juk waar ze de manden mee ver-

voerde. Een aantal jaren later was ik als 

dienstplichtige gelegerd op vliegbasis 

Deelen, en daar kwam met een bestel 

auto volgens mij alleen op vrijdag ook 

een vis verkoper met zijn vrouw uit 

Scheveningen . Dit wilde ik met u delen

Kees Rog

keesrog@gmail.com

ADO- en FC Den Haag-shirts

Al jaren verzamel ik oude ADO- en FC 

Den Haag-shirts.

Heeft u een oud ADO- of FC Den Haag-

shirt? Dan wil ik deze graag aan mijn 

verzameling toevoegen.

Vooral met shirts van voor 1992 kunt 

u mij erg blij maken. Uiteraard tegen 

betaling.

A. Blauw

alexblauw@hotmail.com

Haagse bioscopen

Zelf afkomstig uit het film en bioscoop-

bedrijf heb ik het bovengenoemde arti-

kel met heel veel belangstelling gelezen.

Volledigheidshalve sluit ik hierbij in een 

overzicht van de ruim twintig Haagse 

bioscopen: Asta (Spui), Rex (Lange 

Poten), Odeon (Herengracht), Du Midi 

(De Carpentierstraat), Rembrandt (Lo-

rentzlein), Capitol (Loosduinsekade), 

Musica (Delftselaan), Cineac/Journaal-

theater (Passage, Buitenhof), Apollo 

(Spuistraat), Centrum (Vlamingstraat), 

Flora (Wagenstraat), Thalia (Boekhorst-

straat), Hollywood (Boekhorststraat), 

Roxy (Boekhorststraat), De Roskam 

(Emmastraat, Loosduinse Hoofdstraat, 

Loosduinen), Olympia (Prins Hen-

drikplein), Metropole (Carnegielaan), 

Seinpost (Seinpostduin, Scheveningen), 

Studio (Kettingstraat, later gesplitst in 

Cinema Le Paris 1, 2 en 3), City (Ve-

nestraat), Amicitia (later Kriterion, Wes-

teinde), De Uitkijk (Stadhouderslaan), 

Studio 2000 (Stadhouderslaan), Kurhaus 

(Scheveningen, geen permanente bio-

scoop), Westend (Fahrenheitstraat) en 

Babylon (bij Centraal Station).

Wim van Megchelen

wcvanmegchelen@outlook.com

Sportlaankerk

Een interessant artikel over de Sport-

laankerk van Harry van Hemert, ik ben 

niet rooms-katholiek en heb dan ook 

niet deelgenomen aan de beschreven 

dingen, maar er zijn wel een aantal 

herkenningspunten.

Vanaf dat de Vogelwijk na de oorlog 

weer vrijgegeven was (1946?), het was 

Sperrgebiet geweest tijdens de oorlog, 

tot in 1969 heb ik op de Papegaailaan 

gewoond en die is tussen de Nieboerweg 

en de kerk op de Sportlaan in, eigenlijk 

om de hoek bij de kerk.

De brand van de kerk heb ik niet 

zelf gezien, omdat mijn ouders en ik 

boodschappen waren doen in de stad, 

bij terugkeer was de brandweer aan het 

nablussen en er waren veel kijklustigen 

en het was het nieuws van de dag.

Daags later hoorde ik van buurvrouwen 

dat een van de oudere vrouwelijke 

parochieleden tijdens de brand de kerk 

in gelopen was en de monstrans gered 

had, ze had het lichaam van Jezus uit de 

vlammen gered en ze was daarna totaal 

overstuur. Ik wist wie de vrouw was, 

ze woonde bij ons in de buurt, maar ik 

kende haar naam niet en had ook geen 

contact met haar.

Het verhaal dat het een kapelaan 

geweest was, heb ik nooit gehoord. Ik 

houd het op de buurtgenote. En Harry 

van Hemert heeft nu een ander antwoord 

op zijn vraag wie die zeloot geweest zou 

kunnen zijn.

René Le Grand

r.le.grand@ziggo.nl
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Haagse mijmeringen

Er reden nog stadsbussen in het geel en groen

ADO in het Zuiderpark, met Ton Thie in de goal

Kinderen met knikkers en tollen op de Prinses Ireneschool

Poffertjes met poedersuiker in het Poffertjes Paviljoen

Bij De Gruijter op de Vaillantlaan het snoepje van de week

assen in een lavet in moderne flat op de ouwlustlaan
met de Puch je meissie ophalen voor de rolschaatsbaan

Vader gaat nog trouw naar de Bethelkerk voor een mooie 

preek

Op de Haagse Markt was een ananas al behoorlijk exotisch

Haagse Beatbands rond het Zuiderpark braken bijna door

In de Houtrusthallen de Pasar Malam, heerlijk tropisch

Treinen vertrokken van een statig Den Haag Staatsspoor

Stones bezochten Kurhaus, armleuning in de lucht, logisch

De keerlus van lijn elluf, met een echte haringkar ervoor

Cor van Welbergen

Cor.Welbergen@minbzk.nl

Wie heeft hen gekend?

De locatie van de foto is zeer waarschijnlijk de van Diemen-

straat 89 omstreeks 1958 te Den Haag. De vrouw links is 

Martha Innemee-Winkler en de man rechts Peter Innemee. De 

man in het midden is mij onbekend. Het verzoek is of mensen 

contact op willen nemen als zij een of meerdere personen 

op de afbeelding hebben gekend. Ik kijk uit naar mogelijke 

toekomstige reacties.

Bob Innemee

bob.innemee@ziggo.nl

06-27285739

OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

estland, Delft, Midden Delfland, eidschendam
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

F.J.A.M van der Helm

John Vroom

Postadres

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Daphne Brückel en 

Jolanda Kraanen

Brückel Reclame BV

Telefoon: 070-360 76 76 

deoudhagenaar@bruckel.nl

www.bruckel.nl

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

www.baasimmedia.nl

De Haagse Tijden

De Haagse Tijden treedt in de voetsporen van 

De Oud-Hagenaar. Waarom? En wat gaat er 

veranderen?

De uitgever en het team van de redactie van 

De Oud-Hagenaar heeft de afgelopen 10 jaar 

met ontzaglijk veel plezier de 14-daagse krant 

De Oud-Hagenaar uitgebracht. De enquête van 

vorig jaar laat ook zien dat de lezers het blad 

op prijs hebben gesteld. Door achterblijvende 

inkomsten - De Oud-Hagenaar ontvangt geen 

subsidies en is volledig afhankelijk van de 

advertentie opbrengsten - is het noodzakelijk om 

enige veranderingen in te voeren. De redactie 

is van mening dat een meer eigentijdse toets en 

meer thematische nummers en artikelen de ad-

verteerders meer zal aanspreken, zonder dat het 

karakter behoeft te wijzigen. De lezers schrijven 

namelijk zelf wat er in de krant komt. Ook de 

opmaak en het gebruikte format zullen wijzigen. 

Met deze nieuwe opzet wijkt De Oud-Hagenaar 

zeer af van de franchise waaronder de krant 

werd uitgegeven.

In goed overleg met de DOS B.V. (de eigenaar 

van de franchise) switchen we nu naar een 

nieuw 14-daags blad, getiteld De Haagse Tijden. 

Verhalen over de stad, de Haagse mensen (of ze 

nu Hagenees of Hagenaar zijn of in Schevenin-

gen of Loosduinen wonen) zijn de kurk waarop 

de zaak drijft.

De mandjes in de stad op de ongeveer 375 ver-

spreidpunten zullen geleidelijk een nieuwe tekst 

krijgen met de nieuwe naam. De 350 abonnees 

krijgen hun krantje gewoon thuisgezonden.

Voor de lezers buiten de Haagse agglomeratie 

verandert er wel wat. Het verspreidingsgebied 

wordt geconcentreerd. In o.a. Benthuizen, 

Bleiswijk, Voorschoten en Pijnacker zullen de 

verspreidpunten worden opgeheven. Wij vinden 

dat jammer, maar via de website kan men 

natuurlijk de krant altijd lezen, zoals dat nu al 

6.000 mensen per maand doen. Wil men per se 

de krant hebben en in de hand houden; dan heeft 

men de mogelijkheid om abonnee te worden.

De stichting De Haagse Tijden zal de uitgave 

in de komende jaren verzorgen. De krant blijft 

gratis en komt - zoals u gewend bent - elke 

14 dagen uit. De overgang zal in ieder geval 

volledig zijn na het 10-jarige jubileum van De 

Oud-Hagenaar in februari 2019.

Ivar Lingen (hoofdredacteur)

Constant Martini (uitgever)



Na de HBS ging Chris studeren aan de 

Academie voor Beeldende Kunsten, 

zowel in Rotterdam als in Parijs. Hij 

heeft gedurende zijn leven diverse 

studiereizen gemaakt, o.a. in Frank-

rijk, Hongarije en Italië. Tot 1924 

woonde hij in Parijs om vervolgens 

naar Voorburg te verhuizen. In 1921 

is hij getrouwd met Hetty de Roos, 

een jeugdvriendin, en ze kregen een 

dochter, Annie Elize, die Anneliet 

genoemd werd. In 1927 ging hij in 

Wassenaar wonen op het adres Pape-

weg 19a. Dit huis, er wordt gesproken 

van een woonhuis met atelier, is door 

een vriend van hem, Ir. Cornelis van 

Traa gebouwd. Vanaf de jaren zestig 

tot aan zijn dood heeft de bekende 

kunstschilder Sierk Schröder in 

ditzelfde huis gewoond. Aanvankelijk 

huurde hij het van Chris de Moor en 

later heeft hij het gekocht. In 1933 

was Chris één van de oprichters van 

de Eerste Nederlandse Vrije Studio in 

Den Haag. Hier kwamen kunstenaars 

samen en er werd les gegeven. We 

kunnen dit als een voorloper van de 

Vrije Academie zien, waar Chris van 

 tot  leraar figuurtekenen 
was. In 1936 is hij met Miriam Iswara 

Bozzelli getrouwd. Ze kregen in 1937 

een zoon, Guido, die bekend zou wor-

den als acteur en in 1942 een dochter, 

Laura, die in de voetsporen van haar 

vader trad. Hij was inmiddels verhuisd 

naar Den Haag en hier heeft hij op een 

drietal adressen gewoond. Aanvan-

kelijk op de Fluwelen Burgwal, later 

in de Riouwstraat en uiteindelijk in 

de Delistraat. Zijn dochter Laura 

woont nog steeds in hetzelfde huis 

in de Riouwstraat en in de Delistraat 

woonde zijn zoon Guido beneden 

hem. De naam Fluwelen Burgwal 

vindt zijn oorsprong in het feit dat hier 

een fluweelwever gewoond heeft. n 
dan te bedenken dat voorouders van 

Chris tapijtwever waren en dat hij 

zelf wandkleden ontworpen heeft... 

Van 1951 tot 1964 was hij esthetisch 

adviseur bij de PTT. Het gaat hier 

om een veelomvattende functie. Los 

van kunstzinnige versieringen van 

postkantoren hield hij zich bezig met 

het ontwerpen van brievenbussen, 

telefoonboeken en postzegels. Hij 

heeft dan ook enkele series postzegels 

ontworpen waaronder in 1954 een 

zomerpostzegel met een afbeelding 

van de in 1953 overleden dichter 

Martinus Nijhoff. Ook schreef hij 

het boek Postzegelkunst, dat in 1960 

verscheen en een standaardwerk werd 

op het gebied van de vormgeving 

van postzegels. Vanaf 1967 ging hij 

regelmatig enkele maanden in Italië 

wonen. Hij is op 27 september 1981 in 

Amsterdam, op weg naar Italië, op het 

Centraal Station overleden.

Een veelzijdig kunstenaar

Er is vrijwel geen techniek binnen de 

kunstwereld te noemen of Chris de 

Moor heeft er wel gebruik van ge-

maakt. Zo heeft hij naast het tekenen 

en schilderen litho’s, grafisch werk, 
glas-in-loodramen, wandkleden en 

muurschilderingen gemaakt. Ook op 

het gebied van de toegepaste kunsten 

heeft hij zijn sporen verdiend, onder 

andere door decoraties voor schalen 

en vazen van de plateelbakkerij Goe-

dewaagen Distel te ontwerpen en ont-

wierp hij - getrouw aan de traditie bin-

nen zijn familie - wandtapijten voor 

onder andere het stadhuis in Leiden. In 

de Antonius Abtkerk in Scheveningen 

bevindt zich nog een glas-in-lood-

raam. Het Gemeentemuseum in Den 

Haag heeft werk van hem aangekocht 

en zowel in het Gymnasium Haganum 

als in het ESSO-gebouw, De Rode 

Olifant, zijn wandschilderingen van 

zijn hand te bewonderen.

De Rode Olifant

Dit opvallende gebouw werd in 

opdracht van the American Petroleum 

Company gebouwd tussen 1921 en 

1924. In 1947 werd de naam van de 

maatschappij veranderd in ESSO. Het 

kreeg de naam Petrolea en de opdracht 

was dat het hoger moest worden dan 

het SHELL-gebouw. Het is in de stijl 

van de Amsterdamse School ontwor-

pen door de architect J.H. de Roos en 

W.F. Overeijnder. De binnenkant werd 

in Art Deco-stijl uitgevoerd. Enkele 

jaren geleden is het gebouw terecht 

gerenoveerd. J.H. de Roos was de 

schoonvader van Chris en zo kreeg 

hij op jonge leeftijd zijn eerste grote 

opdracht, het vervaardigen van wand-

schilderingen. Letterlijk een grote 

opdracht, want de wandschilderingen 

zijn zo’n 50 meter lang.

De Nieuwe Haagse School

Het werk van Chris de Moor past 

binnen deze stroming in de wereld van 

de beeldende kunsten. Ton Knoes-

ter en Roelie Knoester-Penninkhof 

beschrijven deze stroming in hun boek 

Nieuwe Haagse School als volgt: 

“In de jaren vijftig en zestig was in 

Den Haag sprake van een bruisend 

kunstleven met een geheel eigen 

dynamiek. Zo werd in 1951 de groep 

Verve opgericht die zich toelegde op 

het toenmalige Ecole de Paris op een 

geheel eigen, Haagse wijze. En in 

de jaren zestig ontstond, als logisch 

gevolg op Verve, Fugare met meer 

accent op non figuratieve kunst, maar 
toch nog met een altijd onmisbaar 

Haags accent. Hiermee was de Nieuwe 

Haagse School een feit. Er was in de 

jaren vijftig en zestig iets bijzonders 

aan de hand in Den Haag.” Chris was 

vanzelfsprekend lid van Pulchri Studio 

en de Kunstkring in onze stad.

Emoties

Onder deze titel staat in het dagblad 

het Vrije Volk van 19 februari 1970 

het volgende te lezen: “Chris de Moor 

is als kunstenaar en mens evenwichtig 

en gewetensvol, zijn emoties zijn 

getemperd en beheerst en hij slaagt 

er in wat hem beweegt op ons over 

te brengen. Hij is te bedachtzaam om 

revolutionair te zijn en zijn geloof 

in het schone is onwrikbaar. Met de 

kleur doet hij wonderlijke dingen. 

Het is zijn manier om natuur en leven 

te interpreteren: idealistisch en met 

fijnzinnige, maar rijke fantasie.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

Met de kleur doet hij wonderlijke dingen
Christiaan Nicolaas Everhardus de Moor, Chris, zoals hij ge-

noemd werd, is op 5 februari 1899 in Rotterdam geboren. In zijn 

familie kwamen al eeuwenlang kunstschilders en tapijtwevers 

voor. Zo heeft hij les gekregen van een achterneef, de kunst-

schilder Pieter Cornelis de Moor.
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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 

 
Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o. 

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.  

Kamperfoeliestraat 2a 
2563 KJ  Den Haag 
yarden.nl  
T 070 325 7955 

"Wij zijn er voor u."  
 
Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen, 

Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van 

Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een 

persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op: 

070 325 7955.  

  

Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24 

uur per dag, ook als u niet of  elders verzekerd 

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.  

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

Blijf er niet 
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten, 

enkels of knieën? Heeft u reuma of 

diabetes? Laat onze specialist de 

conditie van uw voeten controleren. 

U ontvangt een vrijblijvend persoon-

lijk advies.

Last van 
uw voeten?

Maak een 

afspraak voor een 

gratis 

voetcheck

Vrederustlaan 180 Den Haag

Wacht niet langer en maak 

eenvoudig een afspraak via

T 070 305 25 50

www.pendersvoetzorg.nl 

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Medewerker Buitendienst (38 uur)
Met kennis van planten en bezit van rijbewijs 

Kassamedewerker (24 uur)

Voor meer informatie neem contact op met Willem: 070 - 324 53 00 

Of mail je CV en motivatiebrief naar: s.jansen@bloemendaal-holding.nl

A LIFE CHANGING EXPERIENCE

Doe mee en schrijf je in: 
opgevenisgeenoptie.nl
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Naar het zich laat aanzien stond op 

de kruising van de Herenstraat en de 

Rijswijkseweg al in de 11e eeuw een 

soort van herberg, waar overnacht 

kon worden. De herberg lag nog ge-

heel op Rijswijks grondgebied en van 

het Binnenhof was nog geen sprake. 

De eenvoudige herberg zal geen 

grote clientèle hebben gehad, want 

het aantal inwoners in de buurt was 

schaars. Het stuk grond was in 1039 

in onderleen afgestaan door de heren 

Van de Binckhorst, zo melden diverse 

historici. Doch de vraag is hoe dat de 

achterhalen valt, wanneer de schrifte-

lijke verslaglegging van de lenen pas 

in de 13e eeuw op gang kwam?

Klooster

Fictie of werkelijkheid: niemand zou 

durven tornen aan de ouderdom van 

het ooit zo befaamde hotel-restaurant, 

waarbij we niet op een eeuwtje meer 

of minder moeten kijken. Witsenburg 

was geliefd vanwege de kapel van het 

Heilige Kruis, die nabij de Hoorn-

brug moet hebben gestaan, gesticht 

door een bedevaartganger uit dank 

voor zijn behouden terugkeer uit het 

Heilige Land.

Ook het nabijgelegen klooster 

Nazareth zorgde voor veel bezoekers 

en overnachtingen in het hotel, dat 

langzaamaan uitbreidde. Klooster 

Nazareth lag overigens in de huidige 

wijk Leeuwendaal, ingeklemd tussen 

Geestbrugweg en de Vliet en bleef tot 

de Beeldenstorm bestaan.

Diplomaten

Toen Den Haag eenmaal naam kreeg 

als regeringscentrum en centrum van 

de macht, kwamen talrijke ridders 

en regenten over de Rijswijkseweg 

naar Het Binnenhof gesneld. Soms 

te paard, soms met de koets. Buiten- 

en binnenlandse delegaties deden 

Witsenburg aan, en bleven er vaak 

de nacht doorbrengen, vooral omdat 

het ook de eerste gelegenheid was die 

ze tegenkwamen in het onbekende 

gebied, dat hoofdzakelijk bestond 

uit weiland. Ook tijdens de vrede 

van Rijswijk in 1695 werd de toen al 

oeroude herberg aangedaan.

De Witt

Toen het drama rond de gebroeders 

De Witt zich in 1672 voltrok op het 

Groene Zoodje, was de vrouw van 

Cornelis de Witt, Maria van Berckel, 

op weg naar Den Haag. Het leek haar 

raadzaam de nacht door te brengen 

in Witsenburg, alwaar ze toen hoorde 

over hetgeen in Den Haag was ge-

beurd met haar man en zwager. Haar 

ontsteltenis moet groot geweest zijn. 

Ze koos ervoor om terug te keren 

naar haar verlaten woning in Delft.

De geschiedenis van Witsenburg 

loopt parallel aan de geschiedenis 

van Rijswijk. Door de tijden heen 

bleef het pand ook in de 20e eeuw 

een waar toevluchtsoord voor sociale 

gebeurtenissen als feesten, fuiven en 

geïllumineerde partijen, maar ook 

veilingen en vergaderingen. De boe-

ren, burgers en buitenlui wisten de 

herberg altijd goed te bezoeken. Het 

etablissement had een buitengewoon 

goede reputatie en was schitterend 

gelegen.

Feest

Toen in 1939 het 900-jarig bestaan 

werd gevierd, werden kosten noch 

moeite gespaard om er een gedenk-

waardige dag van te maken. Talrijke 

prominente Rijswijkers waren bij de 

feestelijkheden aanwezig. Het was 

een volksfeest om nooit meer te ver-

geten. Het was het laatste jubileum: 

een 1000-jarig feest kwam er nooit, 

doordat in 1963 de sloophamer een 

einde maakte aan het historische 

etablissement.

Heeft u nog herinneringen aan 

Witsenburg?

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.

Sloop 900 jaar oude herberg Witsenburg
In 1963 kwam een einde aan het historische hotel-restaurant 

Kuys Witsenburg, dat gelegen was op de hoek van de Heren-

straat en de Rijswijkseweg. Het was eeuwenlang een begrip in 

Den Haag en wijde omgeving. Nadien kwam het lompe gebouw 

van de zogenaamde Rutges-flat de buurt verstoren en hebben de 

sfeer en het aanzien van de Herenstraat nooit meer de glans van 

het verleden kunnen evenaren.

Witsenburg

Naast het zwembad stond, op de 

hoek van de Regentesselaan, een 

grote Nederlands Hervormde kerk, de 

Regentessekerk. De kerk is in 1974 

gesloopt om plaats te maken voor een 

wooncomplex voor ouderen. Aan de 

Weimarstraat 60 was muziekhandel 

Douw. Het was een ouderwetse platen-

zaak waar je in de serre, met de deuren 

gesloten, langspeelplaten kon beluiste-

ren, voordat je besloot ze te kopen.

Zoals gezegd was de Weimarstraat in 

die tijd een gezellige straat waar men-

sen uit de wijde omgeving kwamen 

winkelen. Vooral op de zaterdagen 

was het er druk, vaak speelde er dan 

ook een draaiorgel. Winkel aan winkel 

waren het echte ouderwetse speciaal-

zaken. Behalve bakkers, groenteboe-

ren, slagers, kruideniers, een poelier 

en een kantoorboekhandel, waren er 

ook een paar opvallende zaken zoals 

een winkel met modieuze dameshoe-

den, een modelbouwzaak, dames- en 

herenmode zaken, een winkel van de 

befaamde banketbakkerij Krul (geen 

gelul, gebak van Krul) en van Kok, 

een speciaalzaak voor o.a. thee, koffie 
en sukadevruchten. Kok had een eigen 

koffie  en pindabranderij achterin de 
zaak. Het rook daar altijd zo lekker! 

De geïmporteerde thee werd aange-

voerd in grote kisten van dun triplex. 

Mijn vader kocht de lege kisten op om 

ze op ons ‘plat’, eigenlijk een groot 

balkon tussen twee panden in, te laten 

vullen met kolen voor de kachels. Dan 

liepen mannen van kolenhandel Van 

Bussel in zwarte kleding en gezichten 

die zwart van het kolengruis waren, 

met zo’n 60 volle jute zakken over 

de schouder in sneltreinvaart de trap 

op en de achterkamer door om de 

theekisten te vullen. Toen de kolenka-

chels plaats maakten voor oliekachels 

werden de theekisten vervangen door 

een groot oliedrum, die de olieboer 

vanaf de straat met een lange slang 

naar boven vulde.

De etalages van de winkels waren 

veelal mooi opgemaakt, vooral met de 

feestdagen. Ik herinner me vooral de 

banketbakker op de hoek van het Re-

gentesseplein, waar de mooiste figuren 
van marsepein in de etalage lagen. De 

winkeliersvereniging zorgde jaarlijks 

voor een imposante sinterklaasop-

tocht. Vanuit de erker konden we de 

uitgebreide stoet, waaraan ook veel 

muziekkorpsen, ruiterverenigingen en 

pieten op scooters deelnamen, mooi 

gadeslaan.

Door de Weimarstraat reden de 

trams van lijn 2 en lijn 5, die van 

‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 

veel herrie maakten. Je raakt aan die 

herrie gewend, maar visite verbaasde 

zich altijd over de herrie. Tijdens de 

ochtend- en avondspits kwam er veel 

woon-werkverkeer door de straat van 

mensen die in het centrum werkten. 

Dat verkeer bestond voor het meren-

deel uit fietsers, auto’s waren er niet 
zo veel. Paard en wagens reden er ook 

af en toe door de straat, bijvoorbeeld 

van de schillenboer 

en een wagen met 

onder andere bezems, 

borstels en schoon-

maakmiddelen. De 

scharensliep en de olieboer kwamen 

eveneens regelmatig in de straat.

Geleidelijk aan verloor de Weimars-

traat haar glans. De zaken gingen min-

der goed en veel eigenaren bereikten 

de pensioengerechtigde leeftijd. Door 

de komst van supermarkten raakten 

kleine kruidenierswinkels, groenteboe-

ren, bakkers, slagers, melkboeren en 

sigarenwinkels veel klandizie kwijt. 

Veel van die winkels sloten daardoor 

hun deuren. Wat er voor in de plaats 

kwam, had weinig kwaliteit, zoals 

snackbars en toko’s. Zijstraten als de 

Franklinstraat en de Van Bylandtstraat 

waren van oudsher al mindere straten, 

maar verpauperden verder. Door de 

toename van het autobezit werd het 

straatbeeld ook rommeliger. In 1963 

zijn de tramlijnen 2 en 5 opgeheven. 

Later werden de rails verwijderd 

en de straat opnieuw ingericht voor 

eenrichtingsverkeer. Hierdoor was aan 

beide zijden van de straat ruimte voor 

de aanleg van een fietspad, parkeerha-

vens en het aankleden met plantenbak-

ken en bomen. De Weimarstraat was, 

samen met het Regentessekwartier, 

stadsvernieuwingsgebied geworden.

Met de komst van designwinkels, 

speciaalzaken en galeries werd de 

uitstraling van de Weimarstraat 

sterk verbeterd, met als gevolg een 

revival van de straat, alsmede van de 

zijstraten. Het doet me goed dat de 

Weimarstraat weer wat van z’n oude 

glorie heeft teruggekregen!

Hans Boers

hansboers@ziggo.nl

De Weimarstraat in de jaren ‘50 en ‘60
Vervolg van voorpagina.

Richting het Regentesseplein was het zwembad annex badhuis De Regentes, met een fraai art-deco-interieur. Bij de 

kaartjesverkoop verkochten ze ook snoep, ik kwam er regelmatig om er drop of kauwgom (Bazooka, inclusief klein strip-

verhaaltje)) te kopen. Je kon er ook naar toe om er een bad of een douche te nemen. In veel huizen, waaronder in die van 

mijn ouders, was toen nog geen badkamer. Bij de bouw van De Regentes in 1920 was dit de grootste zwem- en badinrich-

ting van Europa! In 1997 is het pand omgebouwd tot buurttheater, het theater De Nieuwe Regentes.

Weimarstraat 60: muziekhandel Douw



  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 arspelland op de planeet 
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. aat u zich door de afl oop van dit 
fi ctieve verhaal verrassen. 

  Hoog Lindoduin 

 Esther de Boer en Annemieke Jansen 

en fotoboek met verhalen over oog indoduin, 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.

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

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

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

Carola Pim 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

S��i��������Ne���l�n�

�� �es�� ��

 Comfortabel fi etsen

 
 

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN      

  

 

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  

GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN
 JIJ MEE?
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5000 Jaar aan Beschaving Herleeft

De cultuur van het oude China was goddelijk geïnspireerd. De werken van Shen Yun weerspie-
gelen dit rijke spirituele erfgoed. Shen Yun nodigt u uit om terug te reizen naar de magische 
wereld van het oude China. Ervaar een verloren cultuur via de adembenemende kunst van 
klassieke Chinese dans, en zie hoe legendes tot leven komen. Om dit mogelijk te maken, verlegt 
Shen Yun de grenzen van de uitvoerende kunsten met een unieke mix van kleurrijke kostuums, 
high-tech achtergronden en een live orkest. Bereid u voor op een ongekende theaterervaring. 
Dinsdag 5 en woensdag 6 februari te zien in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. (Zie ook 
elders op deze pagina’s.)

Recensies:
“Absoluut DE NR.1 SHOW in de wereld.”
—Kenn Wells, voormalig hoofddanser van Engels Nationaal Ballet
----------------------------------------------------------------------------------
Ik heb zo’n 4.000 shows gerecenseerd.
Niets is te vergelijken met wat ik vanavond zag.”
—Richard Connema, gerenommeerd Broadway-recensent
--------------------------------------------------------------------------------------
“Zonder twijfel het allerbeste! Je moet het ervaren.”
—Christine Walevska, “Meestercellist”, heeft Shen Yun vijf keer gezien
------------------------------------------------------------

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Ruildag op 23 maart in Rijnsburg

In De Oud-Hagenaar van 11 december las ik over ‘Verzamelen in de jaren zestig’. De auteur van 
het artikel maakte de opmerking dat het niet mogelijk was om alle verzamelingen te noemen. 
Mag ik dan zo vrij zijn om de lezers te wijzen op de kerkkaartenverzamelaars? Al zo’n veertig 
jaar bestaat er een groep mensen die ansichtkaarten en foto’s verzamelen van kerken in de 
ruimste zin. Dus b.v. interieur, exterieur, preekstoel en orgel(s). Zij hebben zich verenigd d.m.v. 
de contactbrief waarin de lotgevallen van (voornamelijk Nederlandse) kerken zijn vermeld. Twee 
maal per jaar wordt - ergens in den lande - een ruildag georganiseerd die voor iedere belang-
stellende toegankelijk is. De eerstvolgende ruildag is op zaterdag 23 maart a.s. in gebouw De 
Voorhof Vliet NZ. 36 te Rijnsburg. Informatie via redactie.contactbrief@gmail.com of tel. 071 
36123 51 of 0186 662 126.

Nieuwjaarsrit met de historische Blauwe en Gele Tram
 

Zaterdagmiddag 26 januari rijdt de Tramweg-Stichting depot Scheveningen met de Blauwe 
Trams A327 en A106 en de grote Gele HTM 58 voor de derde keer haar Nieuwjaarsrit, mede ten 
bate van de restauratie van het oudste inzetbare Nederlandse tramrijtuig, de HTM 402. Deze 
open ex-paardentramwagen uit 1896 wordt gerestaureerd als aanhangwagen voor de elektri-
sche tram, zoals deze van 1905 tot 1947 bij de HTM op de tramlijnen mede naar Scheveningen 
heeft gereden. Tijdens deze Nieuwjaarsrit wordt u verrast op een kleine toepasselijke versnape-
ring met feestelijk drankje. We vertrekken om 14.30 uur van de remise Scheveningen, gelegen 
aan het Harstenhoekplein. HTM-buslijnen 22 en 23 stoppen tegenover de remise (halte Hars-
tenhoekplein). Vanaf de halte Kurhaus van tramlijn 9 is het ongeveer 10 minuten lopen naar 
de remise. De rondrit zal ongeveer 2 uur duren. Deze ene Blauwe Tram heeft 25 zitplaatsen, de 
ander 17 en de Gele Tram heeft 30 zitplaatsen.

Ritprijs rondrit: 22 euro p.p. U kunt intekenen via rit-ts-schev15@hotmail.com voor uw plaats-
reservering. Vervolgens ontvangt u 
bericht hoe u kunt betalen.

Meer informatie over de Tramweg-
stichting, onze trams, activiteiten en 
tramritten kunt u vinden op onze web-
site: www.tramwegstichting.nl, onder 
‘Nieuws’ en ‘Collectie’. Samen verder 
op weg om de 402 weer op de baan te 
krijgen!

Muziekvereniging St. Caecilia op zoek naar trompettisten

Muziekvereniging St. Caecilia bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar en heeft diverse afde-
lingen, waaronder een big-band, blazers ensembles, een harmonie en een dagorkest. Met 
name voor dit dagorkest, met harmoniebezetting, zoekt de vereniging trompettisten die in het 
verleden lid waren van de vereniging of trompettisten die het orkest willen helpen. Het orkest 
verzorgt concerten in verzorgings- en verpleeghuizen, Kerst- en Nieuwjaarsconcerten, maar 
ook tijdens cultuurmarkten en/of in winkelcentra. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit lichte 
muziek dat goed is te beluisteren door ons publiek. Het dagorkest repeteert elke donderdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur in het gebouw Marcanto, Groene Zoom 11, 2491 EJ Den Haag. 
Voor meer informatie: Gerard Arends (0610942085) en www.stcaecilia.nl.

Dinsdag 5 februari en woensdag 6 februari

Shen Yun in Nieuwe Luxor Theater
In het Nieuwe Luxor Theater is dinsdag 5 en woensdag 6 
februari de voorstelling ‘Shen Yun’ te zien. Klassieke Chinese 
dans brengt een eeuwenoude cultuur tot leven. Aanvang op 5 
februari: 19.30 uur. Aanvang op 6 februari 14.30 uur. Tickets: 
bel 06-24506237 of kijk op www.ShenYun.com/NL

 

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.

Boekpresentatie gezondheidskolonies en gastgezinnen in de 20e eeuw

De Breukelse schrijfster Jannie Souverein van uitgeverij GALGJE hoopt binnenkort een bijeenkomst 
voor de z.g. “Bleekneusjes” en belangstellenden te houden.

“Bleekneusjes” waren kinderen die 
om gezondheidsredenen gedurende 
6 weken of langer naar gezondheids-
kolonies en gastgezinnen werden 
uitgezonden. Vooral kinderen uit grote 
steden kwamen hiervoor in aanmerking. 
Dankzij deze kinderen (waarvan velen uit 
Den Haag en omgeving), hun leidsters 
en leidinggevenden heeft de schrijfster 
twee interessante, rijk geïllustreerde 
boekenwerken kunnen realiseren en in 
eigen beheer uitgegeven: “Vakantiekolonies voor ons bestwil” en “Kom kinderen naar buiten”.

Het laatste boekwerk is recent verschenen. Hierin zijn ook astmacentra en gastgezinnen opgenomen. 
Het is de bedoeling om tijdens een ontspannen sfeer samen op deze andere tijden terug te blikken of 
er kennis mee te maken.

GEVRAAGD: EEN LOCATIE

Zie voor contactgegevens de website www.uitgeverijgalgje.nl.

P.C. Hooft-prijs 2019 uitgereikt aan Marga Minco

Marga Minco (pseudoniem van Sara Minco, 1920) heeft vrijdagmiddag 18 januari de P.C. Hooftprijs 
2019 in ontvangst genomen. De prijs, dit jaar bestemd voor verhalend proza, werd haar overhandigd 
door bestuurslid Abdelkader Benali. Gezien de leeftijd van de laureaat werd de prijs niet zoals gebruike-
lijk uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Literatuurmuseum, maar bij de schrijver thuis. Niet alleen 
in aanwezigheid van een kleine delegatie van bestuur en jury en van haar twee dochters, maar ook van 
de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Aan de belangrijkste Nederlandse literaire prijs is een 
bedrag verbonden van € 60.000.

Volgens de jury, bestaande uit Gustaaf Peek, Mathijs Sanders (voorzitter), Daniëlle Serdijn, Vamba 
Sherif en Franca Treur, geven Minco’s romans en verhalen vorm aan existentiële ervaringen als angst, 
schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid. 
‘Zonder te psychologiseren, zonder pathetiek of pretentie, maakt zij een ondoorgrondelijke werkelijk-
heid invoelbaar en voorstelbaar.’

De jury schrijft in haar rapport 
dat Minco’s werk lezers laat er-
varen hoe mensen door kwade 
krachten de eenzaamheid in 
worden gedreven en hoe zij 
hun weerloosheid overwinnen 
door te vertellen. ‘Door woor-
den te zoeken voor ervaringen 
en door namen te geven aan 
de mensen en dingen’. Ook mi-
nister Van Engelshoven wijdde 
enkele lovende woorden aan 
het bekroonde oeuvre: ‘Ik hoop 
dat scholieren, maar ook mijn 
collega’s Minco lezen, omdat 
zij grote thema’s aanroert, 
zonder grote woorden te 
gebruiken.’

Kijk voor meer informatie over 
de P.C. Hooft-prijs voor Let-
terkunde op pchooftprijs.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



In Amsterdam worden paardenspelen 

en allerlei circuskunsten vertoond in 

een houten tent opgesteld tijdens de 

traditionele jaarlijkse septemberker-

mis op de Botermarkt (Rembrandt-

plein). Het voortdurend opbouwen en 

afbreken van de houten tent brengt 

veel moeite en kosten met zich mee 

en in 1882 moeten alle houten thea-

tergebouwen in Amsterdam vanwege 

brandgevaar hun voorstellingen 

staken. In 1886 ontwerpen architec-

ten Jan Paul Frederik van Rossem 

(1854-1918) en Willem Johannes 

Vuyk (1855-1918) voor Carré een 

circusgebouw, met stallen, toneel-

huis, en voorgebouw. In december 

1887 wordt dit nieuwe circusgebouw 

geopend. Het huidige Koninklijke 

theater Carré. Buiten Amsterdam zal 

deze circustraditie o.a. in Den Haag 

en Scheveningen worden voortgezet. 

In maart 1896 verzorgt circus Corty 

Althoff voorstellingen in de tuin van 

het Kon. Zoölogisch Botanisch gezel-

schap nabij het huidige Malieveld. 

Ook het voormalig sportgebouw aan 

de Theresiastraat (nu supermarkt) zal 

dienen voor circusvoorstellingen.

Oscar Carré ontwikkelt in 1896 de 

eerste plannen om in Scheveningen 

een vast circusgebouw te exploite-

ren, nu in de directe omgeving de 

villabouw verder zal oprukken, en 

brandgevaar dreigt door de opstelling 

van een houten of linnen circustent. 

Berichten in de krant maken duidelijk 

dat Carré met zijn plannen reeds 

vergevorderd is met opnieuw een 

ontwerp van architecten Van Ros-

sem en Vuyk en uitgevoerd door de 

Scheveningse aannemer Jacobus van 

den Elshout. Echter, deze circusplan-

nen zijn voorbarig te noemen, als 

een nieuw eisenpakket op tafel komt 

dat door het Hoogheemraadschap 

van Delfland is ingediend, waardoor 
Carré gedwongen afziet in verdere 

Scheveningse circusplannen en het 

gemeentebestuur verzoekt om de 

erfpachtvoorwaarden voor gebruik 

van gemeentegrond aan het Gevers 

Deynootplein te mogen ontbinden.

In 1900 brengt voor het eerst het 

Scandinavisch circus van Albert 

Schuman een bezoek aan Scheve-

ningen en dient daarbij tevens een 

verzoek in om gemeentegrond aan te 

kopen voor de bouw van een vast ste-

nen circusgebouw. Plannen die door 

de E.M.S. (exploitatiemaatschap-

pij Scheveningen) zullen worden 

overgenomen en nauwlettend passen 

in de verdere ontwikkelingsplannen 

voor Scheveningen - nu ingericht als 

internationale badplaats met diverse 

vertiermogelijkheden, waaronder de 

aanwezigheid van een circusgebouw. 

Op 4 september 1903 starten de 

bouwwerkzaamheden - naar plannen 

van architect Wilhelmus Bernardus 

van iefland   door de 
Tilburgse aannemer W.F. Weyers. 

Hierbij wordt verwerkt; twee miljoen 

stenen, 40.000 kg cement, 500.000 kg 

ijzer, 10.016 gegoten ijzer, 16.263 kg 

getrokken ijzer, 1500 m² mastiek-

bedekking, 715 m² leemvloeren, 

1187 m² moniervloeren (gewapend 

beton) en 2620 m² betonvloeren. 

Aan arbeidsloon wordt ƒ 44.000 

uitbetaald. De totale bouw- en inrich-

tingskosten bedragen drie ton. In de 

uitvoering ontstaat een voorgebouw 

in verbinding gebracht met een ronde 

ijzeren koepel die in onderdelen in 

erlijn is vervaardigd bij de firma a 
Sauce und Kloss. Een merkwaardige 

ontwikkeling, maar heeft te maken 

met de aanwezige capaciteit, omdat 

de ijzergieterij van de firma nthoven 
betrokken is bij de totstandkoming 

van het eerste wandelhoofd.

Het circusgebouw heeft een op-

Het Circusgebouw in Scheveningen

De bouw van het circusgebouw opname januari 1904 

Nederland zelf kent echter geen sterke circustraditie. Het zijn vaak Duitse en Oost-Europese cir-

cusgeslachten die de toon aangeven en zorgen dat het oude begrip paardenspelen wordt vertaald 

in het woord circus. Geslachten als Carré, Renz, Salomonsky en Wollschläger verzorgen de optre-

dens in verschillende delen van Europa en Rusland. De Carré’s, inmiddels met een eigen circus, 

trekken steeds vaker richting West-Europa en specifieker, richting Nederland.

Timpaan met Romeinse wagenrennen

Portret van de architect W.B. van Liefland ca. 1915
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pervlakte van 3.975 m² op dit 

gereserveerde terrein van 5.293 m². 

Het circuscomplex met voorhal en 

grote koepel krijgt hierdoor een 

overspanning van 4.515 m². Daarbij 

zijn diverse stalgebouwen geprojec-

teerd met een capaciteit voor 150 

paarden. De koepel telt uiteindelijk 

1.800 zitplaatsen (2.372 zitplaatsen in 

oorsprong). Met oog op de veilig-

heid zijn de nodige uitgangen op 

tekening aangebracht en uiteindelijk 

gerealiseerd. Het hoofdgebouw is 

geïnspireerd op de ‘Wiener Sezes-

sion’ als een afgeleide stijlvorm 

binnen de Jugendstil-beweging en 

meer geometrisch bepaald. Verder is 

dit circusgebouw voorzien van een 

vestibule en kleinere lokalen ingericht 

als brandweer en politiepost en ruimte 

voor exploitatie van een café en res-

taurant. Onder de arena bevindt zich 

een diep waterbassin en aanwezig is 

een beweegbare toneelinrichting. Dit 

alles elektrisch verlicht, maar een cen-

trale verwarming ontbreekt, wegens 

een seizoen gerelateerd gebruik dat in 

de wintermaanden zorgdraagt voor de 

opslag van strandmeubilair.

Op zaterdag 16 juli 1904 presenteert 

Circus Albert Schumann hier zijn 

eerste galavoorstelling. Aan de gevel 

van het voorgebouw heeft de porse-

lein- en aardewerkfabriek ‘Rozenburg’ 

tussen de twee pilaren een timpaan 

aangebracht; Romeinse wagenrennen 

in een uitvoering van de grés-techniek. 

Dit levert tijdens het bakproces een 

steenharde keramieken tegel op, dat 

het midden houdt tussen porselein en 

aardewerk en rijkelijk bestand is tegen 

allerlei weersinvloeden. Niemand is 

tijdens de sloop van dit circusgebouw 

op de gedachte gekomen: moeten wij 

dit niet bewaren?

Hier een overzicht van circusgezel-

schappen die, tijdens het badseizoen, 

zes weken lang voorstellingen gaven 

tegenover betaling van een behoorlijke 

pachtsom: Circus Albert Schumann 

(1904, 1908, 1933), Circus Corty 

Althof (1914), Circus Carré (1916), 

Circus Carl Hagenbeck (1920), Circus 

Busch (1921), Circus Maxo (1926), 

Circus Maro (1926), Circus Royal 

(1934), Circus Sarrasani (1937), 

Circus Bouglione (1938) en Circus 

Strassburger (1953). Misschien was u 

daarbij?

Peter van Dam

vandam.peter@gmail.com
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Circusgebouw Scheveningen

Voorgevel circusgebouw

Circusgebouw te Scheveningen, opname 1916
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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

.

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.

Maak het u gemakkelijk en neem een jaarabonnement op de krant  Elke veertien dagen hoe�  u 
de deur niet meer uit, maar valt de krant automatisch bij u in de brievenbus. Lekker even een 
paar uurtjes heerlijk wegdromen bij al die verhalen over Den Haag uit uw jeugd?  
Het feest der herkenning, de glimlach, de herinneringen aan vroegâh maar ook informatie wat 
er tegenwoordig lee�  onder de jonge ouderen. 

Een abonnement voor Nederland kost  € 75,00

Wilt u de krant in het buitenland ontvangen? Ook dat kan, stuur ons een mail naar martini@
deoud-hagenaar.email

Neem een abonnement op deze krant

BEZORGADRES

Naam:

Straat + huisnr.:

Postcode + Woonplaats:

Telefoon: 

E-mail:

Betaling:            overmaking  van € 75,00 naar banknr. NL 44 ABNA 0813 7269 48

         t.n.v. FRT/Oud Hagenaar

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.



Het volk was enigszins in verwarring. 

Een afscheid en een welkom in één; 

dat was moeilijk te verwerken. Maar 

men rechtte de rug!

Den Haag besloot om die belangrijke 

historische gebeurtenis groots luister 

bij te zetten. Daartoe zou er onder 

andere door een aantal Haagse school-

jongeren een openluchtspel worden 

opgevoerd. Dat Openluchtspel zou 

onze zo roemrijke vaderlandse historie 

als thema moeten krijgen. Daaraan, zo 

dacht men toen nog in alle onschuld, 

hadden wij uiteindelijk als natie onze 

identiteit te danken. Deskundigen heb-

ben dat echter bereids weerlegd.

Ik hecht er aan om hierbij niet te spre-

ken over een ‘Historisch Openlucht-

spel’. Door dat bijvoeglijk naamwoord 

‘historisch’ zou namelijk licht kunnen 

worden gedacht dat er hier sprake was 

van een historisch belangrijke en uit-

zonderlijke gebeurtenis in de (Haagse) 

geschiedenis. Men kan er met het 

openluchtspel echter slechts op bogen 

dat het een ‘educatief’ evenement 

is geweest waaraan een deel van de 

Haagse schooljeugd belangeloos zijn 

kracht heeft gegeven en waarvoor ook 

de koningin haar koninklijke belang-

stelling heeft getoond.

Ondanks dat het spel verschillende 

opvoeringen heeft gehad, ondanks 

de belangeloze medewerking van dat 

aantal Haagse scholieren en ondanks 

de koninklijke belangstelling blijkt 

het toch bij vrijwel iedereen in het 

vergeetboek te zijn geraakt.

Ook bij het Haags Gemeentearchief, 

toch het instituut waar veel gebeurte-

nissen voor de vergetelheid bewaard 

worden, blijkt het onbekend te zijn. 

Zelfs de bijgaande foto was bij dat 

archief niet bekend. Jongeren werden 

opgeroepen om zich beschikbaar te 

stellen voor deelname aan dat open-

luchtspel.

Na een aanvankelijke aarzeling 

behoorde ik tot die jongeren die bereid 

waren hun tijd en energie te geven 

aan de realisatie van dat evenement. 

Mijn aarzeling berustte op een vorige 

ervaring bij het theaterspel. Niet lang 

daarvoor had ik in de rol van Petrus 

in een Paasspel mijn enkele woorden 

tekst wat minder vloeiend gedecla-

meerd. Daardoor was de figuur van 
Petrus niet helemaal levensecht over 

het voetlicht gekomen en was het stuk 

in z’n geheel enigszins geflopt. Mede 
door de recensies van mijn medescho-

lieren had ik niet bepaald de overtui-

ging een briljant acteur te zijn.

Maar het enthousiasme van mijn beide 

vrienden trok mij over de streep. En 

zo meldden wij ons met ons drieën 

uiteindelijk toch voor de informatieve 

bijeenkomst op één van de speelwei-

den in het Zuiderpark. De repetities en 

de uitvoeringen van het stuk vonden 

plaats op Houtrust, het toenmalige 

terrein van de voetbalvereniging HBS. 

Het geheel was een voorbeeld van 

strakke organisatie.

Wij moesten bekende historische per-

sonen uitbeelden en werden daartoe 

naar de laatste mode uit het desbetref-

fende tijdperk gekleed en geschminkt. 

Vervolgens stelden wij ons op, verbor-

gen voor het publiek, aan één van de 

korte zijden van het terrein.

In een historisch verantwoorde 

volgorde moesten wij op afroep uit die 

dekking komen en ons naar het mid-

den van het terrein begeven. Onderwijl 

werd er via luidsprekers een tekst uit-

gesproken waarin het geheel historisch 

verantwoord werd toegelicht. Al naar 

de aard van het uit te 

beelden personage 

moesten we dus naar 

de middenstip benen 

of schrijden, waar we 

met elkaar een soort 

Tableau de la Troupe 

vormden.

Mijn twee vrienden 

en ik kregen de rol 

toe bedeeld van het Haagse Drieman-

schap. Dat waren de drie mannen die, 

na de val van Napoleon, onder andere 

de terugkeer uit Engeland van koning 

Willem I hadden bewerkstelligd. Het 

monument op het Plein 1813 geeft 

daar nog blijk van.

Als driemanschap hadden wij het 

voorrecht ons gedrieën naar de 

middenstip te kunnen begeven. Wij 

vonden dat wat gezelliger. Ook Jacoba 

van Beieren (zij was er ook bij) had 

een privilege. Zij behoefde niet te 

schrijden, maar mocht met haar gezel 

het ‘aanzienlijke’ stuk te paard afleg-

gen. Zo hadden dus ook twee paarden 

binnen de cast.

Om de wat donkere tijden die achter 

ons liggen een wat luchtiger aanzien 

te geven werd er tegelijkertijd door 

een tiental meisjes in witte jurkjes 

een dansje opgevoerd. Dat gebeurde 

op de tonen van ‘Anitra’s Dans’, een 

melodie van de Noorse componist 

Edvard Grieg. Dat zag er best fris en 

fruitig uit. Alleen was het voor mij niet 

zo duidelijk welke rol de heer Grieg 

in onze geschiedenis had gespeeld. 

Naar mijn oordeel waren er voldoende 

vaderlandse componisten geweest in 

wier oeuvre een melodie te vinden zou 

zijn waarop eveneens luchtig gehup-

peld kon worden.

De publieke belangstelling viel uitein-

delijk wat tegen. Om niet te spreken 

van een zeer schamele opkomst. Ik 

had zelf het idee dat het voornamelijk 

officials en de ouders van de mede-

spelers waren die samen slechts één 

tribune gedeeltelijk bezetten. De rest 

van de tribunes was zo goed als leeg. 

Het is mij niet bekend of er voor de 

entree moest worden betaald.

Koningin en drie prinsesjes

Zoals gezegd kwam de kersverse 

koningin ook kijken. Zij had drie 

prinsesjes meegebracht. Zij kregen 

een plaats op de eretribune. Wij waren 

extra geconcentreerd en scherp en 

stonden te trappelen om ons beste 

beentje voor te kunnen zetten.

Die speciale voorstelling voor de ko-

ningin werd echter halverwege abrupt 

onderbroken. Op dat moment hadden 

we net de Middeleeuwen achter de 

rug. Tot voldoening van de koningin 

had wel haar voorvader, Willem de 

Zwijger, zojuist zijn entree gemaakt. 

Wij waren net toe aan de tachtigjarige 

oorlog en vervolgens aan de Gouden 

Eeuw. Ook de danseresjes hadden hun 

kunne nog niet getoond. Dus het was 

allemaal nog niet zo erg fruitig.

Het restant van de vaderlandse 

geschiedenis was kennelijk bij de 

koningin wel bekend. Dat hoefde zij 

niet meer af te wachten. Zij stond dus 

op en begon samen met de prinsesjes 

statig de tribune af te dalen. Enigszins 

verrast daalden de officials gedwee 
met haar, maar minder statig.

De landsvrouwe maakte daarop een 

kort wandelingetje langs de plaats van 

het Tableau de la Troupe in wording. 

Daarbij werd haar goede conditie 

duidelijk want zij bewoog zich snel 

en met fikse tred langs het nog slechts 
schamele aantal bij de middenstip 

aanwezige historische figuren. De 
prinsesjes hielden haar nauwelijks bij. 

Ook de begeleidende officials hadden 
moeite. Na het beëindigen van haar 

rondgang liep zij regelrecht in de rich-

ting van de uitgang met de prinsesjes 

en de officials hijgend achter zich. Zij 
had kennelijk beloofd op tijd thuis te 

zullen zijn.

Ook wij, van het Haagse Drieman-

schap, waren nog in afwachting van 

onze beurt van opkomst. Daardoor had 

ik de gelegenheid om samen met het 

restant van de vaderlandse geschiede-

nis dat tafereel vanuit onze dekking 

rustig gade te slaan.

De foto toont de volledige cast van het 

openluchtspel in de ‘bedrijfskleding’. 

De gemiddelde leeftijd van de spelers 

zal op dat moment zo’n 17 à 18 jaar 

zijn geweest. Zij zullen zich op dit 

moment waarschijnlijk wel met recht 

tot de oud-Hagenaars mogen rekenen.

Gé C. Witmaar

gc.witmaar@gmail.com

Het vergeten Openluchtspel bij troonswisseling in 1948
In 1948, nu zo’n zeventig jaar geleden, vond er een troonswisseling plaats. Staande op 

een balkon, haar volk overziend, kondigde koningin Wilhelmina aan dat zij ten behoeve 

van haar dochter prinses Juliana afstand zou doen van de troon. Wie daar niet onge-

voelig voor was keek ontroerd toe. Een leeuwin ging heen! En op een haar na verloor 

zij daarbij ook nog haar tanden waarmee zij tijdens haar onstuimige regeerperiode zo 

fel en effectief van zich af had gebeten. Een blamage voor de koninklijke tandtechnie-

ker!
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Het Openluchtspel in 1948

Een kolenkachel die wel eens plofte, 

de jongens van Lens, Aandewiel en 

van Dijk (LAD) die de eierkolen 

kwamen leveren voor het kolenhok 

op het achterbalkon, Giezeman de 

Wasman die regelmatig de rieten 

wasmand kwam ophalen en met de 

schone was weer kwam terugbrengen, 

de gietijzeren asbak die twee keer per 

week geleegd werd, het kadetje dat je 

bij bakker Hus kocht aan zijn houten 

bakfiets, de postbode die twee keer per 

dag langs kwam, de kleine Philips-

radio die eerst moest opwarmen.

De zwarte bakelieten telefoon die wij 

als een van de weinigen in de straat 

hadden, de rode Morris Oxford van 

mijn vader, winkelbezoeken aan de 

Spar, De Gruijter en een echte groen-

teboer, slager en melkboer, een knip-

kaart van de HTM met 4 of 5 knippen 

voor 1 gulden of een enkeltje of een 

overstapje, Exota-limonade, Nibbits- 

of Smith-chips met een klein blauw 

zakje zout erbij, zoethout en duimdrop 

halen bij een echte snoepwinkel op de 

hoek, verliefd zijn op Babs, vriendje 

zijn met Max van Wezel, cadeautjes 

bij de pakken wasmiddelen zoals 

OMO, kartonnen sigarettendoosje 

doormidden knippen voor een kaart-

spel, hoelahoepen.

Paulus de Boskabouter om zeven uur 

en dan naar bed, de schillenboer die 

met paard en wagen langs kwam, 

auto’s met witte zijvlakken op de ban-

den, kortom heerlijke flitsen uit mijn 
hele jonge jaren die mij weer doen 

realiseren hoeveel er toch is veranderd 

in zo’n 60 jaar. Dat het vroeger beter 

was zal ik zeker niet zeggen, maar 

wel minder gecompliceerd en gehaast. 

Mooie herinneringen, toch?

John Vroom

johnvroom@planet.nl

Mijmeringen: flitsen uit mijn kleutertijd
Na zo’n dagje autotesten temidden van alle hedendaagse veilig-

heids- en rijassistentie-systemen zoals Cruise Control, Parking 

Assistant, Steering and Lane Control Assistant, Side Collision 

Warning, is het soms heerlijk om even te mijmeren over de sim-

pele dingen uit je kleuterjaren die je zijn bijgebleven.
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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!

BOEK-BUTLER HOUT

Kruip gezellig weg met een boek. Met deze 
mooi vormgegeven boekensteun kunt u met een 
ontspannen houding lezen of studeren aan een tafel 
of bureau. Ook geschikt voor gebruik in de keuken 
voor uw kookboeken. Gemaakt van Canadees 
elzenhout. In 3 standen te verstellen en gemakkelijk 
in te klappen en op te bergen.

Met de Hofpas

 € 38,20

Normale prijs € 44,95

Comfortabele warmtedeken met 3 
temperatuurniveau’s. Met 4 elastische banden 
voor bevestiging aan het matras.      

Automatische uitschakeling na 180 minuten. 
Extra dun geweven materiaal, wasbaar op 30 
graden. 1-Persoonsdeken.

Met de Hofpas

 € 33,95

Normale prijs € 39,95

INFRAROOD WARMTELAMP

THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

WARMTEDEKEN SGL4653

Met de Hofpas

 € 28,85

Normale prijs € 33,95

Diepwerkende infrarood warmtelamp voor het 
voorkomen en verlichten van spierklachten 
en verkoudheid. Voorzien van automatische 
uitschakeling om oververhitting te voorkomen. 
Vermogen 100 Watt.

WINTERPAKKET

Winterpakket bestaand uit een comfortabele voetenwarmer om thuis behaaglijk warm te blijven, 
een antislip ijsdop voor onderaan uw wandelstok of kruk én antislip schoenovertrekken om 
veilig mee over straat te kunnen bij winters weer.

Koude voeten zijn vanaf nu verleden tijd dankzij de elektrische voetenverwarmer 
die uw voeten goed op temperatuur houdt. Gaat u met winterweer de deur uit? 
Gebruikt u dan de handige antislip ijsdop voor uw wandelstok en de Ice Cover 
voor onder uw schoenen, voor extra veiligheid bij het lopen.   

Bent u al klaar voor de winterkou?

Met de Hofpas

 € 43,25

Normale prijs € 50,85

Even heerlijk opwarmen met het HP605 Warmte-
kussen, dat voorzien is van 4 temperatuurniveaus 
en een oververhittingsbeveiliging.
De afneembare overtrek is gemaakt van aangena-
me, zachte stof en is wasbaar op 30°C. De bedie-
ning is eenvoudig in gebruik en heeft een handig 
LED-display.

Automatische uitschakeling na 90 minuten. 

Met de Hofpas

 € 29,70

Normale prijs € 34,95

Deze Dimplex Cadiz ECO convectorkachel is een 
verrijdbare radiator met 2 vermogensstanden: 
Warmt sneller een ruimte op dan andere radi-
ators. Minder milieubelastend dan oliegevulde 
kachels. Voorzien van vorstbeveiligingsstand en 
oververhittingsbeveiliging. Vermogen 2000 Watt.

Ook verkrijgbaar met vermogen van 3000 Watt 
(model CDE3ECC).

Met de Hofpas

 € 161,45

Normale prijs € 189,95

Met de Hofpas

 € 44,15

Normale prijs € 51,95

Dit warmtekussen, dat u kunt gebruiken voor 
uw rug, nek en schouders tegelijk, heeft 4 
verschillende temperatuurstanden en is voorzien 
van fl exibele verwarmingsdraden waarmee de 
warmte gelijkmatig wordt verdeeld. 

Voorzien van 4 temperatuurniveaus en 
automatische uitschakeling na 90 minuten. 
De afneembare hoes is van comfortabel, zacht 
materiaal en kan gewassen worden in de 
wasmachine op 40°C.

De handbediening is eenvoudig in gebruik. 

WARMTEKUSSEN HP605 WARMTEKUSSEN SCHOUDER 
EN RUG HP630

DIMPLEX CADIZ 
CONVECTORKACHEL CDE2ECC

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.

BOEK-BUTLER HOUT INFRAROOD WARMTELAMP
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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

Oma laat alleen aan

kleinkinderen na 

Mijn oma is als laatste overleden. Opa 

al eerder. Zij heeft twee dochters. Eén 

ervan heeft drie kinderen onder wie ik. 

Oma heeft in haar testament vastge-

legd dat haar nalatenschap moet wor-

den verdeeld onder haar kleinkinderen 

tot maximaal het vrij te laten bedrag 

voor de erfbelasting. Nu heeft haar na-

latenschap echter een dermate omvang 

dat er niets over blijft voor haar twee 

(eigen) dochters zelve. Kunnen zij hun 

legitieme portie opeisen?

Ja. Volgens het testament zouden de 

drie kleinkinderen - bloedverwanten 

in de rechte lijn - erfbelastingvrij 

elk maximaal € 20.616 (over 2019) 

kunnen erven. Volgens uw schrijven 

kan de nalatenschap daaraan niet 

voldoen. Natuurlijk kan elk van de 

eigen dochters van uw overleden 

oma een beroep doen op het legi-

tieme portie voor hen. Maar of zij 

dat doen is maar de vraag omdat zij 

ook willen dat hun eigen kinderen 

goed worden bedeeld door hun oma. 

Misschien dat een van de twee eigen 

dochters géén kinderen heeft en dus 

de oma bij haar géén kleinkinderen. 

Anderzijds kunnen er bepaalde 

redenen zijn voor de overleden oma 

om alleen te kiezen voor de kleinkin-

deren. Neem ook contact op met een 

notaris die toch al moet opdraven 

vanwege het testament van uw oma. 

Hij of zij kan dat uitleggen.

Samenlevingskwesties

Langstlevende bij

ongehuwde partners

Wij hebben een samenlevingscontract 

en een testament op de langstlevende. 

Wij beiden hebben ook kinderen uit 

een eerder huwelijk. Wij willen dat als 

de langstlevende van ons is overleden 

álle kinderen een gelijk deel erven. We 

hebben dit in een handgeschreven brief 

ondertekend. Is dat voldoende?

In overdracht van vermogens of 

spaargeld geldt niet het zogenoemde 

codicil. Daarvoor is, zeker als het 

gaat om kinderen van de andere 

partner, een testament nodig. In 

het wettelijk erfrecht erven eigen 

kinderen vanzelf. Wat u wil heeft 

toch een advies nodig van een 

notaris die u al nodig hebt om een 

testament te maken. Inderdaad gaan 

een samenlevingscontract en langst-

levende testament vrijwel altijd 

samen. Bij ongehuwde partners geldt 

namelijk niet het wettelijk erfrecht 

van gehuwden dat bepaalt dat de 

langstlevende de totale nalatenschap 

van de overleden partner in beheer 

krijgt. Bij geregistreerd partnerschap 

geldt dat wél.

AOW en pensioen

Na scheiding weer

met elkaar optrekken

Begin vorig jaar zijn mijn vrouw en ik 

van elkaar gescheiden. We betreuren 

nu wellicht de stap en overwegen 

toch weer met elkaar om te gaan in 

een soort latrelatie. Ik heb AOW en 

een klein pensioentje. Mijn vrouw is 

62 jaar en leeft nu van een bijstands-

uitkering. We willen nog niet de 

oude situatie geheel herstellen. Als 

we een latrelatie aangaan, komt dan 

mijn AOW voor een alleenstaande in 

gevaar?

Een relatie waarbij eenieder geheel 

zelfstandig woont en leeft, heeft 

géén gevolgen voor de alleenstaande 

AOW-uitkering. Echter, er zitten 

wel addertjes onder het gras want 

zodra de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) constateert dat u al enkele 

dagen per week een gezamenlijke 

huishouding vormt of een paar 

nachten met elkaar doorbrengt, kan 

de AOW voor alleenstaanden in 

gevaar komen. Overigens met uw 

ex-vrouw weer volledig samen gaan 

wonen, huwen of anderszins een 

partnerschap aangaan, kan ook tot 

gevolg hebben dat u voor uw jongere 

partner wellicht de (lagere) AOW 

voor partners krijgt. We willen niet 

het volledig herstel van uw relatie 

promoten, maar financieel zijn er 
ook bij het weer gaan samenwonen 

kostenbesparingen (zoals de huur). 

En als uw partner over een paar 

jaar pensioengerechtigd wordt, dan 

komt zij - als zij sinds haar zestiende 

op Nederlands grondgebied heeft 

gewoond - voor de volledige AOW 

(gelijk aan die voor gehuwden) in 

aanmerking.

Consumentenzaken

Tenminste zes maanden

van tevoren beginnen

Al geruime tijd geleden goedkeurings-

formulier van de arts opgestuurd, maar 

nog steeds géén rijbewijs op kunnen 

halen. Notabene kreeg ik vorige week 

een bericht dat ik nodig mijn rijbewijs 

moest vernieuwen. Alles al verstuurd. 

Wat is het een chaos daar bij het CBR. 

Hoe komt dat?

De rijbewijsverlenging voor ouderen 

blijft de gemoederen bezighouden. 

We hebben al achterhaald dat de 

RDW waarschuwt dat bij verlengen 

van het rijbewijs, zeker als je wat 

ouder bent, minstens zes maanden 

van tevoren je de procedures al moet 

beginnen. Dat heeft ook te maken 

met de wachttijden bij het CBR. Het 

probleem zit dus bij het CBR en niet 

bij de burger!

Het was dus zeer gewaagd 

van Sebastiaan dat hij zich 

tot christen bekeerde. En hij 

ging nog een stap verder, 

hij hielp medechristenen 

die door de keizer werden 

vervolgd. Niet helemaal 

verwonderlijk dus, dat hij 

bij de keizer in ongenade 

viel toen deze ontdekte dat 

Sebastiaan in het verkeerde 

kamp was beland. Na zijn 

heiligverklaring werd 

Sebastiaan de patroonhei-

lige van de schutters, een fraai staaltje 

van christelijke vergevingsgezindheid.

Ook in Den Haag is een schuttersgilde 

naar Sint Sebastiaan 

genoemd en wel het 

gilde van de handboog-

schutters. In de tijden 

van de Republiek 

der Zeven Verenigde 

Provincies werd deze 

schutterij op bevel van 

Willem van Oranje om-

gesmeed tot een gewa-

pende burgerwacht. De 

leden moesten hun 

wapens en uniformen 

zelf betalen. Op die 

manier werden de burgers verantwoor-

delijk voor de verdediging van Den 

Haag en het handhaven van de interne 

orde, zonder dat het de overheid extra 

geld kostte.

Een oefenterrein van de schutterij 

noemt men ‘Doelen’ en in Den Haag 

was er zo’n terrein in het gebied dat 

nu ligt tussen de Korte Vijverberg, 

Tournooiveld, Lange Houtstraat en 

Doelen(!)straat. Het Sebastiaangilde 

had daar ook een gebouw, dat echter 

aan het einde van de 16e eeuw te 

klein was. Om aan geld te komen, is 

grond van het oefenterrein verkocht. 

Een klein stuk van de Hofvijver werd 

gedempt en daarop werd de Korte 

Vijverberg aangelegd. Daarop zijn 

deftige huizen gebouwd en een nieuw 

onderkomen voor de schutters.

Dit gebouw is er nog en is nu het 

onderkomen van het Haags Historisch 

Museum. Het is in de Hollands Clas-

sicistische stijl en was in 1636 klaar. 

De architect is vermoedelijk Arend 

van ‘s-Gravenzande.

Het schuttersgilde leeft voort in de 

Haagsch Handboogschuttersgilde 

Sint Sebastiaen. Als u op de Korte 

Vijverberg wandelt, hoeft u niet bang 

te zijn dat het lot van Sint Sebastiaan 

ook u zal treffen. Deze vereniging 

heeft een oefenbaan in Wassenaar aan 

het Groenendaal.

Jacqueline Alders

info@jacquelinealders.nl

Stadswandelingen en

Fietstours in Den Haag

www.ikgidsudoordenhaag.nl

Sint Sebastiaan en zijn doelen
20 januari is de naamdag van de heilige Sint Sebastiaan. Afbeeldingen van deze heilige laten vaak 

een schaars geklede jongeling zien, gewond door meerdere pijlen. Deze straf werd hem in de derde 

eeuw na Christus opgelegd door zijn baas, de Romeinse keizer Diocletianus. Sebastiaan was de lei-

der van de keizerlijke lijfwacht. Diocletianus had weinig op met christenen. Sterker, hij had tijdens 

zijn regering het dominaat ingevoerd: Voortaan golden de keizers overal in het rijk als ‘dominus et 

deus’: heer én god.

Schutters op Doelenterrein achter de Sebastiaansdoelen - collectie Haags Gemeentearchief

Haags Historisch Museum Sebastiaansdoelen - Foto Jacqueline Alders Parade van de schutterij voor de Sebastiaansdoelen 1787 - collectie Haags Gemeentearchief Sebastiaansdoelen en omstreken 1609 - collectie Haags Gemeentearchief

Sint Sebastiaan - Foto Arend 
Felsink
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Hier dus wat citaten over Den Haag 

rond de eeuwwisseling.

    ‘De Genestetlaan heeft aan beide 

zijden brede trottoirs waar gemakke-

lijk een voortuintje af zou kunnen. Nu 

zorgen een twintigtal bomen voor het 

noodzakelijk groen. De vensterbanken 

van de woningen staan vol snuisterijen 

met waxinelichtje, kunstbloemen, 

poesjes, beertjes, Bartjes en eendjes 

van aardewerk. En voorts nog wat 

bronskleurige mannen die op aambeel-

den slaan. ‘De Nieuwe Brug’ heet het 

koffi e  en eethuis op de hoek van de 
Laakkade. Binnen zitten zes mannen 

in een kring en zeggen dingen tegen 

elkaar als: ‘Welja. Ik zeg altijd maar: 

als je het maar naar je zin hebt, zeg ik 

altijd maar’. De koffi e is er uitstekend 
en kost slechts f 1,40.

    Zwarte, stenen ballen moeten het 

parkeren op het woonerf aan de Thijs-

sestraat verhinderen. De Thijssestraat 

zelf is gedeeltelijk bedekt met een 

neo-semi-pre-industriële overkapping 

die aan het slachthuis, dat hier ooit 

stond, moet herinneren. Hier komen 

we langs een Ayuvedisch gezond-

heidscentrum, een dependance van een 

basisschool, een Debibersad-adminis-

tratiekantoor, het handhavingsteam 

van politie De Laak en een Chinees 

restaurantje. In de Antheunisstraat laat 

groenteboer Vergeer weten, dat hij 

vanaf zaterdag 20 mei 2000 om 14.00 

dicht is.’

     ‘Duindorp geen duur juppen-

dorp’ 

‘Op het partkeerterreintje bij het 

Zuiderhavenhoofd richt een Eneco-

windmolen zich fi er  maar zonder 
propellers toch enigszins ontmand - 

omhoog en blikt over een enkel duin 

naar de verre einder. We lopen de Zee-

zwaluwstraat in. Pas in de Sternstraat 

valt ons de volstrekte afwezigheid van 

bomen op. Blijkbaar is er niemand op 

het idee gekomen het witgepleisterde 

Duindorp op te leuken met wat groen. 

Veelvuldig voorkomende achterna-

men zoals Den Heijer, Van der Toorn, 

Pronk, Toet en Van der Zwan op de 

naambordjes tegen de huizen duiden 

op een zekere vervlochtenheid van de 

bewoners. Alles zit knap in de verf en 

maakt een heldere indruk. Niets wijst 

erop, dat de wijk binnenkort gesloopt 

gaat worden. Achter de ramen staat 

veel aardewerk, adelaars, steigerende 

paarden, mollige engeltjes en half 

ontblote diva’s.

  ‘Duindorp geen duur juppendorp. 

Huren omlaag!’, staat ergens in grote 

letters.

    Navraag bij een vrouw die zojuist haar 

huis binnengaat leert, dat de hele buurt 

hier tien jaar gelden gerenoveerd is, 

inclusief nieuwe voorgevels. “Ik woon 

hier al 51 jaar en nou moet ik eruit. 

Vind je het niet zot?”

    We besluiten onze wandeling met een 

onderzoekingstocht door het Pluvier-

hof, het Meeuwenhof en het Zeezwa-

luwhof. Wat een prachtige hofjes! Een 

monument voor de eeuwigheid, zou je 

zeggen.’

     ‘Geniet van het leven. Het 

duurt maar even’ 

‘Al was het alleen maar om in Den 

Haag eens een fontein te zien die het 

wél doet, beginnen we onze wande-

ling op het statige Bankaplein. Daar 

wenkt het groen van de zuidelijke 

Scheveningse Bosjes aan het eind van 

de, voor Haagse begrippen steil oplo-

pende Bankastraat. Een groot aantal 

Hagenaars blijkt hier te rusten op een 

prachtige, op een heuvel gelegen, ge-

meentelijke begraafplaats in afwach-

ting van een eventuele, grootscheepse 

wederopstanding. Anderen blijven hier 

liever voor eeuwig in vrede liggen. 

‘Geniet van het leven. Het duurt maar 

even’, heeft iemand, kennelijk vanuit 

eigen ervaring, op zijn grafsteen laten 

beitelen.

  Het tennispark ‘De Bataaf’ staat even 

verderop midden in iets dat de ge-

meente, blijkens de bordjes eromheen, 

een ‘uitrengebied voor honden’ noemt. 

Vroeger was De Bataaf een uitren-

gebied voor kinderen, een geliefde 

bestemming voor kinderverjaardagen. 

Je kon je er op hele logge, metalen 

waterfi etsen verplaatsen in een soort 
vijvertje. Ook herinner ik me nog 

een soort ‘fi lms’ die je door een soort 
kijker op pootjes kon zien als je snel 

een molen met foto’s in de rondte 

liet draaien. Maar dat was vijftig jaar 

geleden. Daar krijg je nu geen hond 

meer voor wakker.

    Vlak voor het Hubertusviaduct 

slaan we rechtsaf een ruiterpad in en 

belanden vervolgens via een vrijwel 

onbegaanbaar voetpad bovenop het 

viaduct en staan dan ineens op een 

soort uitzichtpunt midden op de 

Koninginnegracht. Een zigzagroute 

voert ons via een betonnen muurtje en 

een geheim paadje over de rails van 

tramlijn 1 naar een wandelpad langs 

de oever van de Koninginnegracht.’

     Een mooi, oud havenkantoor-

tje 

‘Aan de achterzijde van de studenten-

fl at aan het ijswijkseplein consta
teren mevrouw Pasgeld en ik, dat er 

een zeer ruime, speciale afdeling is 

ingeruimd voor de retournering van 

lege fl essen. De an Maanenkade 
loopt vervolgens onder een prachtige 

spoorbrug door, vol klinknagels, 

pilaren en stenen ornamenten uit het 

industriële tijdperk. De wielen van 

de treinen erboven slijpen zonder 

uitzondering piepend over de rails. De 

prachtige woning ‘Steenoord’ uit 1887 

contrasteert enorm tussen het glas en 

het beton van de hoogbouw rondom. 

Bij de voetgangersboogbrug over de 

Trekvliet, een honderdtal meters ver-

derop heet het ineens Bontekoekade. 

Het oorspronkelijke jaagpad langs de 

Trekvliet voert hier langs woonarken, 

nieuwbouwfl ats in de sociale sector, 
speeltuintjes en reigers. Het eind van 

de Bontekoekade wordt gemarkeerd 

door een mooi, oud havenkantoortje 

en een glazen toren vol met nieuwe 

Smart-autootjes.’

   ‘Er mogen hier een heleboel 

dingen niet’ 

‘We beginnen onze wandeling op 

het kruispunt Kraayensteinlaan en 

Forellendaal. Daar noodt een bronzen 

beeldje van twee schaatsende meisjes 

ons in de richting van een roestige 

voetgangers fi etsersbrug over de 
Lozerlaan waar mijn wandelstok 

luid ‘kloink, kloink’ doet op het 

metalen brugdek. Aldus geraken we 

in het recreatiegebied Madestein vol 

schitterende waterpartijen, idyllische 

bruggetjes en prachtig groen. Na wat 

dwalen slaan we rechtsaf de Made-

steinweg op en wandelen we langs 

het Groene Deltacollege, een van de 

mooist gelegen scholen in de regio. 

Links, richting ‘postduiven’ leidt de 

weg langs sportvelden en opnieuw 

linksaf geloof je, ondanks een rijkelijk 

van graffi t  voorziene muur, bijna niet 
meer dat je nog steeds in Den Haag 

bent.

  Op het schattige kampeerterreintje van 

de Nederlandse Toeristen Kampeer-

club (NTKC) staan slechts enkele 

kleine trekkerstentjes en een paar 

caravans. De kampmeester, mevrouw 

Lien Schilling (’Je schrijft ‘t zoals 

Oostenrijkse Schilling, 16 cent, ‘t is 

niet veel’) vertelt, dat het lidmaat-

schap 95 gulden per jaar kost. ‘Dan 

kan je op 22 terreintjes in Nederland 

voor 4 gulden per nacht per persoon 

overnachten. Maar er mogen hier 

een heleboel dingen niet hoor. adio. 
Voetballen. Alles wat een ander kan 

storen.’

    Dat was allemaal 20 jaar geleden. Wat 

is er inmiddels veranderd? En wat 

niet? Mail het naar  julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email . 

Wandelen door het Den Haag van weleer (1)
  Ooit maakte ik, vaak vergezeld door mevrouw Pasgeld, voor het blad De Posthoorn een twintigtal wandelingen door Den Haag. We 

volgden geen toeristische routes. Het ging ons erom iets van de sfeer van het gewone Den Haag te proeven. Dat was ruim twintig jaar 

geleden. Of er veel veranderd is weet ik niet. Dat is aan u. Want wellicht woont u nog steeds temidden van die nostalgische sferen 

van weleer. 

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.

 NTKC-terrein in Madestein   

 Pluvierhof, Scheveningen   

 Overkapping Thijssestraat   

 Waterfi etsen in de speeltuin De Bataaf   
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  Ik herinner hem mij nog goed, want 

mijn tante Marjorie die met mijn 

oom Tinker in de badplaats Hove bij 

Brighton in Zuid-Engeland woonde, 

had zo’n lichtblauwe Morris Minor 

Traveller en had die ingeruild voor 

een nieuwe Austin Seven Country-

man in dezelfde kleur. Tja, vrouwen-

logica, maar dat terzijde. Als ze in 

Nederland waren logeerden ze altijd 

in Hotel de Zalm in de Molenstraat, 

maar ook dat terzijde. De British 

Motor Company (BMC), waar zowel 

Austin als Morris toe behoorden, 

positioneerde deze Countryman als 

‘de ideale combinatiewagen. De 

kwaliteiten en de charme van een 

personenwagen in combinatie met 

de toepassingsmogelijkheden van 

een volbloed stationwagon.’ De Mini 

was nog geen jaar op de markt, toen 

ze bij BMC deze variant bedachten. 

De Mini-basis werd iets verlengd en 

Alec Issigonis bedacht met zijn team 

een fraai vormgegeven stationwagon 

met een paar slimme stijlelementen 

en leende het houten frame idee van 

de eerdere Morris Minor Travel-

ler, wat weer geleend was van de 

befaamde Amerikaanse ‘Woodies’ 

aan de zij- en achterkant. Gemaks-

halve leende hij ook de ‘Barn style’-

achterdeurtjes. Twee apart opzij 

scharnierende toegangsdeurtjes van 

zijn voorganger. Té leuk. Voor veel 

ondernemers en detaillisten was dit 

een ideale bedrijfsauto. Klein, wend-

baar, vlot en bood veel laadruimte 

en was ook nog leuk als gezinsauto. 

De bagageruimte was mooi vlak en 

vierkant en met de rugleuning van de 

achterbank plat kon je de bagage-

ruimte bijna verdubbelen. Ruim of 

niet, het was gewoon een hele leuke 

en aparte auto om te zien. En dat 

vond mijn Tante Marjorie blijkbaar 

ook. Voor de rest had hij de charme 

van een gewone Mini. Dwars voorin 

geplaatste motor, 

waardoor er veel inte-

rieurruimte ontstond. 

Portierscharnieren aan 

de buitenkant, schui-

vende portierruitjes, 

grote bagagebak-

ken - zowel voor- als 

achterin.

    De centraal geplaatste 

snelheidsmeter 

met links en rechts daarvan veel 

afl egruimte voor spulletjes, die in 
de praktijk altijd van rechts naar 

links slingerden, maar de gedachte 

was goed. Je kan het je nu niet meer 

voorstellen, maar het stuur was op 

geen enkele manier verstelbaar en 

stond nog scheef ook, met een platte 

bestelautostand. Of je nu lang of kort 

was, de stoeltjes hadden ook maar 

één stand en de leuningen waren niet 

verstelbaar. Je kon ze alleen maar 

naar voren klappen om achterin 

plaats te nemen.

    Ik kan mij nog herinneren dat rijden 

met de Mini echt hard werken was. 

Je zat redelijk rechtop achter het 

hoge platliggende stuur. De versnel-

ling ging wat hakerig. De vering 

was bonkerig en de pedaaltjes waren 

klein en als je een grote schoenmaat 

had, moest je uitkijken dat je niet 

twee pedalen tegelijk bediende. Maar 

het was echt autorijden. Karten zou 

ik bijna willen zeggen, want hij lag 

als een blok op de weg en ging vier-

kant de bocht door met die heerlijke, 

zo herkenbare donkerbruine Mini-

uitlaatbrom.

     John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl  

 Austin Seven Countryman   
  Ik kan mij nog herinneren dat ik als puberende puber op de Van Hoogstratenschool 

in de Spaarwaterstraat in de klas naast Rita van Vugt zat. Ik verzeker u dat dat zeer 

afleidend was. Maar gelukkig had ik ook andere interesses, zoals auto’s, dus heeft zij 

mijn schoolresultaten niet al te veel beïnvloed. Dat was begin jaren ‘60 en in die tijd 

introduceerde Austin de Seven Countryman, in navolging van de succesvolle Morris 

Minor 1000 Traveller, het model met de houten omlijsting. 

    

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:  3-9-1-8 . 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. Jan Hake, te Zoetermeer

2. Wim van Pruijssen, te Leidschendam

3. G. de Vries, 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 1 februari.

      Stuur per mail naar:

 puzzel@deoud-hagenaar.email 

    Zet in de onderwerpregel:

 Oplossing Sudoku nr. 2 

    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

€

1 3
9 6 5 4
5
8 4

7 1
7 6 9

3 1 4 2 9
9 2 7 3

8

9
9 1 2

7 3 4 6
3 4 8

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

9 7 2
2

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

2 5
8 6 5 3
9
5 3 2 9

9
8 6 7 2

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

3 7 9
7 9 5 8

2
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WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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COFFEELICIOUS DEN HAAG

10% korting op de totaalrekening bij een ontbijt en een 
High Tea voor €20,- (i.p.v. €25,-).
Lange Voorhout 58, Den Haag - Centrum

FORZA FIT HEALTHCENTER

Een GRATIS dagpas ter kennismaking.
Schipborgstraat 4, Den Haag - Morgenstond

RESTAURANT BARYO PILIPINAS 

Bij een hoofdgerecht krijg je een GRATIS ijsdessert 
(diverse smaken Lunetta ijs) t.w.v. €4,75.
Fluwelen Burgwal 51, Den Haag - Centrum

EKOPLAZA LEIDSCHENDAM

20% korting op een product naar keuze.
Damlaan 18, Leidschendam - Leidschendam-Centrum

QUICK & CLEAN CARWASH

50% korting op het Silver pakket (€25,- i.p.v. €49,95) & 
50% korting op het Diamond pakket (€80,- i.p.v. €159,95).
Loosduinseweg 601, Den Haag - Regentessekwartier

POKE LABS DEN HAAG

Een large pokebowl (warm of koud) + drankje 
voor maar €7,99.
Korte Poten 23, Den Haag - Centrum

BODY2BFIT MASSAGEPRAKTIJK

Een heerlijke massage van 30 minuten voor €18.
Stavangerstraat 9, Den Haag - Wateringse Veld

MALI THAI KITCHEN

10% korting op de rekening (van ma t/m do).
Laan van Meerdervoort 494A, Den Haag - Valkenboskwartier

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

ERITREES RESTAURANT MOGOGO

Een GRATIS soep van de dag (voorgerecht) bij een 
hoofdgerecht (t.w.v. € 5,50).
Prinsestraat 66, Den Haag - Centrum

EKOPLAZA GROTE MARKTSTRAAT

20% korting op een product naar keuze.
Grote Marktstraat 177,  Den Haag - Centrum

FLITZ-EVENTS

€15 p.p. voor 1,5 uur powerkiten (vliegeren) op het 
strand van Scheveningen. 
Schokkerweg 44, Scheveningen

ARMONIA DA LINDA

€20,- korting op de Slimming Focus Massage van 60 min.
Weimarstraat 341, Den Haag - Regentessekwartier

RESTO VAN HARTE – 

MEERDERE LOCATIES

Bijzondere ontmoetingen en een goed gesprek, onder 

het genot van een gezonde maaltijd. Jong of oud, arm of 

rijk; iedereen is welkom! Neem contact op via 0900 900 

3030 voor meer info.

Hofpasvoordeel: Als je met 4 personen komt eten, 
betaal je maar voor 2! 

SAVARIN RESTAURANT & SPA RIJSWIJK - 

LAAN VAN HOORNWIJCK 29 

Een oase van rust in het centrum van onze drukke rand-

stad. Een De ideale plek voor een luxe overnachting, een 

ontspannend dagje wellness en een heerlijke maaltijd.

Hofpasvoordeel Restaurant: High Tea - 2e persoon 
GRATIS (€34,50 per twee personen).
Hofpasvoordeel CitySpa: 1+1 GRATIS toegang (€29,50 
per twee personen).

BALANZS YOGA - 

MEERDERE LOCATIES

Geen zweverig gedoe, maar gewoon lekker nuchter! 

Balanzs biedt een brede variatie aan yogalessen: van 

rustig tot intensief. 

Vestigingen: Laan van Meerdervoort 96C, Veenkade 22.

Hofpasvoordeel: 5 yoga proeflessen voor maar € 30,-  
(ruim 50% korting).

LEKKER BROOD - 

HERENGRACHT 16

Deze heerlijke broodspecialiteiten worden allemaal 

gebakken met biologische grondstoffen, op een wijze 

die nog meer smaak en karakter toevoegt. Een Lekker 

Brood is 48 uur onderweg voordat het op de toonbank 

ligt. 

Hofpasvoordeel: 50% korting op uw verse aankopen 
‘Brood en Banket’, tussen 16.00 en 18.00u.

DE UITHOF - 

JAAP EDENWEG 10

Leuk voor met de familie: bij de Uithof vind je het groot-

ste overdekte sportcentrum van Europa en ben je aan 

het juiste adres voor sneeuw- en ijs plezier!  

Hofpasvoordeel: 2e persoon GRATIS toegang op de 
schaatsbaan/sneeuwbaan.

Met je Hofpas ga je voordelig het jaar in. Met 

ruim 650 partners is er altijd wel een leuk voor-

deel bij jou in de buurt. Veel van onze partners 

bieden onze pashouders ook een ‘kneiterdeal’ 

aan. Dat is een korting van 50% of meer. Hieron-

der lichten we er 5 uit:


