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In 1930 kwam een Engelsman op 
het idee om in Bangalore, India, 
een milkbar te beginnen. Eén van 
de redenen hiervoor was het feit 
dat hij vond dat er een tegen-
hanger moest komen voor al die 
cafés waar alcoholische dranken 
geschonken werden. Enkele jaren 
later waren er ook in Australië en 
Engeland milkbars te vinden. Sa-
lomon Jacob Tokkie bezocht zo’n 
milkbar tijdens een bezoek aan 
Engeland en hij besloot in 1936 
een start te maken met de eerste 
milkbar van ons land. Hij veran-
derde zijn naam in Harri Tocci 

en zo ontstond de naam Tocci’s 
Milkbar. Salomon was getrouwd 
met Martha Augusta Beatrice 
Schmidt en ze kregen twee kin-
deren. De milkbar was gevestigd 
op de begane grond van het adres 
Hofsingel 8a en het gezin woonde 
er boven. Een milkshake kostte in 
die tijd 20 cent en een kop koffie 
vijf of acht cent. In een later stadi-
um kon men er ook andere niet 
alcoholische drankjes drinken 
en er werden zelfs maaltijden 
verstrekt. De flipperkast en de 
jukebox vonden er ook een plekje 
en het werd gebruikelijk om niet 

al te snel te vertrekken zodat men 
eens rustig kon bijpraten. Onder 
het publiek waren opmerkelijk 
veel middelbare scholieren en 
studenten en ‘Kikkers’, vaak 
herkenbaar aan de groene jassen, 
lang haar en als het maar enigs-
zins kon een Puch. In de jukebox 
bij Tocci zaten behalve platen van 
The Stones en de Earrings ook 
veel jazzplaten en daar kwam dan 
weer een ander publiek op af. 
Kortom de zaak liep prima. Ik heb 
hier heel wat milkshakes gedron-
ken en uren gediscussieerd over 
de boeken van Hemingway en 
Jack Kerouac, om maar eens iets 
te noemen, want zo ging dat in 
die tijd. De bestellingen werden 
rondgebracht door een paar 
mooie meiden en dat kwam de 
klandizie zeker ook ten goede. Als 
mijn geheugen me niet al te zeer 
in de steek laat, heette één van 
hen Juno en daar was ongeveer 
de helft van de Haagse jongens  
verliefd op. De andere helft op 
Mariska Veres, maar dit terzijde. 
Salomon is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitsers 
opgepakt en naar Duitsland 
vervoerd. Hier is hij in 1943 over-
leden. Zijn vrouw Martha zette 
de zaak voort, later geholpen 
door haar dochter Ariane en haar 
schoonzoon Ron Goedvolk, die de 

bijnaam “de burgemeester van de 
Denneweg” zou krijgen. In ver-
band met de uitbreiding van de 
Tweede Kamer is Tocci’s Milkbar 
op 1 februari 1978 gesloten. 

Tocci’s Milkbar in de 
literatuur
Deze milkbar komt opvallend 
vaak in de Nederlandse literatuur 
voor. Laat ik er een drietal voor-
beelden van geven.

Vera, geschreven door Jan Siebe-
link. (1997)
“Hij stelde voor naar Tocci’s aan 
de Hofsingel te gaan.”

Fuiven en kuiven, geschreven door 
Leo van der Velde. (1997)
“Tocci was één van de eerste 
milkbars. En hét adres voor de 
wat meer beschaafde jeugd waar 
je minstens tien soorten milks-
hakes kon krijgen, waaronder 

de wonderlijke combinatie die 
melk-meiwijn werd genoemd. 
Ron Goedvolk draaide daar ‘Take 
Five’ van Dave Brubeck. Een 
espresso dronk je bij ‘Hit the road 
Jack’ van Ray Charles.”

Toen ik een nieuw leven ging 
beginnen, geschreven door Willy 
van der Heide, een pseudoniem 
van Willem van den Hout. (1979) 
“Op die junimiddag zat ik aan het 
enige tafeltje voor het enige raam 
van Tocci’s Milkbar en keek de 
regen in. Nu was Tocci’s Milkbar 
al sinds jaren een absoluut unieke 
en typisch Haagse instelling. Zo-
wel Tocci’s Milkbar als Mevrouw 
Tocci zelf hebben alle tanden 
des tijds – alle trends, en zowel 
oorlog als bevrijding onaangetast 
kunnen doorstaan.” 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Unieke en typisch Haagse instelling
n de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren er in 
Den Haag diverse mogelijkheden om min of meer gelijkge-
stemden te ontmoeten. Ik denk dan aan de Wiener, de Post-

hoorn, de Marathon, café het Achterom, eethuisje de Kiem en café de 
Sport. Het gaat hier om jongeren die geïnteresseerd waren in muziek, 
politiek, beeldende kunst en literatuur. Daarnaast verzette een aantal 
van hen zich tegen de toenmalige  gezagsdragers met alle gevolgen 
van dien. Bovenstaande opsomming is zeker niet volledig, sterker nog, 
er ontbreekt er een en daar ga ik het in dit artikel over hebben.

Tocci

Prins Hendrikstraat 132 
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

JOHAN WASSENAAR
VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

070 - 363 75 19

Uw huis verkopen?
Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!

070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Ariane
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Haagse puzzelhistorie
Als oud-Hagenaar en liefhebber 
van oude houten en karton-
nen legpuzzels verzamel ik 
gegevens over de historie van 
legpuzzel fabrikanten, toele-
veranciers en wederverkopers 
van voornamelijk vooroorlogse 
Haagse bedrijven die legpuz-
zels maakten of daarin handel-
den, zoals o.a. NeLeCa of NLC, 
Fa. Hogenboom in de Spring-
fonteinstraat, J.H. Bekkers in de 
Van de Parrastraat/Roggeveen-
straat en Uitgeverij Jac. Schoon-
derwoerd. Ook informatie over 
o.a. de merken Neleca, GeDeHa,
Perfect, V&D en Vendex is van 
harte welkom! Heeft u informa-
tie over bedrijven en merken 
uit de regio Den Haag, verhalen 
of documentatie die u met mij 

wilt delen, zou ik dat zeer op 
prijs stellen!

Wil Deurloo-Witting
h-deurloo@planet.nl

Richters Wijnhandel
In de jaren ‘60-’70 van de vori-
ge eeuw werkte ik als besteller 
en winkelhulp bij Richters 
Wijnhandel. Het Hoofdkantoor 
was gevestigd aan de Oude 
Molstraat in Den Haag. Een van 
de winkels was gevestigd aan 
de Herenstraat in Voorburg en 
die werd uitgebaat door Frans 
en Nora Kwak die er boven de 
winkel woonden. Frans en Nora 
kwamen oorspronkelijk uit Den 
Haag maar konden dus boven 
de winkel in de Herenstraat 
wonen. Ongeveer in 1967 tot 

circa 1970 kwam ik daar te 
werken na schooltijd op woens-
dagmiddag en zaterdags en in 
de vakanties. In die tijd heb ik 
het erg naar mijn zin gehad en 
had erge moeite dat ze weg gin-
gen uit Voorburg, want Frans 
Kwak en gezin verhuisden naar 
Den Haag. Hij ging er bij een 
dranken-groothandel wer-
ken en zij gingen toen ergens 
voorbij het Westeinde Zieken-
huis wonen met hun dochtertje 
Noortje. Ben er één keer bij hun 
thuis geweest op de fiets en 
toen heb ik Frans geholpen met 
een stellage in hun kelderbox. 
Wie kennen Frans en Nora 
Kwak? Want ik wil graag weer 
wat horen van hen.
 
Theo Zwaaf
tntzwaaf@casema.nl

De heerlijke jaren ‘50
Ook zo genoten van het tv-pro-
gramma waarin veel van Den 
Haag werd verteld? Wil je meer 
weten over hoe het vroeger 
was in Den Haag en over grote 
gezinnen? Ben jij ook de jong-
ste van een groot gezin (vanaf 
minimaal acht personen) dan 
wil ik je graag interviewen. Ik 
ben benieuwd naar de verschil-
len en overeenkomsten. En 
natuurlijk naar jouw verhaal. 
Misschien komt er ooit een 
boek van?

Marianne van Betten
marianne@haagshopje.com

Er was eens...
Rond 1915 kwam bij de 
Haagse dames het dragen van 
grote hoeden in de mode. Ter 
bescherming tegen onverwacht 
opstekende wind werden deze 
dan ook aan het haar vastge-
zet met lange pennen de zgn. 
“hoedenpennen”. Tijdens een 
tramrit leverden deze puntige 
pennen echter een werkelijk 
gevaar op voor de medepas-

sagiers en gaf aanleiding tot 
ruzies en scheldpartijen. Dit 
leidde ertoe dat een Algemene 
Politie Verordening van kracht 
werd die het dragen van zo’n 
pen, zonder beschermdoppen, 
de conducteur het recht ver-
schafte die dame te weigeren 
in te stappen. Deze maatregel 
bracht de conducteur in een 
moeilijke positie en de man 
probeerde de boel nog te 
sussen met het aanbieden van 
beschermdoppen á 5 cent.  Dit 
leidde echter wederom tot op-
onthoud en ruzies. Toen greep 
de Commissaris van Politie in 
en gaf zijn dienders opdracht 

op gezette tijden in de trams te 
controleren op de naleving van 
de wet en zo nodig proces ver-
baal uit te delen. Toen na enige 
tijd de hoedenmode verander-
de was dit probleem opgelost.

Joanna van den Braak
circu2@hetnet.nl

Staas
Dank aan iedereen die gerea-
geerd heeft op mijn vraag over 
de dansschool in de Weimar-
straat. De naam is Staas. 

Hennie Heeres
jhc@casema.nl

Dinsdag 28 mei 2019

Route langs beelden in het Zuiderpark
Ik ben een fervent lezer van uw blad en las bovengenoemd 
artikel. Daar ik een verzamelaar ben van oude Haagse ansicht-
kaarten kwam ik toevallig de bijgevoegde ansichtkaart van de 
betreffende tentoonstelling in mijn verzameling tegen. Heel 
leuk om zo het verhaal achter deze ansichtkaart te mogen 
lezen. Wellicht bestaan er nog meer kaarten van deze tentoon-
stelling uit 1941?

Cas Bovendeert
carlaanthony@live.nl

Laan van Nieuw Oost-Indië, 
Den Haag, 29 oktober 1944
Bijgaande foto’s zijn op 29 oktober 1944 genomen op de Laan 
van Nieuw Oost-Indië in Den Haag. Een gekostumeerd festijn.
Dan is het dus oorlog. 
Weet iemand iets 
meer over dit soort 
activiteiten, die in die 
periode in deze wijk 
plaatsvonden?
 
G.M. Duijvestein
ilkida@planet.nl
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Aan de indienststelling bij het 
busbedrijf ging een gedegen op-
leiding vooraf. Leermeester Dick 
had een kaart waarop hij alle te 
leren onderdelen afvinkte die 
ik met succes had afgerond. Zo 
was er het wegleren (de routes 
verkennen), het leren van het 
zonetarief (hoeveel strippen de 
reis kostte), en de theorie, ge-
geven door de onnavolg-
bare Sieg van Zweden, 
die ons klaarstoomde 
voor het chauffeursdi-
ploma. Het wegleren werd 
gedaan met een van de oud-
ste bussen die het bedrijf 
nog bezat, bus 
9354, die nog 
handgeschakeld 
was. Ik herinner 
mij nog een 
stormachtige 
dag in november, 
waarbij de route 
van lijn 128 
naar Hoek van 
Holland werd 
verkend. Door de storm waaiden 
de voordeuren steeds open. Een 
beveiliging zorgde ervoor dat er 
geen gas kon worden gegeven 
met geopende deuren, zodat een 
van de andere kandidaten, colle-
ga John W. de deuren bij elkaar 
hield om zo het eindpunt tijdig te 
bereiken.
Een van de onderdelen van de 
opleiding was het rijden met een 
geledebus, u weet wel, zo’n bus 
met een harmonicaverbinding 
halverwege met een lengte van 

18 meter. Alleen chauffeurs met 
rijbewijs E mochten op deze bus 
rijden, de geleding werd gezien 
als aanhanger. Met leermeester 
werd gereden naar een industrie-
terrein waar Dick het gevaarte in 
een vloeiende beweging achter-
uit inparkeerde. Hierna was ik 
aan de beurt. Met het gevoel van 

een vakantieganger die voor 
het eerst een caravan ach-
teruit een camping op rijdt, 
kostte het mij een kwartier 
en menig zweetdruppel om 
het helse voertuig achteruit 
in te parkeren. Toen dat na 
5 pogingen uiteindelijk luk-
te, kreeg ik het gewraakte 
V’tje in het vak geledebus 
‘goed’.

Na het diploma te hebben 
behaald kon ik bij Cohen 
in Rotterdam een uniform 

laten aanmeten en werd 
ik voorzien van datum-
stempel, geldbakje, 
rooster en depot (de 

voorraad kaartjes). Nu was het 
gebruikelijk dat nieuwkomers in 
de maling werden genomen. Al 
vrij snel kreeg ik via de mobilo-
foon een waarschuwing van de 
achter mij rijdende collega op de 
busbaan aan de Loosduinseweg 
dat mijn conzwiebelstang achter 
los hing. Aangekomen op het 
eindpunt, Centraal Station, ging 
ik dan ook op de knieën achter 
de bus om deze aan een grondig 
onderzoek te onderwerpen. Om-
dat ik niets constateerde, maakte 

ik een aantekening voor de 
werkplaats waar ik de volgende 
dag vol in het gezicht werd uit-
gelachen door de dienstdoende 
monteur, omdat het betreffende 
onderdeel nog moest worden 
uitgevonden. 
Later haalde ik dezelfde poets uit 
bij een collega van de streek-
dienst. Helaas bleek deze te 
rijden vanuit Spijkenisse en jaren 
later hoorde ik van de betreffen-
de chauffeuse dat de werkplaats 
aldaar geen kennis heeft van de 
Haagse humor en de bus op de 
put aan een (tevergeefs) onder-
zoek heeft onderworpen.

Chauffeur op de bus was hard 
werken. Niet alleen waren de 
meeste bussen nog voorzien van 
een versnellingspookje (halfau-
tomaat), maar ook moesten de 
haltes worden afgeroepen, de 
kaartjes gestempeld, de datum-
stempel elk kwartier worden 
verzet en het geldlaatje met 
wisselgeld aanwezig zijn. Dat 
geldlaatje zat in sommige bussen 
van ZWN (van het type Merce-
des 0405) in de deur naar de 
chauffeurscabine. Collega Tony 
had mij al gewaarschuwd dat 
de deur goed in het slot moest 
zitten tijdens de rit. Waarom hij 
dat had gezegd, werd mij op een 
kwade dag duidelijk toen ik - net 
vertrokken van het eindpunt - 
een rotonde moest slechten. Bij 

de bocht naar links vloog de deur 
open en eindigde het geldbak-
je in de instapbak. Dat was de 
ingang van de bus, destijds nog 
voorzien van twee of drie trap-
treden. Bij de eerste halte zag het 
zwart van de passagiers en nadat 
deze waren ingestapt kon ik de 
dubbeltjes en kwartjes bij elkaar 
gaan rapen. Dit is mij slechts een 
keer overkomen.
Op een zonnige zaterdagmid-
dag stond op het station een 
compleet harmonie-orkest op 
mij te wachten. Zij hadden een 
optreden bij een bekend Zweeds 
meubelconcern waarvan ik de 
naam niet zal noemen, omdat het 
Ikea was. Tien man koper, Bugels, 
slagwerk en houtblazers vulden 
het voertuig. Na vertrek riepen 
een paar jolige passagiers: “Spe-
len jullie eens een deuntje!” Nou, 
dat was niet aan dovemansoren 
gezegd, want direct werden de 
Radetzkymars 
van Strauss en 
de Sabeldans van 
Khachaturian ten 
gehore gebracht. 
Hierna had de 
hele bus dove-
mansoren, maar 
er volgde luid 
applaus en iedereen was 
blij. Er gebeurden ook wel eens 
vreemde dingen. Zo arriveerde 
ik een keer bij het eindpunt, en 
nadat iedereen de bus verlaten 
had stond ik op van het stuur en 
draaide handmatig de bestem-
mings�ilm, die aangaf in welke 
richting de bus ging naar de 
bestemming van de terugrit. Dit 
was een inspannend karweitje  
als de �ilm wat versleten was 
en het mechanisme droog. Van 
de weeromstuit ontsnapte mij 

een wind, ik ben ook maar een 
mens. Op dat moment hoorde ik 
achter mij een stem die zei: “Zo, 
chauffeur, u bent ook nog laat 
open.” Achter mij bleek nog een 
passagier te zitten die niet had 
gemerkt dat het eindpunt bereikt 
was en wachtte op het voort-
zetten van de reis. Ik heb mijn 
oprechte excuses aangeboden, 
maar de man kwam niet meer bij 
van het lachen.
Op een van mijn eerste zelfstan-
dige ritten heb ik mij eens in 
een afslag vergist. Ik werkte de 
eerste maanden met brie�jes met 
aanwijzingen. Bij Berkel en Ro-
denrijs stond: bij de kerk rechts-
af. Dat was voor de kerk, maar 
ik nam de weg ná de kerk. Het 
werd echter steeds smaller en 
ik eindigde op een doodlopend 
pleintje, wat een dame voorin 
de uitspraak ontlokte: “Wat raar, 
hier komt de bus nooit!” Kordaat 
is zij, zwaaiend met haar paraplu 

om het verkeer tegen 
te houden achter de 
bus gaan staan, zodat 
ik kon keren en mijn 
route vervolgen. Aan 
het eindpunt smaakte 
de kof�ie mij extra 
lekker!
Ach, ik zou er een 

boek over kunnen schrijven, 
maar dan moet ik mijn eigen De 
Haagse Tijden gaan uitgeven, 
ik laat het hier bij. Maar hoop u 
even te hebben vermaakt met 
een periode die voor mij erg leuk 
is geweest. ZWN werd Connexxi-
on en na daar nog een jaar te 
hebben gestuurd, keerde ik terug 
naar het GAK.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

n een vorig artikel kon u lezen hoe ik mijn 
werkzame leven startte bij de DETAM in 
Den Haag als lekencontroleur ziektewet. 

Dit leverde mij weer leuke reacties van lezers op. Ik 
beleefde als controleur veel avonturen, maar die wa-
ren nog niets vergeleken bij de anekdotes die ik kan 
vertellen over de periode dat ik buschauffeur was bij 
ZWN, de opvolger van Westnederland met een gara-
ge aan de Haagse Houtwijklaan en een in Delft. 

Herinneringen van een buschauffeur
I

Uw auteur in dienst bij Connexxion op een van de oudere ZWN-bussen, mijn favoriete wagen met wagennummer 6501 op de 
Delftse lijn 64. Alles op deze foto bestaat niet meer, het busplein is verdwenen en de bus gesloopt.
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De datumstempel waarmee 
de strippenkaart werd afge-

stempeld

De geldwisselaar, die later werd vervangen door het geldlaatje.

Het gewraakte geldlaatje is geheel 
leeg na de valpartij
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NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.

 Jaarlĳks ontvangt u rente.
 U kunt flexibel bĳstorten.
 Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

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

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 
uitvaartwensen

• Uw uitvaartverzorger in regio 
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

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

Loosduinsekade 175, 
2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 All Inclusive Bus excursievakanties All Inclusive Bus excursievakanties   
  

  

Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  

  

  

5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland  
All Inclusive Hotel Altenahr  ***All Inclusive Hotel Altenahr  ***  

al voor al voor € 385,€ 385,--  p.p.p.p.   

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland  
All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***  

al voor al voor € 389,€ 389,--  p.p.p.p.  

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg5 dg. Kerstbusreis Valkenburg  
All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***  

al voor al voor € 445,€ 445,--  p.p.p.p.  

 All Inclusive Hotels Autovakanties  All Inclusive Hotels Autovakanties    

  

  

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel extra’s 

  

  

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:  
���� Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcar  
���� Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden  
������ Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 279,€ 279,--  p.p.p.p.   

65   Korting + 

  Nieuw                               AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  ZwillingZwilling  ******  
Sauerland / midweek € 249,Sauerland / midweek € 249,--  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 216,€ 216,--  p.p.p.p.   

Nieuw 

    AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  RoyalRoyal  Montana ***Montana ***  
Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,--  

3 dg. All Inclusive va.3 dg. All Inclusive va.  € 156,€ 156,--  p.p.p.p.   

  All Inclusive Hotel Maasduinen ***All Inclusive Hotel Maasduinen ***  
Velden / LimburgVelden / Limburg  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 259,€ 259,--  p.p.p.p.   

 Nieuw 

  

  All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****  
Assen / Drenthe Assen / Drenthe   

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 229,€ 229,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Hoogeerd ***All Inclusive Hotel Hoogeerd ***  
Niftrik / Land van Maas & WaalNiftrik / Land van Maas & Waal  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 261,€ 261,--  p.p.p.p.   

 

All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***  
Willebadessen / TeutoburgerwaldWillebadessen / Teutoburgerwald  
5 dg. All Inclsuive va.  5 dg. All Inclsuive va.  € 249,€ 249,--  p.p.p.p.  

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***  
Rijs / FrieslandRijs / Friesland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 269,€ 269,--  p.p.p.p.   

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl
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Turfmarkt/Houtmarkt; op de achtergrond de Nieuwe Kerk aan het Spui (september 1975). Foto: Dienst Stadsontwikke-
ling en Volkshuisvesting, collectie Haags Gemeentearchief

Station Leiden (november 1944). Foto: vervaardiger onbekend, collectie Haags Gemeentearchief
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De Wassenaarse tram

We stapten dan op bij de halte 
Herenstraat, waar de twee in 
lijnen elkaar over gingen. Beide 
tramlijnen werden toen nog 
met eenzelfde soort robuste 
tramstellen bereden. We reden 
dan tot het eindpunt op de 
Turfmarkt tegenover de Nieu-
we Kerk. Daar begon ook de 
tramlijn naar Wassenaar-Lei-
den. Een ander type tramwagen 
die er in mijn beleving meer 
treinachtig uitzagen. Soms had 
je geluk: dan kreeg je het lege 
boekje van de kaartjes van de 
conducteur. De Wassenaarder 
reed langs de Hofvijver, over de 
Lange Vijverberg, het Tournooi-

veld en Korte Voorhout, waarna 
hij voor het Malieveld naar 
links richting Zuid-Hollandlaan 
reed. 
Via de Benoordenhoutseweg 
reed hij snel richting Wasse-
naar en - nadat hij het Tunnel-
tje in het viaduct van de Land-
scheidingsweg had genomen 
- linksaf richting Wittenburger-
weg. In mijn herinnering reed 
hij daar met een verhoogde 
snelheid langs de weilanden 
waar iemand zijn lama’s liet 
grazen. Dwars door De Kievit 
via de Groot Haesebroekseweg 
richting oude dorp. Daar kwam 
hij niet, maar sloeg af naar de 

Deijlerweg om uiteindelijk te 
komen bij halte Deijleroord 
waar wij uitstapten. In mijn 
beleving was deze rit een 
behoorlijke reis; vooral dat deel 
door De Kievit maakte altijd 
indruk. Deijleroord was toen 

nog een klein plukje huizen aan 
3 of 4 straten midden in de wei-
landen. Aangelegd in de jaren 
dertig en niet verder gebouwd 
door de gebeurtenissen van de 
veertiger jaren. Ook daardoor 
was het een �ijne plek voor 
kinderen: vanuit de achtertuin 
kon je zo het land van de boer 
op, die dat overigens niet echt 
leuk vond. Vissen en zwemmen 
in de Wetering. 

De rijtuigen van deze trams 
waren van binnen mooi betim-
merd en afgetimmerd met ge-
lakt hout. Het balkon aan de be-
stuurderszijde was afgesloten 
met een schuifdeur waarin een 
luikje zat voor de conducteur 
om nog een kaartje te kunnen 
verkopen. Het allerleukste was 
dat de beugel van binnen uit 

verbonden was met een koord. 
Met dat koord kon de beugel 
van de bovenleiding afgehaald 
worden. Dat koord was open 
en zonder enige beveiliging 
vastgezet aan een stijl op het 
balkon. Dat was in alle rijtuigen 
kennelijk zo. Toen ik met mijn 
vrienden (inmiddels rond de 
16 jaar oud) dat door hadden 
zijn we enige keren uit de tram 
gezet omdat we de beugel naar 
beneden trokken. Het gevolg 
laat zich raden.

Deze trams hebben toch een 
aardige indruk achtergelaten. 
Meer dan de latere PCC-wa-
gens. Heeft dat met je jeugd te 
maken?

Bert Pauw
eepauw@planet.nl

D e Wassenaarder roept ook bij mij herin-
neringen op. Ik woonde in Rijswijk en in 
Wassenaar woonden een oom en tante. 

Regelmatig gingen wij als gezin naar de familie 
in Wassenaar met de tram. We namen dan óf de 
tram die uit Delft door Rijswijk reed óf die uit 
Voorburg. 

De verleidelijke Franse �ilmster Brigitte Bardot poserend bij de toen nieuwe Renault Floride.

In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog on-
losmakelijk met 
elkaar verbonden 
in promotie- en re-
clame-uitingen en 
geven nu een nos-
talgische blik op 
het tijdsbeeld van 
toen. 

Beauties of the Sixties (1) John Vroom (autojournalist)
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Premier Joop den Uyl spreekt 
op televisie het volk toe met als 
boodschap: “Het wordt nooit meer 
zoals het geweest is.” Dat blijkt 
mee te vallen. 
Na korte tijd is benzine weer 
volop verkrijgbaar. Wat wel voor-
goed verandert, is het energiebe-
leid. Besparen van energie staat 
nu voorop. In huis gaan de gor-
dijnen dicht en de thermostaat 
lager. Met ons aardgas moeten we 
zuiniger omgaan.

Een van de nieuwe maatregelen 
is stadsverwarming. Stadsver-
warming, het benutten van de 
restwarmte die vrijkomt bij het 
opwekken van elektriciteit, komt 
in Oost-Europa en Scandinavië 
veel voor. In ons land nauwe-
lijks. Alleen Utrecht (1923) en 
de binnenstad van Rotterdam 
(1947) kennen stadsverwarming 
om gebouwen mee te verwar-
men. De aanleg van twee dikke 
warmteleidingen (aanvoer en 
retour) in een dichtbebouwde 
stedelijke omgeving is kostbaar. 
Stadsverwarming kan in ons 
land niet concurreren met het 
veel goedkopere aardgas. Door 
de oliecrisis stijgt de gasprijs en 
komt stadsverwarming in beeld. 

Den Haag krijgt stadswarmte!
Het benutten van restwarmte is 
voor het Gemeentelijk Energiebe-
drijf niets nieuws.
Het bedrijf tapt al decennia 
warmte af bij zijn Elektriciteits-
centrale aan het De Constant 
Rebecqueplein (CR-plein) om de 
eigen gebouwen mee te verwar-
men. Het GE wil deze warmte-
levering nu verder uitbreiden 
richting stad. Nieuwe warmtege-
bruikers zijn het dichtbijgelegen 
nieuwe Westeinde Ziekenhuis 
en nieuwe woningen aan het 
Kortenbos. Haast is geboden, 
want Westeinde wil op korte 
termijn weten of het kan rekenen 
op centrale warmtelevering. De 
Haagse gemeenteraad besluit 
medio 1975 een overeenkomst 
aan te gaan met het Westeinde 
Ziekenhuis voor het leveren van 
warmte door het GE. Er wor-
den “dubbele leidingcircuits” 
aangelegd naar het ziekenhuis en 
Kortenbos. De stadsverwarming 
krijgt zijn warmte van de cen-
trale aan het CR-plein en van de 
vuilverbrandingsinstallatie (VVI), 
die door het GE geëxploiteerd 
wordt. Daarnaast is voorzien in 
twee hulpketels als aanvulling 

en reserve. De warmte van de 
centrale en de VVI wordt nu nog 
geloosd op het Verversingskanaal. 
Dat zorgt voor een bijzonder 
Haags natuurverschijnsel. Zelfs 
bij aanhoudende strenge vorst 
wil dit water nooit bevriezen. 
Trekvogels die langs de kustlijn 
naar het zuiden vliegen maken 
daar dankbaar gebruik van. In 
het Haagse Verversingskanaal 
vinden zij altijd een dampend 
warm bad om weer op krachten 
komen. Het kanaal wordt een 
geliefde plek voor vogelkenners 
om bijzondere vogels te spotten. 
Stadsverwarming vermindert 
deze ‘thermische verontreiniging’. 
Maar de grootste milieuwinst is 

energiebesparing.

Ambitieuze plannen
De Haagse raad stemt eind 1977 
in met de tweede fase van de 
stadsverwarming, de uitbrei-
ding naar de nieuwbouwwijk 
Bezuidenhout-West en het 
stadscentrum. Deze uitbreiding 
is voorlopig een ‘eilandbedrijf ’ 
met hulpketels in afwachting 
van aansluiting op de centrale 
warmtelevering. De hulpwarmte-
centrale komt bij het Schenkvia-
duct. De rijksoverheid steunt het 
Haagse plan. Alle rijksgebouwen 
in Den Haag worden in principe 
aangesloten op de stadsverwar-
ming. Vanaf de centrale aan het 
CR-plein worden twee warm-
tetransportleidingen door de 
Prinsengracht en de Grote Markt-
straat gelegd naar het Centraal 
Station. Speciaal voor de stads-
verwarming krijgt Den Haag een 
moderne STEG (SToom En Gas) 
centrale. Het stadsverwarmings-
net wordt verlengd naar zieken-
huis Leyenburg over een afstand 
van 5 kilometer. Leyenburg is 
grootverbruiker warmte, maar de 

aanleg van twee warmteleidingen 
over die afstand is kostbaar. Door 
mee te liften met de aanleg van 
de trambaan over de Loosduin-
sekade worden kosten bespaard 
en is de uitbreiding verantwoord. 
Ketelhuis Leyenburg wordt de 
tweede hulpcentrale van de 
stadsverwarming.

In 1983 komt de vernieuwde 
Haagse Warmte-Kracht Centrale 
in bedrijf met een rendement van 
74%. De nieuwe STEG draait op 
twee Rolls Royce Olympus-tur-
bines, dezelfde turbines die 
gebruikt worden voor moderne 
straalvliegtuigen. Een primeur! 

Den Haag aan de 
stookolie
Het succes van de Haagse stads-
verwarming kent ook een scha-
duwkant. Het nieuwe energiebe-
leid mikt op een brandstofmix 
van 1/3 gas, 1/3 olie en 1/3 kern-
energie. Vanwege deze gewenste 
diversificatie wordt verlenging 
van aflopende gascontracten voor 
de stroomvoorziening niet langer 
toe gestaan. De Gasunie geeft aan 
dat de levering van aardgas voor 
de Haagse centrale niet gegaran-
deerd kan worden. Het alternatief 
voor aardgas bij de Haagse cen-
trale is het veel viezere stookolie. 
Het Haagse stadsbestuur legt zich 
hierbij neer ondanks het feit dat 
de stad dan al gekozen heeft voor 
stadsverwarming waarmee heel 
veel aardgas bespaard wordt. Bij 
de centrale komen tanks voor 
stookolie die met tankwagens 
wordt aangevoerd. Op koude 
dagen krijgt de stad te maken met 
tientallen tankwagens. Vergele-
ken met aardgas zorgt stookolie 
voor meer verkeer, meer CO2 
uitstoot en meer luchtvervuiling. 
Deze bestuurlijke dwaling van 

stookolie in Den Haag heeft niet 
dan tot 1983 geduurd.  

Financiële proble-
men
Stadsverwarming is beter voor 
het milieu. Maar gaat wel ten 
koste van de afdracht van het GE 
aan de gemeente. Een bewuste 
keuze van de lokale politiek die 
de warmtetarieven vaststelt. 
Warmteklanten betalen hetzelfde 
tarief als bij een gasaansluiting 
en houden recht op een gasaan-
sluiting voor koken. Stadsver-
warming is een nutsvoorziening 
voor de lange termijn. De aanleg 
van warmteleidingen in de stad 
vragen grote investeringen met 
aanloopverliezen die op termijn 
worden ingelopen.

Stadsverwarming in nieuwbouw-
wijken krijgt problemen door ver-
tragingen in de bouw en minder 
warmteafzet door woningisolatie. 
De Haagse stadsverwarming is 
anders.
“Met name grote kantoorgebou-
wen zijn er aangesloten op een 
bestaande elektriciteitscentrale 
midden in de stad. Een vorm van 
stadsverwarming die zowel voor 
de exploitant als de afnemers 
aantrekkelijk is.”
Als onverwachts de olieprijs (en 
het warmtetarief) fors daalt, ko-
men alle stadsverwarmingspro-
jecten in financiële problemen. 
Ook de Haagse stadsverwarming 
ontkomt niet aan een sane-
ringsoperatie.

Er verandert meer. De Elektrici-
teitswet verordonneert scheiding 
tussen productie en distributie. 
De Haagse centrale wordt eigen-
dom van het Electriciteitsbedrijf 
Zuid Holland (EZH). Het Haagse 
GE wordt distributiebedrijf en 
fuseert met Voorburg tot GEB 
Zuid Holland West.  

Nieuw elan 
De zorg over de toenemende 
CO2-uitstoot geeft stadsverwar-
ming weer perspectief.

Het nieuwe motto: ‘Stadsverwar-
ming, een schone toekomst, een 
warm gevoel.’

Distributiebedrijven gaan met 
het Milieu Actie Plan (MAP) de 
CO2-uitstoot terugdringen, waar-
voor gebruikers een toeslag beta-
len. Productiebedrijven garan-
deren een stabiele warmteprijs 
met een kleine verhoging van de 
elektriciteitsprijzen. Den Haag 
mikt op verdubbeling van de 
stadsverwarming met een nieuwe 
vuilverbranding (de GAVI) bij 
Ypenburg. De provincie schrapt 
echter de GAVI en vervolgens gaat 
de VVI dicht. Om het wegval-
len van warmtebron VVI op te 
vangen, sluit wethouder Constant 
Martini namens Den Haag met 
GEB ZHW en EZH een overeen-
komst met als doel: uitbreiding 
van de productiecapaciteit met 
een 2e STEG, verdubbeling van de 
stadsverwarming tot 2005 en het 
plaatsen van een warmtebuffer 
bij de centrale.

GEB Rotterdam, GEB ZHW en RED 
Dordrecht fuseren in 1995 tot 
Eneco. De bedrijven gaan de ver-
schillende tarieven harmoniseren 
naar één tarief voor heel Eneco. 
Uitgezonderd warmte. Dordrecht 
heeft geen stadsverwarming. De 
warmtetarieven van Rotterdam 
en Den Haag blijven verschillend. 
Beide steden hebben eigen af-
spraken met het Rijk. Rotterdam 
heeft een ouder warmtenet met 
meer warmteverlies en hogere 
tarieven dan Den Haag.

De keuze van het eerste paarse 
kabinet (1994-1998) voor libe-
ralisering van de energiemarkt 
verandert veel. Stadsverwarming 
gaat een onzekere toekomst 
tegemoet. Meer daarover in een 
volgend artikel.

Louis Kanneworff 
l.a.kanneworff@kpnmail.nl
(van 1994 tot 2001 werkzaam 
bij het Haagse energiebedrijf en 
Eneco)

Den Haag aan de stadsverwarming
In 1972 slagen de olieproducerende landen (OPEC) er in de olieprijs 
fors te verhogen. Nederland krijgt ook te maken met de Arabische 
olieboycot vanwege ons Israël-beleid. Er komen autoloze zonda-
gen, benzine gaat op de bon.

Luchtfoto centrale met VVI en warmtetanks

Energiebesparing GE

Warmtebuizen bij centrale
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Johan van
Oldenbarnevelt
Johan van Oldenbarnevelt werd 
geboren in Amersfoort in een fa-
milie die tot de gegoede burgerij 
hoorde. Maar in zijn tijd telde je 
pas mee als je tot de adel behoor-
de. Johan nam diverse maat-
regelen om dat voor elkaar te 
krijgen. Bij zijn inschrijving aan 
de universiteit zei hij gewoon dat 
hij van adel was. Hij trouwde met 
Maria van Utrecht, een erfgena-
me van 5 heerlijkheden en kocht 
een kasteel. Uiteindelijk mocht 
hij toetreden tot de ridderschap 
en mocht hij zich ridder noemen. 
In 1564 ging hij bij een advocaat 
in Den Haag werken en in 1566 
begon hij zijn studie aan de 
universiteit van Leuven. Twee 
jaar later studeerde hij verder in 
Heidelberg. 

Opstand
Inmiddels was de Opstand 
uitgebroken, het verzet van de 
Nederlanden tegen het bewind 
van Filips II, naast Heer der 
Nederlanden ook Koning van 
Spanje. De bezwaren tegen Phi-
lips: hij voerde een centralistisch, 
autocratisch regime en hij zag 
protestanten als ketters die hij 
zwaar vervolgde. 

Johan maakte een zichtbare keu-
ze voor de Opstand, door in 1572 
naar Delft te verhuizen. Daar 
woonde Willem van Oranje, een 
van de leiders van de Opstand. 
In 1576 volgde de benoeming 
van Johan tot stadsadvocaat 

van Rotterdam. Een stadsadvo-
caat was niet alleen adviseur in 
juridische zaken, hij trad ook 
op als woordvoerder en onder-
handelaar namens de stad in de 
vergaderingen van de Staten van 
Holland. Duidelijk een functie 
waarin je kon opvallen. 

Een stap hoger
In 1584 werd Willem van Oranje 
in Delft vermoord. Zijn zoon 
Maurits was pas 16, maar Van 
Oldenbarnevelt pleitte er toch 
voor om Maurits tot stadhouder 
te benoemen. Dat gebeurde ook 
twee jaar later.

In dat zelfde jaar werd Van Ol-
denbarnevelt tot landsadvocaat 
benoemd, een zelfde functie als 
hij in Rotterdam had, maar nu bij 
de Staten van Holland. 

Hij verhuisde naar Den Haag 
waar hij in 1610 een huis aan de 
Kneuterdijk liet bouwen. Omdat 
Maurits vooral in militaire zaken 
geïnteresseerd was, kon Van Ol-
denbarnevelt zich op de politiek 
en bevordering van de handel 
storten. Hij speelde een grote rol 
in de vorming van de VOC. 

Gouden koppel
Maurits en Van Oldenbarnevelt 
vulden elkaar aan en waren een 
tijd lang een gouden koppel. De 
een uitstekend militair bevel-
hebber, de ander een handig 
politiek strateeg. Maurits een 
bedachtzame man die iedere 
stap zorgvuldig uitvoerde, Van 
Oldenbarnevelt die er van uit 
ging dat je zonder risico’s nemen 
niets bereikt. Hun samenwerking 
leverde resultaat op: grote over-
winningen op de Spanjaarden. 

Scheuren
Niet iedereen heeft veel van de 
geschiedenisles onthouden, maar 
de meeste Nederlanders kennen 
één jaartal ‘1600, Slag bij Nieuw-
poort’. Hoe glorierijk die slag ook 
was, hij was wel het begin van 
het einde van de goede relatie 
tussen de twee mannen. 

De Nederlandse handel had last 
van de zogeheten Duinkerker 
kapers en Van Oldenbarnevelt 
wilde dat het leger daarheen zou 
gaan om dit kapersnest uit te 
roken. Maurits zag daar niets in, 
het was te ver en de actie leverde 
niets op dat zou helpen de Span-
jaarden te verslaan. Maar hij ging 
toch. Op de terugweg stond een 
Spaans leger hem op te wachten 
en op het strand van Nieuwpoort 

leverden ze slag. Maurits en zijn 
troepen wonnen maar net. Hij 
was woedend. 

Twaalfjarig bestand
De verschillen van inzicht 
kwamen ook naar boven bij een 
ander onderwerp. Van Oldenbar-
nevelt vond dat het nodig was 
om een pauze in te lassen in de 
strijd tegen de Spaanse koning. 
Zo konden de gewesten en de 
handel zich herstellen. Maurits 
vond dat ze juist door moesten 
pakken en zag in een bestand het 
risico dat de Spanjaarden zich 
konden versterken. Toch werd 
het Twaalfjarig bestand gesloten: 
van 1609 tot 1621. 

Wat we wel vaker zien: toen de 
gemeenschappelijke vijand weg-
viel, kwamen de interne tegen-
stellingen nog scherper boven 
tafel. Inmiddels was er ook een 
religieus conflict ontstaan tussen 
de remonstranten en contrare-
monstranten.

Van Oldenbarnevelt was 
remonstrant en Maurits koos 
openlijk de kant van de contra-
remonstranten die de Klooster-
kerk hadden ‘gekraakt’. Op een 
zondagochtend liep hij van het 
Binnenhof naar de Kloosterkerk, 
langs het huis van Van Oldenbar-
nevelt aan de Kneuterdijk!

Het einde van de 
strijd
Maurits kreeg steeds meer 
aanhang en liet op 29 augus-
tus 1618 Van Oldenbarnevelt 
arresteren op beschuldiging van 
hoogverraad. Op 12 mei 1619 
werd Van Oldenbarnevelt ter 
dood veroordeeld en de volgende 
dag op het Binnenhof onthoofd. 
Hij was een 71-jarige, tamelijk 
bejaarde man die een stok nodig 
had om de trap naar het schavot 
te beklimmen. 

Zoals op het gravure te zien is: 
Maurits woonde in de toren 
op de hoek van het Binnenhof. 
Hij was die dag thuis, maar het 
gerucht dat hij vanuit zijn raam 
naar de executie heeft gekeken, is 
waarschijnlijk niet waar. 

Eerherstel
Er waren altijd al mensen die 
vonden dat Van Oldenbarnevelt 
onrecht was aangedaan. Maar 
vooral enthousiaste Oranje 
aanhangers hadden tot in de 19e 
eeuw veel kritiek op hem. Aan 
het eind van de 19e eeuw wer-
den de eerste straten naar hem 
genoemd. Soms vlak bij de Prins 
Mauritslaan, zoals in het Haagse 
Statenkwartier. 

Op 14 oktober 1954 onthulde 
Koningin Juliana het standbeeld 
op de Lange Vijverberg. Omdat 
Maurits geen kinderen had, was 
Juliana geen afstammeling van 
hem, maar wel een ver achter-
nichtje. Het is dus uiteindelijk 
goed gekomen tussen de families 
Van Oldenbarnevelt en Oran-
je-Nassau.
 
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en
Fietstours in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Johan van Oldenbarnevelt
TT p het Binnenhof in Den Haag kan 

het soms druk zijn. Met toeristen, 
actievoerders of journalisten die 
proberen politici te spreken te krij-

gen. Maar het gaat er over het algemeen 
gemoedelijk aan toe, hooguit wat verbaal 
geweld. Toch heeft op ons eigen Binnenhof 
bloed gevloeid: bijna 400 jaar geleden, op 
13 mei 1619 werd daar Johan van Oldenbar-
nevelt onthoofd. 

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, 1619, Claes Jansz. Visscher - coll. Rijksmuseum

Kneuterdijk Den Haag - Huis Johan 
van Oldenbarnevelt

Portret van Johan van Oldenbar-
nevelt, Willem Jacobsz. Delff, naar 
Michiel Jansz. van Mierevelt, 1617 

- coll. Rijksmuseum

Portret van Maurits, prins van Oran-
je, Hendrick Hondius (I), 1597 - coll. 

Rijksmuseum

Standbeeld Johan van 
Oldenbarnevelt - Den Haag

Portret van Maurits, prins van Oran-
je, Hendrick Hondius (I), 1597 - coll. 

Rijksmuseum
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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

DE VOLHARDING 
LEDEN 

HELPEN LEDEN De Blijmakers van De Volharding helpen leden die wij Ontmoeters noemen, voor 
een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem maar 
op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken, staan onze 
leden voor u klaar.

Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur 
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag 
ontvangen van maximum 1700,04 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u 
bijstand heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator Blijmakers 
Janna van Otterloo Mobiel 06-256 368 84.
E. janna@devolharding.nl  Tijdens kantooruren 070- 221 05 82.

Door de toenemende vraag naar hulp 
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij 

Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligers team

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR  |  www.devolharding.nl

PERSONEELSADVERTENTIES
Bent u op zoek naar personeel 
of vrijwilligers nodig?
Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke 14 dagen ons 
blad. In De Haagse Tijden kunt u uw wens en behoefte 
onder de aandacht te brengen. Daarin kunt u uw vaca-
tures voor zowel betaald personeel als vrijwillige mede-
werkers opgeven. Voor meer informatie, bel Jolanda of 
Daphne, tel. 070 - 360 76 76

GA NAAR  
RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN 
JIJ MEE?
Schrijf je in voor het team 
en ontvang je startbewijs, 
een trainingsprogramma en 
ondersteuning tijdens elke 
stap die je zet om geld op te 
halen voor kankeronderzoek.
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

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 pa-
pier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, 
papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel 
Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling 
deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht 
bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk 
op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude 
sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat 
waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waar-
de? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. 
Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent 
dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, 
voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Dinsdag 28 mei 2019

Zaterdag 8 & zondag 9 juni op het terrein van Pluk!

Footprint Festival – Nature edition!
Pluk! Den Haag, Loosduinse Hoofdstraat 1184a, 2552 AV Den Haag
Bewustwording en duurzaamheid wordt voor 
steeds meer mensen onderdeel van het dage-
lijkse leven. De twee initiatiefnemers van het 
Footprint Festival, Marco Kool en Iraas Korver, 
willen graag het thema bewustwording uit de 
zweverige hoek halen en in Den Haag op de 
kaart zetten. Dit doen zij in de vorm van een 
leuk en laagdrempelig festival.
Het Footprint Festival vindt dit jaar voor de derde keer plaats. Midden in de natuur wordt 
er twee dagen lang een magische plek gecreëerd om even helemaal tot rust te komen. En 
om onvergetelijke ervaringen op te doen op het gebied van zelfontplooiing, gezondheid en 
duurzaamheid.
Naast live muziek , dj’s en een duurzame markt staan er ook veel bijzondere workshops op 
het programma, waaronder een wildplukwandeling, bushcraften, capoeira, body percus-
sion, shiatsu, acroyoga, Ecstatic dance en nog veel meer.  Speciaal voor de gezinnen is er 
een dagprogramma voor kinderen, zodat ouders zich kunnen vermaken terwijl hun kind in 
goede handen is.
Het Footprint Festival is een familievriendelijk open-air tweedaags event met maximaal 
1.000 bezoekers per dag. Het zal op zaterdag 8 & zondag 9 juni plaatsvinden op het terrein 
van Pluk! Den Haag.
www.footprintfestival.nl

Première kameropera Katharina de Bronovo

In het kader van de Leidse Hofjesconcerten in het pinksterweekend speelt op zondag 9 en maandag 10 juni 
de kameropera “Katharina de Bronovo – mijn ziekenhuis of de strijd tussen geld en idealen” (première 9 
juni). 

Deze kameropera brengt het spannende verhaal van de 19e-eeuwse Sara Katharina de Bronovo, grondleg-
ger en naamgever van een Haags ziekenhuis, en de moeilijkheden die zij overwon. Een koppige, vastberaden 
vrouw, die voor haar maatschappelijke idealen en de zingeving van haar eigen leven door roeien en ruiten 
ging. Zij raakt betrokken bij een oorlog die zijn aanleiding vond in het misbruik van “moderne communica-
tie”. Dat was in haar dagen het elektrisch telegram: het Emser Dépêche.
Op surrealistische wijze wordt zij ook betrokken bij de problemen in de huidige tijd van het ziekenhuis dat 
zij indertijd stichtte. Naadloos gaat het verhaal over in onze tijd, waarin elektronische communicatie ook 
levensgevaarlijk misbruik kent. Een slimme speculant brengt daarmee het voortbestaan van het zieken-
huis in gevaar. Een ogenschijnlijk onaanzienlijk personage troeft hem echter af en weet een ramp voor het 
ziekenhuis net op tijd te vermijden.

Hoewel Mevrouw De Bronovo de stichteres is van het gelijknamige ziekenhuis in Den Haag, staan haar le-
vensverhaal en de opera voor alle vrouwen in de negentiende eeuw, die met moeite aan de beperkingen van  
hun sociale omgeving wisten te ontsnappen en die de moed hadden op zoek te gaan naar nieuwe wegen 
om de medemens te dienen. De elektronische problemen en speculatie ten koste van ‘haar’ ziekenhuis in de 
huidige tijd belagen tegenwoordig eigenlijk elk ziekenhuis. 
Het menselijke en ironische libretto van Olaf Mulder – die zelf langdurig werkzaam is geweest als neuro-
loog - is op muziek gezet door Paul Prenen. Zijn muziek is ontroerend, direct, charmant, jazzy, meeslepend, 
helder en vernieuwend. 
Sopraan Julia Bronkhorst, alt Myra Kroese en bariton Peter Schoenaker krijgen in deze caleidoscopische 
productie van krap een uur gezelschap van een negenkoppig koor van uitstekende amateurzangers. Instru-
mentale begeleiding is in handen van Menno Boogaard, piano, en Lotte Beukman, cello.

Zandlopers: over graven in het verleden en bouwen in de toekomst

Tussen 13 en 23 juni speelt Huis van Vervoering negen keer de voorstelling: Zandlopers. Een futuristische 
muziektheatervoorstelling gespeeld door Haagse 55+ers over nalatenschap van generatie op generatie. De 
voorstellingen worden gespeeld in Bureau Dégradé aan de Laan van Poot 97, Den Haag.

Zandlopers
Het is het jaar 2121. Alle bomen hebben een 
druppelinfuus en een monitor. Al het water heeft 
een merknaam. Alle insecten zijn dood, net als 
alle vogels. Alle straten zijn voorzien van digitale 
schermen en digitaal vogelgeluid.
In een totaal gestileerde, gerobotiseerde wereld, 
leeft een groep ouderen onder een stolp. Plot-
seling verschijnt er iets. Iets wat van ver komt. 
Vanaf dat moment lijkt de tijd hen in te halen en 
ontdekken ze wat kippenvel is...
In totaal spelen er rond de 55 Haagse 55+ers mee in deze voorstelling. Het is de grootste voorstelling van 
Huis van Vervoering tot nu toe.

Huis van Vervoering
Huis van Vervoering is de gezamenlijke theaterbroedplaats voor Haags 55+ van Grey Vibes en KOO 
(voorheen Koorenhuis). Een theaterbroedplaats waar iedere Haagse 55+er zijn of haar talent op zijn eigen 
niveau kan ontwikkelen. Zandlopers is een productie van Huis van Vervoering en wordt gesteund door 
Gemeente Den Haag, Fonds 1818, VSB, Cultuurschakel en Stichting RCOAK. Met dank aan Migratie Museum 
en Bureau Dégradé.

7 t/m 10 juni: Haagse Wereld Hapjes

7 t/m 10 juni, Lange Voorhout
U bent dit jaar weer van harte welkom bij Haagse Wereld Hapjes, hét Haagse Culinai-
re Festival. Dit festival vindt plaats tijdens het Pinksterweekend van 7 t/m 10 juni op 
het Lange Voorhout. U kunt hier heerlijk genieten van culinaire hapjes die gemaakt 
worden door meer dan 20 gerenommeerde Haagse restaurants. Ook is er livemuziek 
en genoeg entertainment voor kinderen. 
De toegang is gratis!

Vrijdag 7 juni 16.00 – 24.00 uur
Zaterdag 8 juni 12.00 – 24.00 uur
Zondag 9 juni 12.00 – 23.00 uur
Maandag 10 juni 13.00 – 22.00 uur

Stichting Eykenburg organiseert vakantieactiviteiten

Stichting Eykenburg ontvangt een bijdrage van €3.000,- van het Oranje-
fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo om vakantieactivi-
teiten te organiseren voor haar cliënten en wijkbewoners. 

Het gehele jaar door organiseert Stichting Eykenburg diverse activiteiten voor haar 
cliënten en wijkbewoners. Deze activiteiten dragen bij aan het onderlinge contact 
tussen onze cliënten en de wijkbewoners en de vermindering van eenzaamheid. 
Deze activiteiten worden georganiseerd op basis van de wensen en behoeften van 
de cliënten. Dit is in lijn met de missie: ‘Onze cliënten en onze medewerkers beleven 
elke dag als waardevol en betekenisvol.’ In de vakantieperiode groeit de vraag naar 
activiteiten en sociale contacten. Daarom stelt Stichting Eykenburg een zomerpro-
gramma op van zes weken waarin diverse activiteiten worden georganiseerd voor 
zowel de cliënten als de wijkbewoners. Op www.eykenburg.nl vindt u binnenkort 
het gehele programma en de aanmeldprocedure terug. 

Korfbalmateriaal voor tentoonstelling en boek over
Haagse korfbalgeschiedenis

Heeft u, uw (groot)ouders, vrienden of kinderen in het verleden gekorf-
bald (of nog steeds) bij een of meerdere korfbalverenigingen in de Haagse 
regio?

Het streven is om begin november een tentoonstelling en een tweede deel van 
een boekenserie over de geschiedenis van het Haagse Korfbal te organiseren en te 
presenteren.
Wij zijn op zoek naar informatie over zowel bestaande als niet meer bestaande 
Haagse korfbalclubs (o.a. Dubbel Zes, Houtsnippen, Hou Stand, Pams, VES, Rood 
Wit). Bijna iedereen die lid is of lid is geweest van een Haagse korfbalclub heeft wel 
herinneringen, attributen, documenten e.d. Tijd om de oude koffers of op zolder te 
gaan kijken. De door u aangeleverde informatie zal in korte verhalen worden opge-
nomen in het volgende deel van de Haagse Korfbalhistorie. 

Kom woensdag 5 juni a.s. naar de speciale informatie (soort Kunst en Kitsch) bijeen-
komst van 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van de korfbalvereniging Futura op het 
Stokroosveld in Den Haag.

Samenstellers van de boekenserie zijn onder meer de bekende korfbaljournalist Ton 
van Rijswijk en voormalig Den Haag Topsport-medewerker Rob Blokpoel.  Bent u 
die dag verhinderd, laat dit dan even weten via een mail (korfbaldenhaag@ziggo.nl) 
of telefoontje (06-28803883). Reageren kan ook via facebook bij ‘Korfbal in de regio 
Den Haag’.
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Den Haag Zuidwest was om-
streeks 1950 een landelijk 
poldergebied. Er graasden 
koeien en er stonden eeuwen-
oude boerenhoeves; met namen 
als Morgenstond, Berenstein, 
Bouwlust en Vrederust. Hier ver-
rezen in de jaren vijftig en zestig 
nieuwe woonwijken waarvan 
de namen herinnerden aan het 
oorspronkelijke landbouwge-
bied. De stadsuitbreiding in dit 
gedeelte van Den Haag was al in 
de jaren dertig begonnen met het 
uitbreidingsplan Moerwijk. Na de 
oorlog werd de  uitbreiding in dit 
gedeelte van Den Haag voortva-
rend aangepakt. Zuidwest was 
weldra de grootste bouwpunt 
van Europa.

Tussen haakjes
Den Haag Zuidwest, dat in het  
zuidoosten van de gemeente 
ligt, dankt zijn naam waarschijn-
lijk aan een uitbreidingsplan 

- uit 1939 - van architect W.M. 
Dudok. Dit plan bestreek het 
gebied vanaf het Zuiderpark 
via de Escamppolder richting 
Ockenburg. Het Zuiderpark en 
Ockenburg zouden door een in 
zuidwestelijke richting aange-
legde groenstrook verbonden 
worden. De oorlog doorkruiste 
dit plan. Uiteindelijk werd alleen 
gebouwd in het oostelijk gedeelte 
van het uitbreidingsplan. Maar 
de naam van  het totale plan ‘Den 
Haag Zuidwest’ is voor altijd aan 
dit gedeelte verbonden.

Hoogbouw
De bebouwing in deze nieuwe 
wijken werd overheerst door 
bouwblokken van enkele woon-
lagen; in architecten jargon 
aangeduid als „sigarenkistjes 
met gaatjes”. Langzaam maar 
zeker werd duidelijk dat door 
deze bouwwijze de bouwgrond 
niet optimaal gebruikt werd. 

Met andere woorden deze werd 
schaars. En – eigenlijk te laat – 
kwam men omstreeks 1960 tot 
de conclusie dat de oplossing van 
dit probleem hoogbouw was.

De gemeenteraad besloot 
daarom de hoogte in te gaan. 
Dit was een wijziging van beleid 
want vele jaren was de gemeente 
hiertegen geweest. Onder andere 
omdat hoge woontorens niet in 
overeenstemming waren met het 
Haagse stadskarakter.
Een terrein aan de Dedemsvaart-
weg hoek Melis Stokelaan werd 
aangewezen voor de bouw van 
vier woonflats. Oorspronkelijk 
waren op die plek 136 woningen 
gepland, door deze flats konden 
op dezelfde oppervlakte 284 
woningen worden gebouwd.
Voor de bouw zou een in Scan-
dinavië ontwikkeld systeem 
worden gehanteerd. Dit systeem 
werd bekend onder de naam 
‘glijbekisting’.
 
Glijbekisting
Met deze techniek kan snel en 
goedkoop worden doorgebouwd. 
Het beton wordt gestort in een 
bekisting, die - als het beton 
enigszins is verhard - langzaam 
wordt opgevijzeld, waarna de 
volgende laag wordt gestort. 
Deze methode maakt een kortere 
bouwtijd mogelijk. Wel is het 
nodig dat zeven dagen per week, 
dag en nacht, wordt doorge-
werkt.
In de jaren vijftig was ervaring 
opgedaan met dit systeem bij de 
bouw van silo’s, tv-zendtorens 
en niet te vergeten de Euro-
mast. Maar voor woningbouw 
was dit een primeur. De Haagse 
Bouwonderneming (HABO), een 
gemeentelijk bouwbedrijf, kreeg 
de opdracht. Woningbouwver-
eniging ’s-Gravenhage werd de 
eigenaresse van de flats. Vooraf-
gaande aan de bouw bestudeerde 
de HABO in Noorwegen het 
systeem. 

De bouw
Begin 1961 startte de HABO met 
de bouw van de eerste torenflat. 
De bouwmaatschappij hoopte 
drie weken nodig te hebben om 
het hoogste punt (42 meter) te 

bereiken. 23 maart 1961 was de 
eerste woonlaag gestort. 19 april 
– binnen 22 werkdagen – kon de 
vlag op de hoogste verdieping 
worden gehesen. Optimisme 
alom want in dit tempo zouden 
eind 1961 de vier ‘palen’ gereed 
zijn. In juli 1962 konden dan de 
eerste woningen worden betrok-
ken! 

Maar de HABO was al te opti-
mistisch. Als gevolg van slechte 
weersomstandigheden en 
onbekendheid met het nieuwe 
systeem (ondanks studiereizen 
naar Noorwegen) stagneerde de 
bouw. Het werd in de loop van 
1962 steeds duidelijker dat niet 
alles naar wens verliep. Halver-
wege 1962 begonnen bovendien 
bewoners van de huizen rond 
de in aanbouw zijnde flats zich 
ongerust te maken. Het ge-
rucht ging dat de gebouwen op 
instorten stonden. De muren van 
de flats vertoonden duidelijke 
scheuren. De HABO kon ech-
ter aantonen, onder andere na 
onderzoek door TNO, dat er geen 
instortingsgevaar bestond en dat 
de scheuren te wijten waren aan 
tekortkomingen bij de bouwme-
thode. 

Bouwtechnische
tekortkomingen  
Over wat er mis is gegaan bij de 
bouw is veel geschreven en ge-
speculeerd. De HABO vermoedde 

dat de negatieve geruchten ver-
spreid werden door aannemers, 
die gemeentelijke bouwopdrach-
ten misliepen omdat deze aan de 
HABO werden gegund.
Maar de HABO kon niet verhul-
len dat er veel was mis gegaan, 
waardoor de bouw stagneerde 
en de kosten opliepen. Het 
storten van beton lag te vaak 
stil. In de weekeinden werd het 
werk onderbroken. Het beton, 
dat vrijdags was gestort, was op 
maandag hard. Daardoor werd 
vers beton gestort op een harde 
onderlaag, zodat het beton niet 
goed ‘pakte’.

Ook door andere oorzaken stag-
neerde de bouw. Door slechte 
weersomstandigheden liep de 

en Haag was gehavend uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. Ruim 
8.000 woningen waren volledig vernield en duizenden woningen be-
schadigd. Oorzaken waren de sloop van huizen voor de aanleg van 

de Atlantikwall, het bombardement van het Bezuidenhout en mislukte lance-
ringen van V2-raketten die neerstortten op woonwijken. Het door deze schade 
ontstane gebrek aan woonruimten en de repatriëring van Nederlanders uit 
Indonesië hadden tot gevolg dat de woningnood in Den Haag groot was. De 
wederopbouw was gericht op de getroffen gebieden; de Sportlaan en omge-
ving en het Bezuidenhout. Maar de omvangrijkste bouwactiviteiten vonden 
plaats in Den Haag Zuidwest.

Vier wankele woontorens - een bouwgeschiedenis
D

De woontorens in 2019

Vader Johan Fonville

De woontorens in 1964

Toepassing glijbekisting
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HABO een half jaar vertraging op. 
En het werk lag vaak stil omdat 
de arbeiders ’s nachts niet wilden 
doorwerken of op de bovenste 
verdiepingen last kregen van 
hoogtevrees.
De vertraging had ook gevolgen 
voor de kosten. In de vroege ja-
ren zestig was er sprake van een 
snelle stijging van de loonkosten 
en heerste krapte op de arbeids-
markt. Dit was bij het begin van 
de bouw niet voorzien dus ook 
niet in de aanneemsom opge-
nomen. De gestegen loonkosten 
en het herstel van de scheuren 
waren een financiële strop voor 
de HABO. Het exacte verlies is 
niet te achterhalen maar werd 
destijds geschat op ruim één mil-
joen gulden (omgerekend ± 2,8 
miljoen euro). De gemeente nam 
dit tekort in 1963 grotendeels 
voor haar rekening.

Oplevering
In de loop van 1963 werden 
de eerste flats opgeleverd. De 
stijging van de bouwprijs door de 
vertragingen had tot gevolg dat 
de huur bij de oplevering ƒ 121 
per maand bedroeg; in 1961 was 
die nog geraamd op ongeveer ƒ 
85 per maand. Toch bleken er 
voldoende gegadigden voor de 
flats te zijn.

Nu de bouwproblemen achter de 
rug waren leek niets het woon-
genot van de nieuwe bewoners 

in de weg te staan. Maar … in 
de loop der jaren merkten de 
bewoners dat bij de bouw geen 
rekening was gehouden met het 
Nederlandse klimaat. De flats wa-
ren opgeleverd met kale beton-
nen buitenmuren. Ze waren dus 
niet afgewerkt met baksteen. Dit 
had tot gevolg dat weer en wind, 
warmte en kou vrij spel hadden. 
Hierdoor krompen en zetten de 
muren uit en ontstonden scheu-
ren in gevels en binnenmuren, dit 
leidde weer tot lekkages. Door de 
sterke opwarming van de zon op 
de zuidzijde van de torens trad 
er torsie op, waardoor de gevels 
losscheurden van de overige 
wanden. Het gevolg was dat de 
flats, ruim twintig jaar na de 
oplevering, weer negatief in het 
nieuws kwamen.

Oktober 1984
Het was het nieuws van donder-
dag 11 oktober 1984. Televi-
sie, radio en pers hadden zich 
verzameld bij de flats. Woning-
bouwvereniging ’s-Gravenhage 
had bekend gemaakt dat uit 
bouwtechnisch onderzoek was 
gebleken dat de woontorens op 
instorten stonden. De torenflats 
waren ondermijnd door verge-
vorderde betonrot! Gevels, bal-
kons, plafonds en dwarswanden 
vertoonden scheuren. Bovendien 
bleek dat kozijnen, dakbedek-
king en centrale verwarming 
in een zeer slechte staat waren. 

De woningbouwvereniging zag 
daarom geen andere oplossing 
dan sloop en dus evacuatie van 
de bewoners. Ontruiming was op 
korte termijn gewenst.

Dit was een grote schok voor de 
bewoners. Velen hadden de afge-
lopen jaren hun flat verbouwd, 
vaak voor duizenden guldens. 
Menigeen had na dit slechte 
nieuws slapeloze nachten. 
Want voor de meeste bewoners 
betekende dit dat ze zouden 
verhuizen naar een ander deel 
van de stad of naar Rijswijk en 
Zoetermeer. Ook moest voor de 
kinderen een andere school wor-
den gezocht. Ouderen, waarvan 
de kinderen het huis uit waren, 
dienden rekening te houden met 
een toewijzing van een kleinere 
woning. Redenen genoeg voor 
onrust en paniek.

Niet alle bewoners legden zich 
bij het ontruimingsbesluit neer. 
Pas in 1987 vertrokken de laatste 
bewoners en waren de flats klaar 
om afgebroken te worden. De 
langdurige leegstand leidde tot 
vernielingen en werden bevei-
ligers aangesteld. Inmiddels 
werd echter tegen de sloop van 
vele kanten geprotesteerd. De 
gemeenteraad besloot daarom de 
woningen alsnog te renoveren en 
het Gemeentelijk Woningbedrijf 
nam voor het symbolische be-
drag van één gulden de flats over. 

Bij dit besluit speelde wethouder 
van Volkshuisvesting, Gerard van 
Otterloo (PvdA), een belangrijke 
rol.

Instortingsgevaar
Was er werkelijk sprake van 
instortingsgevaar? Volgens TNO 
en andere onderzoeksbureaus 
was daar nooit sprake van 
geweest. De werkelijke reden 
van de ontruiming was, hoe kan 
het anders, een kwestie van geld. 
Voor de woningbouwvereniging 
’s Gravenhage was ontruiming 
en sloop financieel het gun-
stigst. Renovatie was voor de 
vereniging niet aantrekkelijk. 
De flats waren amper twintig 
jaar oud en kwamen (nog) niet 
in aanmerking voor rijkssubsi-
die voor groot onderhoud. De 
kosten van renovatie konden 
door de woningbouwvereniging 
ook niet worden terugverdiend 
door een extra huurverhoging. 
De flats waren woningwetwo-
ningen. Daarom was volgens de 
woningbouwvereniging sloop 
en vervolgens nieuwbouw van 
150 woningen een goedkopere 
oplossing. 

Renovatie
Bij de opknapbeurt – die bijna 
twee jaar duurde - werden de 
flats onder meer voorzien van 

nieuwe keukens en geïsoleerd. 
De opknapkosten bedroegen ƒ 
25 miljoen (circa € 22 miljoen). 
In september 1989, keerden 
de eerste bewoners terug naar 
hun gerenoveerde flatwonin-
gen. Toch keerde niet iedereen 
terug. De meeste ex-bewoners 
waren tevreden met hun nieuwe 
woning of vonden de huurprijs 
van de vernieuwde flats te hoog. 
Naast de flats werden in 1989 
woningen voor senioren ge-
bouwd. Vanwege de aanpassing 
van de huisnummering werd dit 
gedeelte van de Dedemsvaartweg 
omgedoopt in Drentheplantsoen. 
In 2009 volgde een kleurrijke 
wijziging toen ieder flatgebouw 
door middel van keramische te-
gels een eigen kleur kreeg: blauw, 
groen, rood en geel. Hierdoor 
werd een turbulente periode in 
de bouwgeschiedenis van deze 
flats, voor iedereen zichtbaar, 
afgesloten.
Wie nu de vier kleurige flats ziet 
kan zich niet voorstellen met 
welke tegenslagen deze woon-
torens en de eerste bewoners te 
kampen hebben gehad. Met dit 
artikel heb ik dit stukje geschie-
denis van Den Haag Zuidwest on-
der de aandacht willen brengen.

Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl

Vier wankele woontorens - een bouwgeschiedenis

De woontorens in 2019

De woontorens in 1964

De bouwplaats
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Rechten
     Plichten

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’.

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
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11 juni in De Haagse Tijden:

Zorgspecial

Op 11 juni verschijnt onze Zorgspecial. 
In deze special besteden wij extra aandacht 
aan de activiteiten gericht op de verbetering 
van de gezondheid van de mensen. 

Ook verhalen van zorgcentra en vrijwilligers 
in de zorg komen aan bod. 
Gericht op ontzorgen, vitaliteit en activi-
teit. Welzijn van de mens staat centraal in 
deze editie. Naast de papieren versie is de 
Zorgspecial ook online te 
lezen via www.dehaagse-
tijden.nl met iedere maand 
10.000 bezoekers. Bovendien 
ontvangt u bij afname van 
een advertentie een redac- ti-
oneel stuk geheel gratis.

De sluitingsdatum voor het reserveren 
van advertentieruimte en redactie

in deze special is uiterlijk 5 juni 2019.
Voor al uw verdere vragen en wensen 

kunt u contact opnemen met
Daphne of Jolanda: 070 - 360 76 76

Dinsdag 28 mei 2019

Fiscale zaken

Geen belasting over
hypotheekvrij huis
Mijn eigen huis wordt dit jaar hypotheek-
vrij. Ik leef nu van een volledige WW-uit-
kering. Een kennis vertelde mij dat ik dan 
aangeslagen gaat worden voor de vermo-
gensbelasting. Klopt dit?

Nee, uw kennis is niet goed op de hoogte. 
Over de fiscale consequenties van een 
hypotheekvrij eigen huis hoeft u zich geen 
zorgen te maken. Dat valt buiten de belas-
tingheffingen in box 1 en box 3. U krijgt 
vanzelf een vraag daarover. Pas als u de 
overwaarde te gelde maakt door verkoop 
van het huis en u krijgt een aanzienlijk be-
drag ter beschikking op uw bankrekenin-
gen dan telt het rendement uit sparen en 
beleggen in box 3. Die belasting bedraagt 
jaarlijks overigens maar 1,2 procent van 
uw vermogen boven het heffingsvrije deel 
van ruim 30.300 euro in 2019 per per-
soon. Dus voor een echtpaar het dubbele.

Fiscale partner
worden met vader
Ik heb het huis van mijn ouders gekocht. 
Voortaan ga ik de hypotheeklasten betalen. 
Ik vraag mij af of mijn vader als een fiscale 
partner kan worden beschouwd zodat ik sa-
men met hem belastingaangifte kan doen. 
Mijn vader is 60 jaar en ik ben 25 jaar oud. 

U kunt inderdaad samen met uw vader 
een fiscaal partnerschap aangaan als u 
met hem in hetzelfde huis woont. Indien 
uw moeder daar ook nog woont, dan is dat 
echter vrijwel onmogelijk, want dan wordt 
zij als de fiscale partner van uw vader 
beschouwd en bent u als meerderjarige 
zoon als eigenaar van het huis individueel 
fiscaal aansprakelijk. Het voordeel van fis-
cale partners kan zich wellicht voordoen 
bij de hypotheekrenteaftrek, vermogens-
belastingheffing in box 3 en bij persoons-
gebonden aftrekposten.

Beloning voor
vrijwilligerswerk
Omdat ik nauwelijks meer werk doe ik als 
vrijwilliger veel voor ouderen. Sommige 
instanties, zoals zorgcentra, geven mij 
daarvoor een zeer  kleine vergoeding om bij 
te dragen in de kosten om ergens te komen 
of naar toe te gaan. Hoeveel mag men mij 
in totaal per jaar betalen zonder dat ik 
daarover belasting moet afdragen?

U krijgt dit jaar een vergoeding van maxi-

maal €5,00 per uur, met een maximum van 
€170 per maand of €1700 per jaar. Deze 
maximumbedragen voor fiscale vrijstel-
ling gelden voor het totaal van vergoeding 
voor uw inzet als vrijwilliger. Het is altijd 
aan te bevelen om uw opdrachtgever te 
raadplegen. Men weet van de hoed en de 
rand voor vrijwilligerswerk. Zeker als het 
om een zorginstelling gaat. 

Daarboven is het pas onbelast als u kunt 
aantonen dat bijvoorbeeld vergoede 
autokosten naar redelijkheid en binnen 
bepaalde grenzen zijn gemaakt. Lastig dus 
om waar te maken!

Sociale voorzieningen

Door de bomen het
bos niet meer zien
Als echtpaar (beiden 85 jaar) vragen wij 
ons af of als één van ons beiden verzorgd 
dient te worden. Bijvoorbeeld hulp aan huis 
en bij eventuele vervoersproblemen (naar 
het ziekenhuis). Tot wie of welke instantie 
moeten we ons wenden en in welke volg-
orde: er is een zorgverzekeraar, er is een 
Wmo, er is een Wlz en er is eveneens een 
Zorgkantoor. Er zijn ook wijkverpleegkun-
digen. Wij zien door dit bos de bomen niet 
duidelijk meer.

Als u gebruik maakt van de Wmo (Wet 

maatschappelijke ondersteuning) moet u bij 
de gemeente zijn. Voor de Wlz (Wet langdu-
rige zorg) moet u bij het zorgkantoor zijn die 
eerst een indicatie maakt. Uw zorgkosten 
voor de reis is vaak een fiscale kwestie.

U kunt het ook aan de verpleegkundigen in 
uw wijk voorleggen. Ze weten van de hoed 
en de rand. Misschien moet u een eerste 
instantie uw vraag voorleggen aan uw ziek-
tekostenverzekeraar als u al van tevoren wil 
weten hoe de vork in de steel zit. 

Consumentenzaken

Rubriek in de oude  
staat terugbrengen
Ik lees altijd met veel belangstelling de ru-
briek ‘Rechten en Plichten’ en na het uitlezen 
van de krant knip ik deze uit en scan het in. 
Helaas is de opmaak van de pagina veranderd 
en moet ik knippen en plakken wil ik het goed 
kunnen inscannen. Kan de pagina met de ru-
briek in de oude staat teruggebracht worden?

De opmaak in De Haagse Tijden staat 
grotendeels vrijwel vast. In de vroegere 
papieren krant De Oud-Hagenaar was het 
vaak een halve pagina. U kunt ook op www.
dehaagsetijden.nl kijken. Daar kunt u onze 
rubriek naar uw wensen printen. Als u een 
fysiek exemplaar wilt hebben, dan rest u niet 
anders dat vaak te plakken en te knippen.
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Silo, november 1993, Neherkade 

April 1993, genomen van de leeghwaterkade richting 

Fijnjekade en Neherkade 

Mei 1992, rondom de Leeghwaterkade 

Kijkend naar het Leeghwaterplein, mei 1992 

Op de kruising 2e Van der Kunstraat en Leeghwater-

plein, kijkend naar de Fijnjekade. Links, langs het water, 

de Leeghwaterkade, begin juli 1993

Slagboom dicht: mei 1992

Staand op de hoek van het Leeghwaterplein en 2e Van 

der Kunstraat, mei 1992

De laatste bebouwing aan de Waldorpstraat begin juli 1993, rechts 
de Steenhouwerij en links een café anno 1897 

 Dinsdag 28 mei 2019   

ortgeleden heb ik een artikeltje geschre-
ven over de Binckhorstlaan. Nog even 
een leuke, kleine, aanvulling. En dat gaat 

over geld. Ik werkte in een pand, van de PTT, aan 
de Binckhorstlaan.  Uiteraard kreeg men voor ge-
dane arbeid een salaris uitgekeerd. 

Ik, als een geoefend werkman 
op arbeidsongeschiktheidsbasis, 
had natuurlijk een klein salaris. 
Meestal tegen het eind van de 
week en bijna aan het eind van 
de maand kwamen twee man de 
afdeling op. Een kistje meedra-
gend. Daarin zat, op naam, een 
envelop. Met daarin je salaris. 
Per man moest je in het kantoor 
komen en dan werd het zakje 
geledigd. Als alles klopte, even 
een krabbeltje voor de ontvangst 
en ‘de volgende graag’-roepend 
verliet men weer het kantoor.

Nog voor mijn eerste jaar PTT 
(1967) er op zat, kreeg ik een gi-
rorekening. Ach, dat zakkie geld 
dat had wel wat...

Na gedane arbeid, en af en toe 
ook wel overwerkende, was de 
kortste weg naar huis, Newton-
straat, door het Laakgebied. Door 
de Waldorpstraat.

Toen - sorry, ik kan het niet 
anders zeggen - was de wijk een 
achtergebleven gebied. Nodig toe 
aan een opknapbeurt. En tóch 
was het een levendig gebied, 

geweest. Zie de industriële 
gebouwen.

Ook was er af en toe wel wat an-
ders te zien. Ik zelf heb het niet 
meegemaakt. Vrouwen die zich 
aanboden tegen een bepaalde 
prijs... Hmmm, dan maar beetje 
harder door �ietsen. Maar, zo 
af en toe, zag ik wel eens auto’s 
wiebelen op hun veren. En het 
waaide niet eens...

Het Laakgebied. Er is veel veran-
derd. En bijgebouwd. 
En heden ten dage 
nog. Om nog even in 
de sfeer van toen te 
komen, bied ik u dit 
artikel aan.

Nu kom ik alleen, 
af en toe, nog in de 
MegaStores. Of ik rijd 
met de tram door 
het gebied. Je kent 
het niet meer terug 
van vroeger. Jammer, 
toch?!

Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl

Weet u nog van vroeger…
TK



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 14  Dinsdag 28 mei 2019   

rijtempo.nlKoningin Emmakade 65 • Den Haag
Bel voor info: 070 - 345 76 26

Geef het leukste cadeau!
Is uw kleinkind geslaagd?

Geef het leukste cadeau!
Is uw kleinkind geslaagd?

5 Rijlessen met personenauto • Theorieboekenset
Cursus in ons theoriecentrum • Theorie examentest

Zeer voordelig STARTERSPAKKET
€ 199,95

De stilste brommobiel
E-Aixam

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

De stilste brommobiel

www.autohoutwijk.nl

Petitmenu.nl
Prins Bernhardstraat 25
2396 GA  Koudekerk aan den Rijn
www.petitmenushop.nl

Vriesversmaaltijden wekelijks bij u bezorgt

Kennismakingsaanbieding
5 maaltijden, 2 soep en 3 dessert

€ 25,00
voor informatie en onze menulijst 

tel: 071 – 34 19 001
of mail info@petitmenu.nl

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

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

VOLG ONS 
OOK OP 
FACEBOOK

D E  H A A G S E  K R A N T  V A N  A L L E  T I J D E N
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M E E !

18

Facebook Brand Guidelines

Facebook Inc. - All rights reserved.

Reactions

Reactions are an extension of the Like 
Button to give people more ways to share 
their reaction to a post in a quick and easy 
way. The collection of Reactions includes 
Like, Love, Haha, Wow, Sad and Angry.

To ensure accurate and consistent use, 
never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the Reactions. Never alter the 
proportions and shape of the Reactions 
(and surrounding UI) for any reason.

Reactions are not emojis or individual 
icons, and they cannot be used in this way. 
It’s important to show Reactions in the 
way they are intended to be used on 
Facebook—as a quick and easy way to 
express how you feel.

Video or Facebook Live Broadcast 
We don’t provide animations of Reactions. 
To include Reactions in your video, show 
the Reactions within the Facebook UI as 
they appear and function in the product. 

Facebook Live: The “floating” Reactions 
are only intended for use during a 
Facebook Live broadcast and other 
instances within Facebook products. Don’t 
use the “floating” Reactions outside the 
context of Facebook products, whether 
animated or static, in your marketing.

Like AngryHahaLove SadWow

����
Using Reactions  
Use Reactions only as they appear and exactly how they function 
within the context of Facebook UI. Reactions cannot be used for 
creative purposes. Only use Reactions as a collection—do not 
use them as individual icons or as the most prominent feature of 
your marketing.

Brand Assets

Trouwens, niet alleen in de USA 
rijdt men automaat. Ook in de 
bergen was het �ijn rijden met 
een DAF met luchtgekoelde 
motor en bergrem. 

Mijn laatste DAF was de 55 met 

Renault-motor en in de jaren 
’70 ben ik alsnog overgegaan 
op een geschakelde auto, van-
wege de aanschafprijs.

Uit het boekje ‘DAFJES’ van 
Jan de Lange heb ik nog enkele 

gegevens gehaald. Zo kwamen 
in 1959 de eerste productie-
modellen van de 600 serie uit 
Eindhoven van de band rollen 
en kreeg Koningin Juliana op 
Prinsjesdag 1961 de eerste Daf-
fodil. In de studio van Michelot-

ti werden ontwerpen eerst op 
schaal 1 op 5 gemaakt. En in 
de loop van  1975 verdwijnt 
de naam DAF in Volvo, wat 
uiteindelijk ook geen succes 
bleek te zijn.
Om alle modellen en andere 

producten van DAF te zien, is 
een bezoekje aan het DAF Mu-
seum in Eindhoven de moeite 
waard.

C. van Es (stadsfotograaf)
jc-vanes@ziggo.nl

Reactie op het artikel ’Auto’s in de jaren ’60’ met name over de DAF van 14 mei j.l.

De Daffodil was mijn eerste auto
De reden dat ik een DAF aanschafte was omdat 
een buurman, die bij het Nationaal Automobiel 
Bedrijf NAB werkte, DAF reed en ik het rijden 
met een automaat, ‘het pientere pookje’, wel zag 
zitten.
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Wij woonden eigenlijk tegen-
over het “Kasteeltje”, waar in 
de loop van de jaren diverse 
bedrijven in gevestigd waren. 
Toen mijn moeder er nog 
woonde, zat er een cosmetische 
kliniek in. Ik heb het als kind en 
nu nog steeds bijzonder gevon-
den daar gewoond te hebben.

Er was eigenlijk niets, behalve 
een heel klein Végé-winkel-
tje op de hoek van het blokje 
huizen. Mijn moeder ging op 
de fiets naar Voorburg, daar zat 
nog een De Gruyter-kruidenier.

Ik kan me nog wel herinne-
ren dat aan het begin van de 
Binckhorstlaan dus aan de Lek-
straat kant voor het eerst een 
grote supermarkt verscheen 
met het concept: geen mooie 
uitgestalde levensmiddelen 
maar alles uit dozen. Ik dacht 
me te herinneren dat het een 
van eerste zaken van Van der 
Straaten was, maar dat weet ik 
niet meer zeker.

Naar school moest ik met de 
step naar de Vliet en met het 
pontje van ‘ome Jaap’ overva-

ren naar de Ketelstraat in de 
Molenwijk.

Veel was in aanbouw en als 
kinderen konden wij veel 
spelen op de nog braakliggende 
terreinen of bouwplaatsen. In-
derdaad stond het Auto Palace 

op de hoek en had een heel bre-
de stoep, die erg geschikt was 
om te rolschaatsen.

Er waren wel af veel kleine 
bedrijfjes rond de Wegastraat, 

zoals veel papierfabriekjes. 
Langs de Wegastraat lag toen 
al het kerkhof St Barbara, maar 
in mijn tijd lagen er ook nog 
schooltuintjes naast. We heb-
ben altijd begrepen dat de twee 

rijen huizen daar gebouwd zijn 
om een soort rustgebied rond 
het kerkhof te maken.

Inderdaad heeft ook Van Gend 
en Loos, de Pametex en de 
benzinepomp een plaats op 
de Binckhorstlaan gekregen, 
maar voordien lagen daar ook 
volkstuintjes, best een groot 
complex. Tot op heden vraag 
ik me nog af hoe vervuilend 
toen de grond al geweest moest 
zijn door die bedrijven en de 
gasfabriek. Er zijn in de loop 
van de jaren nog vele bedrijven 
geweest die zich gevestigd heb-
ben aan de Binckhorstlaan.

De Anthony Fokkerschool was 
daar ook iets bijzonders. Zelf 
heb ik mijn bruiloft nog daar 
gegeven, mijn buurman was er 
conciërge.

Ook tegenover ons huis heeft 
nog een klein volkstuincom-
plexje gelegen en dat werd 
later nog een klein zigeuner-
kampje met nog van die ouder-

wetste woonwagens. Het enige 
bedrijf wat daar naast lag was 
Van Malsen, een houtzagerij.

Onze huizen in het blokje 
waren heel klein, meestal maar 
driekamerwoningen, maar wel 
met douche - wat in begin jaren 
’50 ook nog niet erg standaard 
was. De huizen waren zo klein 
dat de douche meestal als extra 
kast werd gebruikt. Vanwege 
de kleine huizen waren er dus 
ook niet veel kinderen, dus 
geen grote gezinnen. Bij ons in 
het portiek woonde een gezin 
met drie kinderen. Nou, dat 
was passen en meten.

Toen ik het huis uit was, zijn 
de huizen eindelijk eens ge-
renoveerd, toen kregen ze pas 
dubbelglas, werden ze geïso-
leerd en de portieken werden 
afgesloten. Het was toen al 
enorm druk geworden en het 
verkeer was oorverdovend. 
Op de foto’s is ook te zien dat 
alle bakstenen muren waren 
bepleisterd en geschilderd.

Alles is kortgeleden tegen de 
vlakte gegaan, heb nog net op 
het laatste moment wat foto’s 
kunnen maken. Het huis mocht 
ik toen niet meer in. Ik had het 
best nog wel eens willen zien 
van binnen.

Dus nu alleen nog een herinne-
ring aan een uniek stukje Den 
Haag, wat ik toch nog steeds in 
me draag.

Nel van den Berg
pfberg@casema.nl
06-23263382

oen ik er kwam wonen was het nog 
een vrij onontdekt gebied waar 
eigenlijk alle industrie nog moest 

beginnen. Het gebouw van de PTT ken ik 
ook nog goed, een buurvrouw uit ons por-
tiek werkte daar ook om telefoons in elkaar 
te zetten. Ook moest ik bij dat huisje van 
de gasfabriek altijd gaspenningen voor mijn 
moeder halen voor de gasmeter.

De Binckhorstlaan
T

Binckhorstlaan 249-251, gezien vanaf de Binckhorstbrug richting viaduct met links de Anthony Fokkerschool (december 
1962). Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

Luchtfoto Binckhorst: omgeving Wegastraat, begraafplaats St. Barbara (1970). Foto: Jaap Rijkenberg (vervaardiger), 
collectie Haags Gemeentearchief

Binckhorstlaan, van het viaduct gezien (1956). Foto: H. Lamme (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief
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THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

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.

Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.
Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.

DOUCHESTOEL MET 
ARMSTEUNEN

Deze douchestoel met armleuningen is 
de ideale douchestoel als u comfortabel 
wilt kunnen zitten tijdens het douchen. 
Sterk aluminium frame met hoogwaardige 
kunststof zitting en rugleuning, in combinatie 
met de armsteunen, bieden u veel comfort. 
De antislip poten zorgen ervoor dat deze 
stoel veilig gebruikt kan worden op een 
gladde en vochtige vloer in de badkamer. 

Zithoogte en 
armsteunen in 
hoogte verstelbaar. 

Met de 
Volharding pas

 € 101,95
Normale prijs € 119,95

BOODSCHAPPENTROLLEY 
ALUSTAR HAVA

Deze boodschappentrolley bestaat uit het 
lichtgewicht trolleyframe AluStar met de 
(afneembare) tas Hava. De trekbeugel is 
eenvoudig in hoogte verstelbaar en goed 
aan te passen op uw lengte. De tas biedt 
ruimte aan uw dagelijkse boodschappen, is 
regenbestendig en voorzien van een apart 
binnenvakje en parapluvak. In donkerblauw 
of zilvergrijs met leuke appelprint. De trolley 
is inklapbaar en makkelijk op te bergen of 
mee te nemen.  

Met de 
Volharding pas

 € 89,20
Normale prijs € 104,95

ELEKTRONISCHE PILLENDOOS

De ACP-80 is een pillendoosje dat u helpt 
bij uw medicijngebruik. U hoeft nu nooit 
meer uw medicijnen te vergeten want de  
pillendoos waarschuwt u als het tijd is voor 
uw medicatie.

Duidelijk display met achtergrondverlichting, 
5 verschillende compartimenten (elk met 
een eigen alarmtijd). Het programma wordt 
dagelijks herhaald totdat een ander tijdstip 
wordt ingesteld. Met duidelijk alarmsignaal, 
trilalarm voor slechthorenden en modus voor 
hartslagmeting. Werkt op batterijen   

Met de 
Volharding pas

 € 25,45
Normale prijs € 29,95

SERVER LICHTGEWICHT ROLLATOR

-  Stijlvolle en comfortabele lichtgewicht rollator, ontworpen 
volgens de laatste trends in 10 modieuze kleuren. 

- Gewicht van ca. 6,5 kg.
-  Uniek oersterk frame met goede stabiliteit voor extra 

veiligheid. Optioneel met Softbanden voor extra Comfort.

De Server rollator biedt veel comfort en is goed wendbaar. 
De Server is bovendien eenvoudig in en uit te klappen en zo 
goed opzij te zetten of mee te nemen in de auto. Verkrijgbaar 
in diverse zithoogtes en maar liefst 10 prachtige kleuren. 

Deze rollator is standaard voorzien van een tas en 
stokhouder. U kunt de rollator naar wens uitbreiden met 
diverse accessoires zoals een ruggordel, boodschappennet, 
opberg-/reistas, dienblad, bel en comfortabel zitkussen.

 ONZE TOPPERS! - STIJLVOL ÉN LICHTGEWICHT - REHASENSE ROLLATORS 

ATHLON CARBON ULTRALICHTGEWICHT ROLLATOR 

-  Ultra lichtgewicht rollator slechts 5.2 kg.
- Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid en comfort.
- Zeer licht wendbaar met kleine draaicirkel.

De Athlon rollator is gemaakt van Carbon Fiber en daarom uiterst licht. Met 
een eigen gewicht van slechts 5,2 kg één van de lichtste rollators op de markt. 
Bij het ontwerp van de Athlon rollator is rekening gehouden met design en 
gebruikersgemak. Maximaal gebruikersgewicht is 150 kg. Maak kennis met deze 
superlichte en onverwoestbare carbon fi ber rollator. Optioneel met softbanden 
voor extra comfort tijdens het lopen. 

De Athlon rollator is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het 
vergrendelingssysteem. Zo maakt u de Athlon compact en handzaam om mee te 
nemen. 

Verkrijgbaar in de kleuren zwart, antraciet, wit en rood (zwart en rood in diverse 
zithoogtes). U kunt de rollator naar wens uitbreiden 
met diverse accessoires zoals een ruggordel, 
boodschappennet, 
opberg-/reistas, dienblad, 
bel en comfortabel 
zitkussen.

Met de 
Volharding pas

 € 250,-
(met softbanden € 295,-)

Normale prijs € 299,-

Met de 
Volharding pas

 € 420,-
(met softbanden € 465,-)

Normale prijs € 499,-

zithoogtes). U kunt de rollator naar wens uitbreiden 

is inklapbaar en makkelijk op te bergen of 
mee te nemen.  mee te nemen.  

Volharding pas

 € 89,
Normale prijs € 104,95

Volharding pas

opberg-/reistas, dienblad, 
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Dinsdag 28 mei 2019

Ford 17M (1964)

In die zelfde periode reed ook 
de Ford 17M rond in het Haag-
se. Voor de kenners: de P3 die 
geproduceerd werd van 1960 
tot 1964. Een Duitse Ford met 
een typisch Amerikaanse inslag 
die door zijn bijzondere vorm-
geving de bijnaam ‘Badkuip’ 
had meegekregen.

In 1964 kwam het nieuwe mo-
del 17M en ook deze had een 
Amerikaanse inslag, veroor-
zaakt doordat als je een blauw 
exterieur koos, dan was ook 
alles blauw in het interieur, wat 
in die tijd erg modisch was bij 
Amerikaanse auto’s. Een blau-
we Ford 17M had dan ook een 
blauw dashboard, een blauw 
stuur en blauwe skai-bekleding. 

Forse brede chromen grille, 
chromen bumpers, chromen 
raamomlijsting rondom, 
chromen zijstrips, chromen 
wieldoppen en het middenstuk 
aan de achterkant was een 
chromen plaat met daarboven 

een chromen strip en aan de 
onderkant chromen bumpers. 

Ook in het interieur was het 
klokkenpaneel achter het 
stuur een matchromen unit 
en natuurlijk de tweederde 
chromen claxonring en dan laat 
ik de chromen buitenspiegel 
en de chromen ruitenwissers 
nog maar buiten beschouwing. 
Maar gek genoeg zag het geheel 
er toch beschaafd en aantrek-
kelijk uit. In 1964 kostte deze 
17M 7.885 gulden. Ik heb het 
dan over de serie die van 1964 
tot 1967 werd geproduceerd 
en daarna kreeg hij een facelift 
tot 1971. 

De 17M had een 4 cilinder mo-
tor met 1498 cc en 67 pk. Het 
model was ook leverbaar als 
20M met een 6 cilinder motor 
met 1998 cc en 90 pk met een 
topsnelheid van 160 kilometer. 
Er was zelfs een 20M TS met 
100 pk. Schakelen deed je toen 
met een fors hendel aan het 

stuur, waarvan het mechaniek 
wat hakerig werkte. Ford was 
met name in die tijd een verte-
genwoordigers- en familie-au-
to, want hij was ruim voorin, 
achterin en in de bagageruimte. 

Hij was ook zeer op comfort 
afgestemd, wat je ook merkte 
als je scherp de bocht door 
ging met enig overhellen en de 
wegligging was wat zweverig 
op hogere snelheden, mede 
veroorzaakt door de achteras-
constructie.

Voorin had deze Ford be-

krachtigde schijfremmen en 
achter trommelremmen. In het 
interieur drong zeker bij de 
V6-motor nauwelijks motorge-
luid door. Het dashboard zag 
er verzorgd en ergonomisch 
goed uit en symmetrisch wat 
het klokkenpaneel betrof. Zoals 
gezegd een chroom lichtmatte 
uitvoering snelheidsmeter in 
het midden en aan weerszijde 
twee kleine ronde klokjes met 
info zoals benzinevoorraad en 
zo. 

Daaronder ook mooi gegroe-
peerd aan weerzijde twee 

knopjes. Opvallend waren in de 
rand van het stuur, zeg maar 
duimindrukken rondom, voor 
een optimaal stuurcomfort. 
Het deed mij altijd denken aan 
hoe wij als kwajongens met het 
grootste plezier onze duimen 
indrukten in de stopverf bij 
net geplaatste ramen, maar dat 
terzijde. 

Bij de facelift in 1971 werd het 
allemaal wat saaier, maar ook 
dat terzijde.

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

k zal een jaar of 9 zijn geweest en had 
een vriendje, Peter Peije. Zijn vader was 
jockey en reed op zondag koersen op 

Renbaan Duindigt en dan mocht ik mee. Weet 
nog dat we in die tijd daar doppen van frisdran-
ken verzamelden zoals die van Hero Cassis en 
zo. Reuze spannend allemaal daar in dat wereld-
je met op het parkeerterrein veel Amerikaanse 
auto’s zoals de Chevrolet Impala met die vinnen. 

I

En daarmee verdween misschien 
wel het meest bijzondere café 
dat Den Haag ooit heeft gekend. 
Waar normaal gesproken een 
minimumleeftijd voor al te 
jeugdigen werd en wordt gehan-
teerd, gold bij café De Stoop een 
hele andere minimumleeftijd: 
voor je 65e kwam je er vanaf 
acht uur in de avond gewoon 
niet in! Op een groot bord stond 
vermeld: ‘Hier is het! Curieus 
café voor 65-plussers, op ver-
toon van uw bejaardenpasje of 
andere legitimatie. Geen toegang 
voor personen beneden 65 jaar.’ 
Die ‘ouden van dagen’, zoals dat 

toen werd genoemd, konden er 
voor een schijntje terecht; alle 
consumpties kostten 50 cent. 
Daar kon je nog eens een stuk in 
je kraag drinken zonder failliet 
te gaan! Deze twee foto’s heb ik 

in 1974 gemaakt, ik vond het 
curieus genoeg om dit voor het 
nageslacht vast te leggen!

Hans Boers
hansboers@ziggo.nl

Café De Stoop, een curieus café aan het Westeinde
Wanneer uitbater G.J. v.d. Berg zijn café De Stoop aan het Westeinde 252 is begonnen, 
is mij niet bekend. Maar ik weet wel wanneer zijn pand en de andere twee karakte-
ristieke klokgevelpanden tegen de vlakte gingen. Dat was om precies te zijn in mei 
1978, omdat vlak erachter het Westeinde Ziekenhuis was verrezen.
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Een verzameling routestrips 
gered van de oud-ijzerpers.

Ik werd hopeloos verliefd op 
deze auto en alles moest er 
voor wijken om hem in bezit 
te krijgen. Ook hier gold dat 
liefde blind maakt, en dat heb ik 
geweten! 
De garage, met het pronte BO-
VAG reclameschild aan de gevel, 

was geen lid van die club. Later 
bleek dat je gemakkelijk aan 
zo’n schild kon komen en dat 
er nauwelijks of geen controle 
op was.
Het bleek al snel een kat in de 
zak, want naast het feit dat er 
technisch van alles aan man-

keerde, was er ook geen geldig 
kenteken, de plaat zat er wel op, 
maar bleek vals te zijn, dus bij 
de RDW onbekend. Uiteraard 
had ik alles al betaald en de 
garage gaf niet thuis.
Uiteindelijk kreeg ik toch 
alles voor elkaar, inclusief een 

beperkte restauratie, en heb ik 
er een aantal jaren veel plezier 
van gehad, totdat de kosten zich 
maar bleven opstapelen en ik 

van de MG afstand moest doen. 
Maar de aandacht en liefde 
voor dit soort auto’s was niet 
verdwenen.

Mijn MG
Toen ik rond 1962 als 19-jarige op de Rijswijkseweg bij de des-
tijds landelijk bekende installateur Winkelhorst werkte, kwam 
ik in die omgeving een keer langs een garage waar een MG-TD 
werd aangeboden. Het is een model tussen de echte antieke en 
de moderner gestileerde modellen in. Het was de opvolger van 
de MG-TC die nog een starre vooras had, zoals bij een koets het 
geval is.

MG-TD, typisch British racing green

Ik werd niet zo zeer verliefd 
op Bergman, maar wel op het 
schitterende model van de auto. 
Ik ben twee keer naar de �ilm 
geweest en heb stiekem foto’s 
gemaakt van het �ilmdoek, als 
die sportauto weer in beeld 
kwam. Met die foto’s gewapend 
ben ik langs garages gegaan om 
uit te vinden welk merk en type 
het was van deze elegant gelijn-
de sportauto, een droombeeld, 
die wilde ik hebben! Ik raakte 
zo bekend met de TR2- en de 
TR3-serie. Maar tussen droom 
en daad staan wetten in de weg, 
schreef Willem Elssschot al in 
1910. 

In dit geval werd de wet door 
geldgebrek en heel veel andere 
omstandigheden bepaald.
Maar ruim 35 jaar later kwa-
men de kriebels toch weer 
op en liep ik, maar niet echt 
toevallig, tegen een aanbod van 
een schitterend gerestaureerde 
Triumph-TR3A uit 1961 aan. 
Uiteindelijk kwam hij in mijn 
bezit, het is de groene auto op 
de foto. Voor de kenners: het 
is een 4-cilinder benzinemotor 
van 2100 cc, met twee carbu-
rateurs, vier versnellingen met 
een keer achteruit, een elek-
trisch te schakelen overdrive, 

schijfremmen vóór (toen al 
standaard!) en trommelremmen 
achter.

Zo raakte ik thuis in de Tri-
umph-wereld, ook met de be-
kende Triumph-restaurateur in 
Nieuwerbrug, Hans Kooy. Daar 
stond een soort oer-uitvoering 
van dit model, een TR2-‘long-
door’ uit 1954, maar in een 
totaal verwaarloosde staat. Het 
plaatwerp was zo slecht dat vele 
stukken ontbraken of doorge-
roest waren. Een bijna drie jaar 
durende restauratie en revisie 
van motor, aandrijving, remmen, 
achteras, overdrive en het in-
terieur volgde en van het wrak 
werd een TR2 in concourscon-
ditie gecreëerd die zeker mooier 
en beter is dan het origineel dat 
in 1954 de fabriek verliet. Ik 
hoop dat als u de foto’s bekijkt, 
het kunt beamen.

Beide modellen zijn gelijk, 
motorisch bijna ook, maar 

de uitvoering van de TR2 is 
minder luxe. Want er waren 
geen deurkrukjes, gewoon via 
het interieur aan een kabeltje 
trekken, minder chroom-de-
tails, trommelremmen rondom, 
meestal stalen velgen, kleinere 
raampjes in de linnen kap en 
geen ventilatieopening bij het 
voorraam, zoals de 2CV-kenners 
wel weten hoe dat er uit ziet.

Nog even over de toevoeging 
‘longdoor’. De latere uitvoerin-
gen van de TR2 waren ‘short-
door’. De deuren liepen niet lan-
ger door tot aan de onderkant 
van de carrosserie zoals op de 
bovenstaande 
foto, maar ble-
ven daar zo’n 
8 cm boven. 
Dit was i.v.m. 
klachten uit 
landen waar 
links ge-
stuurd werd 
(rechts rijden). De eigenaar 
lette wel op, maar de passa-
gier(e) minder en zo knalde de 
deur soms tegen de stoeprand 
aan, met schade als gevolg. De 
gebruikelijke daarop volgende 
boze reactie zal in het geval van 
een charmante passagiere wel 
achterwege zijn gebleven.

Beide modellen zijn zonder 
stuur- en rembekrachtiging 
en vergen dus vrij veel spier-
kracht om er mee te rijden. 
Het speelse gemak waarmee 
Ingrid Bergman er al kweb-
belend mee door het drukke 
Parijs reed, bewijst dat het een 

gemonteerde opname is. Ik zou 
er nog heel veel meer details 
over de auto kunnen vertellen, 
maar dat is voor de autofreaks 
onder ons, die zoeken maar op 
internet waar alles te vinden 
is. Deze Triumph’s rijden strak 
en zelfs comfortabel, met een 
heel goede zitpositie. Maar het 
is altijd beter om het buitenge-
bied op te zoeken en de op onze 
snelwegen soms heersende 
verkeersoorlog te mijden.

In de afgelopen jaren zijn er al 
veel leuke tochtjes gemaakt in 
binnen- en buitenland. Altijd is 
het weer heel leuk als er iemand 
graag mee wil rijden als co-pi-

lot, een 
familielid, 
buurman 
of een an-

dere Triumph-lie�hebber. Het is 
heel anders dan met een moder-
ne auto. Samen met een vriend 
bekijken wij nu landkaarten 
om uit te zoeken welke grotere 
Europese tocht er binnenkort 
gemaakt gaat worden. Maar ook 
het rustig en ontspannen rijden 
over landweggetjes en langs 
onze prachtige rivieren, dorpjes 
en molens geeft heel veel ple-
zier, met wind, wolken, zon en 
soms een klein buitje, want het 
linnen dak blijft altijd achterin 
opgeborgen.

Dit ging over de nog springle-
vende liefde voor mijn twee 
Triumph’s. Eerder las ik al 
enkele bijzonder leuke en heel 
interessante autoverhalen in 
ons fameuze blad De Haagse 
Tijden, het blad waarvoor het 
bejaardenstigma De Oud-Hage-
naar verdween en zo hopelijk 
ook de jong-Hagenaar als lezers 
en lezeressen aan zich te bin-
den. Wie volgt?

Frank Schmits 
Schmits-3137@ziggo.nl

Mijn Triumph’s
Zo rond 1964 draaide er in Den Haag en elders de 
iconische fi lm “Aimez vous Brahms”, naar het boek 
van Francoise Sagan. Het was een romantisch dra-
ma met de beroemde acteurs Ingrid Bergman, Yves 
Montand en Anthony Perkins in de hoofdrollen. Er 
zijn enkele scenes waarin Paula (Bergman) meelift 
en soms zelf rijdt in de Triumph-TR3A van Philip 
(Perkins).

De Triumph TR3-A 1961

De Triumph-TR2 uit 1954, van wrak tot juweel…
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RAAD HET WOORD SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. langstaartig reptiel; 7. geweerdolk; 12. Indische praatvogel; 13. binnenplaats van een woonhuis; 14. 
bergweide; 15. niet parkeren (a�k.); 17. slecht horende; 19. faam (reputatie);  21. familielid; 22. roeipen; 24. 
hartstimulator; 27. deel van mond; 28. verpakking voor �lessen; 30. borstbeen; 31. jongensnaam; 32. familietwist; 33. 
gevangen verblijf; 35. foutmelding (computerterm); 37. Europese Economische Gemeenschap (a�k.); 38. lichte huidwond; 
41. familielid; 42. versregel; 44. Nederlandse Katholieke Ondernemers Verbond (a�k.); 46. insect; 47. wintervoertuig; 48. 
veerkrachtig (elastisch); 49. Engelse titel; 50. melkklier; 52. telwoord; 54. grote steekvlieg; 56. klein soort paard; 58. we-
reldtaal; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. losgeraakte draad; 64. ontkenning; 65. reclameverlichting; 67. onzinnige 
praat; 68. kippeneigenschap; 70. gecastreerd paard; 72. waagstuk; 73. kinderspel; 76. laan (straat); 77. multiple sclerosis 
(a�k.); 78. primitief vaartuig; 79. plaats in Duitsland; 81. poste restante (a�k.); 82. meisjesnaam; 83. dopheide; 84. rivier in 
Utrecht; 86. stierenvechter te paard; 87. kopie van een kunstwerk.

Verticaal
1. galante begroeting; 2. gigabyte (a�k.); 3. plechtige belofte; 4. kerkelijk sacrament; 5. mengsel van cement en zand; 6. deel 
van een boom; 7. korte warme overjas; 8. tijdsperiode; 9. boomsoort; 10. maanstand (a�k.); 11. zweefrek in een circus; 
16. duw (zet); 18. Verenigde Arabische Republiek (a�k.); 20. Amsterdamse beursindex; 21. binnenste van een vrucht; 
23. uiting van blijdschap; 25. rivier in Spanje; 26. allerwegen; 27. bouwsteentjes voor kinderen; 29. plaats in Zeeland; 
32. ziekenverzorger; 34. glansverf; 36. rode vleessoort; 37. wandversiering; 39. snaarinstrument; 40. kersensoort; 42. 
aanbouw aan een huis; 43. zalmachtige vis; 45. op grote afstand; 46. doorwaadbare plaats; 51. Europeaan; 53. zijrivier 
van de Donau; 54. systeem voor het opbergen van stukken; 55. verbrandingsverschijnsel; 56. pleister (witsel); 57. ver (in 
samenstelling); 59. tijdsperiode; 60. Spaanse vruchtenwijn; 62. paardrijder; 63. onderwijzer; 66. godin van de dageraad; 
67. keel,- neus- en oorheelkunde (a�k.); 69. vreemd (raar); 71. loo�boom; 73. ruwe scherts of opstel; 74. deel van been; 75. 
litteken van knijpen; 78. over (langs); 80. troe�kaart; 82. personal computer (a�k.); 85. muzieknoot.

Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Sudoku A                                     Sudoku B                               

TRAPPENSTOFFENRING • TRAPPENRENOVATIE • LAMINAAT • PVC • VINYL • TAPIJT • EGALISEREN

HAAGSE VLOERCENTER

WEIMARSTRAAT 212 • 2562 HP DEN HAAG • 070 - 369 56 90

LAMINAAT: € 15,95m²
GRATIS ONDERVLOER, PLINTEN, BEZORGEN EN LEGGEN

NIEUWE VLOER NODIG? KEUZE UIT MEER DAN 500+ KLEUREN

Raad het 
woord, stuur 
uw antwoord 
op naar puz-
zel@dehaagse-
tijden.nl en win! 
In de volgende 
krant leest u de 
juiste oplossing 
en worden de 
prijswinnaars 
bekendgemaakt

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

Vraag naar de mogelijkheden.
W: www.deontzorgcentrale.nl T: 0174-768888 E: info@deontzorgcentrale.nl

Vraag naar de mogelijkheden.

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin.
Voor al uw schilderwerk, timmerwerk, elektra, schuttingen plaatsen,

tuinonderhoud, tot het ophangen van lampen en schilderijen.
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 Dinsdag 28 mei 2019   

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie ver-
schillende puzzels maken. In de eerste puzzel wordt 
u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de 
tweede puzzel moet u de Sudoku-opgave oplossen. De 
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de 
juiste antwoorden van de vorige krant. 

Woordraadsel: hoofddeksel. Sudoku: 1-7 Kruiswoord-
puzzel: ratelpopulier. Onder de inzenders verloten we 
wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, te 

besteden bij Comfortland.
U mag de juiste oplossingen bundelen in een enkel 
bericht, maar afzonderlijk mailen mag ook. U kunt 
de oplossing mailen naar puzzel@dehaagsetijden.
nl. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 7 juni.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Jean-Louis Blange, te Voorburg
2. M. Niekolaas, te Nootdorp
3. Joke Grootveld, te Den Haag
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DE HOFPAS DE HOFPAS 
WORDT EEN WORDT EEN 
SPAARPAS!SPAARPAS!

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

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

MET KORTING NAAR PARKPOP SATURDAY NIGHT
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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

Tot nu toe kreeg je op vertoon van je Hofpas korting 
of een aanbieding. Binnenkort spaar je punten bij 
elke aankoop, die je een volgende keer kunt 
inwisselen voor korting of je spaart nog even door 
voor gratis producten en diensten. 

Voor mensen die gewend zijn aan de korting verandert er dus niet 
zoveel. De winkelier scant de pas of app waardoor er automatisch 
spaarpunten op de pas/app worden gezet. Eén Hofpaspunt is een 
eurocent, zo spaar je ongemerkt een mooi bedrag bij elkaar! 

Je spaart dus met je Hofpas bij de op het spaarsysteem aange-
sloten bedrijven en kunt kiezen waar je de punten wilt inwisselen. 
Heel handig met slechts 1 pas! Het spaarsysteem biedt meer 
mogelijkheden: zo kun je sparen voor korting op je dagelijkse 
boodschappen, een uitje, etentje, sport, cultuur, een schoonheids-
behandeling maar ook voor een goed doel of een (sport)vereniging! 

Bij wie kan ik straks sparen? 
Het aansluiten van de Hofpaswinkels en bedrijven op het spaarsys-
teem gaat geleidelijk. De komende maanden krijg je bij sommige 
partners nog voordeel op vertoon van je pas, bij anderen spaar je 
punten. 

Op www.dehofpas.nl staat binnenkort een overzicht van alle spaar-
partners. Hou de website regelmatig in de gaten, want het aanbod 
wordt wekelijks groter! 

Goed bezig! 
Door vaker lokaal te winkelen en erop uit te gaan, steun je lokale 
ondernemers waardoor buurten gezellig blijven. Met de Hofpas heb 
jij zelf ook voordeel van lokaal winkelen, voor iedereen winst dus. 
Gebruik de Hofpas zo vaak je kan en vertel het iedereen. Zo houden 
wij samen de buurt en stad levendig en gezellig! 

Meer informatie over de spaarpas is te vinden in de volgende 
editie van de Haagse Tijden.

Parkpop presenteert voor de tweede keer: PARKPOP SATURDAY NIGHT, zaterdag 29 juni in het Zuiderpark. 
Geniet lekker in de buitenlucht van je favoriete artiesten van vroeger en nu.  Met twee podia en een te gekke 
line-up van nationale en internationale top acts belooft het weer een swingende, zwoele zomeravond te worden!

Aanvang: zaterdag 29 juni | 13:30 – 23:15 uur 
Line up: Nile Rodgers & CHIC | Tears for Fears | Skunk Anansie | Cypress Hill | Triggerfinger | DI-RECT | 
MY BABY | Navarone | Gruppo Sportivo

Hofpasvoordeel: €10,- korting op je tickets! Bestellen via parkpopsaturdaynight.nl. 
Gebruik hiervoor promocode: PPSN858
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