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Dat kwam zo: ik werkte even 
verderop, op de Binckhorstlaan.

En in de middagpauze wandelde 
ik nog weleens door de buurt. 

Waarom? Het is, vond ik, een leu-
ke volksbuurt. Gezellige straatjes. 
Mét voortuinen. Leuke huizen. 

Totdat ik werd opgeschrikt door 
een interview op Radio West. Die 
had een meneer aan de micro-
foon die vertelde dat de buurt 
gesloopt zou gaan worden.

Slopen?! Néé, toch! Ja, dus wel. 

Daarop heb ik op een zonnige 
zaterdag m’n fotocamera gepakt 
en ben ik naar de Rivierenbuurt 
ge�ietst. In een tuin zag ik een 
familie met enige buren lekker 
aan het keuvelen.

Een allervriendelijkste meneer 
nodigde mij uit in zijn woning. 
Ook vertelde hij mij een en ander 
wat ik al had gehoord in het 
interview. 

Daarop nodigde hij mij uit in zijn 
woning. Waarop hij mij een (foto)
boek liet zien, naar aanleiding 

van een jubileumjaar van de 
woningbouw. Een schitterend 
mooi (foto)boek. Ik wou dat ik 
het had... En ach, als je dan die 

foto’s ziet: wat een gezellig wijkje. 
Ons kent ons. 
En nu? Blokken huizen. Recht toe 
recht aan. 

Mooi? 
Oordeel zelf. Gewoon op je �ietsje 
erheen en dan een stukkie lopen.

Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl

ja, alleen 
al van de 
naam zou 

je met dit weer er 
dorst van krijgen. De 
Amstelstraat is één 
van de straten van 
de Rivierenbuurt. Ik 
kwam nog wel eens 
in deze buurt. 

De Amstelstraat
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In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
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Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd. 
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De Haagse Tijden?
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Oproepjes De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat 
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Tabak- en sigarenfabrie-
ken
Vroeger stonden zeer veel 
tabak/sigarenfabrieken. Maar 
alles is voorbij. Ik zoek naar 
oude foto’s en oude sigarenban-
den. Zijn er nog verhalen over 
deze bedrijfstak? Mail mij.
 
Herman Jansen
wecheltie@ziggo.nl

Versje over tweelingen
Wij, Ineke Hauser-Badoux en 
Bep de Haas-Badoux, zijn een 
tweeling uit 1939.

Wij zijn bij de padvinderij 
geweest en hebben daar een 
versje geleerd waar we alleen 
het refrein nog van weten.

“Wij zijn tweelingen van jongs 
af aan, dat kunt u toch aan ons 

zien? Wij hebben altijd alles 
samen gedaan en hadden pret 
voor tien. Een enkele keer 
hadden we ruzie, in plaats van 
schik, maar dan begon eerst zij 
en dan ik.”

Wie helpt ons verder?

Ik zie uw antwoord gaarne 
tegemoet.
 
Bep de Haas-Badoux
bepdehaas@icloud.com

Café De Stoof
Leuk, dat artikel over café De 
Stoof. Het was in de jaren zestig 
dat mijn vader er heel vaak 
kwam.

Dat er na acht uur ‘s avonds 
mensen van jonger dan 65 jaar 
er niet in mochten, klopt niet 

helemaal. Mijn ouders gingen 
vaak op vrijdag- of zaterdag-
avond en die waren nog jong 
toen.

Ik weet nog dat ik geregeld 
erbnij was en daar soms een 
nachtje logeerde. Dan had mijn 
vader een reden om de andere 
dag weer terug te gaan.

Ome Gerrit en tante Joke waren 
de eigenaars. Ze sliepen boven 
de zaak. Ze hadden een woning 
in het Kortenbos, maar welke 
straat, dat weet ik niet meer. Ik 
kan het ook niet meer navra-
gen, want mijn ouders zijn al 
lang geleden overleden. Wel 
weet ik dat ze zelf geen kinde-
ren hadden.

Ze waren heel lief voor mij. 
Ik was toen een jaar of tien. 
En tante Joke draaide vaak 
Niemand weet van Johnny Lion 
op de jukebox. Of ze draaide 
speciaal Willeke Alberti voor 
mij - waar ik nu nog steeds fan 
van ben. Hoe het verder met ze 
is gegaan, weet ik helaas niet. 
Maar het bracht leuke herinne-
ringen naar boven.

Ik kreeg ooit van hen een 
lichtbak van Pepsi Cola, waar 
Willeke Alberti in die tijd 
reclame voor maakte. Die hing 
in het café.

Ik heb hem nog steeds en ben 
er heel zuinig op.

Marja Scholten-Andre
marja.scholten.andre@gmail.com

Puch en Tomos
Voor ons clubblad van de 
PTCN, de Puch en Tomos Club 
Nederland, zijn wij op zoek 
naar foto’s en verhalen van de 
Haagse iconen uit de zestiger 
jaren: de Puch en de Tomos.

Mocht u een mooi verhaal en/

of foto’s hebben die wij kunnen 
plaatsen in ons blad, dan vraag 
ik u met mij contact op te 
nemen.

Uiteraard krijgt u een clubblad 
met het verhaal en/of foto’s na 
plaatsing toegezonden.

Ferry van der Star
fcjvanderstar@gmail.com
06-47048002 

Foto van K.J.C. Deelen
Ik ben een trouw lezer van 
uw blad en zag in De Haagse 
Tijden van 14 mei op pagina 
9 een foto bij de aankondiging 
van ‘(H)eerlijke tijden’ een foto 
staan waarop ik mijn moeder 
herkende.
Ik liet de foto aan mijn moeder 
zien en ze herkende zich er 

gelijk op. Ze zei: ‘O, ja, ik herken 
ook het jasje dat ik aan had.’ 

Wij, de familie Hoogenboezem, 
hebben op nr. 178 van de Pieter 
Langendijkstraat gewoond.

Deze foto is volgens mij bij 
tuinactiviteiten in de Pieter 
Langendijkstraat gemaakt. 
Graag kom ik in contact met de 
fotograaf.

In de uitzendingen zag ik me-
vrouw Deelen voorbijkomen. 
Graag kom ik dus in contact 
met de fotograaf, want mis-
schien heeft ze nog meer foto’s 
waar de familie Hoogenboezem 
op straat. Ik hoor graag van u.

Arie Hoogenboezem
ahoogenboezem@rdw.nl

Mooi artikel over de Binckhorstlaan
Je staat er niet bij stil dat ook daar mensen destijds hun jeugd 
hebben doorgebracht... Voor mij was het altijd een gebied waar 
je zo snel mogelijk doorheen fietste.

Maar nu is het bijna onherkenbaar als je er een tijdje niet bent 
geweest! Zeker ook vanwege de aansluiting op de bijna voltooi-
de Rotterdamsebaan.

Een belangrijk gebouw bleef onvermeld: de gemeentelijke HTS, 
die zich vanaf 1964 in een gloednieuw pand aan de Wegastraat 
vestigde. Later opgegaan in de elders (bij station HS) nieuwge-
bouwde Haagse Hogeschool. Toch bleef de ‘Wegastraat’ nog tot 
1996 als dependance in gebruik.

Op de luchtfoto (1970) in het artikel van Nel van der Berg staat 
het gebouw midden bovenaan. Op bovenstaande foto: HTS 
Wegastraat (1964).

Tenslotte, echtgenoot Krijn de Graaf gaf me deze tip: hij stu-
deerde hier elektrotechniek van 1965-1969!

Corrie de Graaf
corriedegraafrijswijk@gmail.com

Unieke en typisch
Haagse instelling
Naar aanleiding van dit artikel in de uitgave van 28 mei kreeg 
ik een reactie van Daphne ter Bals, waaruit blijkt dat er zelfs 
een lied over Tocci’s Milkbar geschreven is. Het staat op de cd 
The Noble Folly of Rock ‘n’ Roll ( 2006 ) en wordt uitgevoerd 
door Trespassers W . De tekst en de melodie zijn van de hand 
van Cor Gout. Een zeer toepasselijke tekst, mag ik wel zeggen.

Tocci Bar
Let’s go to the Tocci Bar
Tocci Bar
Listen to the jukebox-hits
The mistress will make you
A coffee or a milk-shake
While you sing along the juicy bits
Of Wake Up Little Suzie
Bij the Everlys
Dreaming at the Tocci Bar
One day I will be a star
And have a hit
With a rocking ditty
About the Tocci Bar
Let’s go to the Tocci Bar
Tocci Bar

Let’s dream away with 
the hits of today

Forget about school
And your girlfriend’s parents
Let’s just be cool
And tap our feet to
The beat of Ritchie Valence

Let’s go to the Tocci Bar
Tocci Bar
And look at the girls
Who are new in these premises
Surely coming from the other 
side of town
Some white, some brown
Let’s call them Donna or Mary-Lou
Rosalee or Peggy-Sue  
 
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Bij binnenkomst roept Louis: 
“Wil je een bakkie schat?” De 
mannen kijken me aan. “Kom 
gezellig hier zitten.” “Naast hem 
zou ik niet gaan zitten hoor.” Het 
is even slikken. Een vrouw – cor-
rectie: een jonge vrouw – zie je 
niet vaak in de kof�ietent. Jonge 
mensen zijn hier überhaupt niet 
veel te vinden. De kof�ietenten 
hebben het mede hierdoor lastig. 
Het is zelfs zo erg dat het Haagse 
fenomeen uit het straatbeeld 
dreigt te verdwijnen.

Na één bakkie heb ik mijn plan 
uitgedacht. Ik ga alle kof�ietenten 
vastleggen. Kof�ietenten staan 
op de meest gekke plekjes in 
Den Haag. In het midden van een 
kruispunt, in de berm van de weg 
of aan de rand van het bos. Maar 
wat kof�ietenten nou echt Haags 
maakt, is natuurlijk het geouwe-
hoer ín de kof�ietent. Dat wilde ik 
dus ook graag vastleggen. En van 
het ene bakkie kwam het andere, 
en nog een en nog een, want 
stoppen met schenken doen 
ze niet in de kof�ietent. Paula 

waarschuwt me nog: “Als je hier 
weggaat ben je net een wande-
lende kof�ieautomaat.” 

Al vierendertig jaar komt Paula 
bij kof�ietent ’t Statenplein. Dat 
alleen mannen welkom zijn in 
de kof�ietent is een misverstand. 
“Je wordt hier met open armen 
ontvangen,” zegt ze. Niet alleen 
zijn vrouwen meer dan welkom 
in de kof�ietent, veel kof�ietenten 
worden gerund door vrouwen. 
Zoals Wendy van kof�ietent de 
Koning, Jose van Kof�iehuis Aagje 
en moeder en dochter Chantal en 
Clara van kof�iehuis Berestein. “Je 
moet wel tegen dat geouwehoer 
kunnen,” hoor ik van ze. 

Dat de kof�ietenten in Den Haag 
nog bestaan is eigenlijk een 
wonder. Vroeger stonden ze in 
heel Nederland. Het salaris in de 
kroeg uitbetalen bleek niet zo’n 
verstandig idee, dat verplaatste 
zich naar de kof�ietent. En toen 
kwam de bank. De kof�ietenten 
verdwenen in heel Nederland, 
behalve in Den Haag. Den Haag is 

niet alleen de stad van vrede en 
recht, maar ook de stad van ver-
schillen. Van zand en veen, van 
Hagenees en Hagenaar en van 
arm en rijk. De kâhwe kak in Den 
Haag wilde het niet hebben dat 
de arbeiders hun lunch nuttigden 
in hun keuken. De arbeider was 
dus genoodzaakt ergens anders 
zijn broodje te eten. De kof�ietent 
bood uitkomst. Men genoot er 
van z’n eigen lunch en een be-
taalbaar bakkie pleuâh. Veel is er 
sindsdien niet veranderd. Al zie 
je er weinig arbeiders meer hun 
eigen lunch nuttigen. Wel een 
broodje bal, uitsmijter of broodje 

beenham. Bij Sjaak kan je zelfs 
een lekkere pannenkoek krijgen 
en de meeste serveren dagelijks 
verse soep. 

Maar de kof�ietent is meer dan 
een tent waar je kof�ie drinkt en 
een broodje bal eet. Dat laten 
Maryam en Frank van de Prinse-
vink zien. Met een stel vaste klan-
ten zijn zij lekker gaan eten in de 
Hoftrammm. De hele Hoftram-
mm zat vol. “Als iemand ziek is, 
een operatie moet ondergaan of 
jarig is, dan zorgen we voor een 
bos bloemen, een steuntje in de 
rug of een ander mooi cadeau,” 

vertelt Frank me. 

Nadat ik anderhalf jaar heb gefo-
tografeerd, vele bakkies gedron-
ken en ontzettend veel gelachen, 
is het moment daar. Het boek is 
af. Ruim 190 pagina’s met foto’s 
en quotes.

Donderdag 25 juli van 16 tot 19 
uur is er bij The New Farm in 
Den Haag een feestje ter ere van 
het boek en natuurlijk van de 
Haagse kof�ietenten. Want daar 
gaat het mij uiteindelijk om, dat 
we met z’n allen, jong en oud, 
weer lekker naar de kof�ietent 
gaan. Dé plek waar wereldpro-
blemen worden opgelost, waar 
eenzaamheid niet bestaat en de 
bakkies en broodjes nog altijd 
betaalbaar zijn.

Heb jij mooie verhalen? Stuur ze 
dan vooral naar me op. En wil je 
het boek kopen? Dat kan via de 
website: dehaagsekof�ietent.nl 

Milene van Arendonk
hoi@dehaagsekof�ietent.nl

aar zit ik dan. Een bakkie pleuâh naar bin-
nen te slurpen in het Haagse fenomeen. 
Een andere dan ik gewend was, want ‘die 

van mij’ is gesloten. Helaas. En dus moest ik op 
zoek naar een andere koffietent. Met het sluiten van 
de Nieuwe Lijn, die inmiddels z’n broodjes bal heeft 
verruild voor plantaardige wraps, is de dichtstbijzijn-
de koffietent ’t Statenplein. 

“Zo, kom jij hier solliciteren?” “Nâh, ik neem je gelijk aan!”

Welkom in de Haagse koffi etent!
D

website: dehaagsekof�ietent.nl 

Milene van Arendonk
hoi@dehaagsekof�ietent.nl
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Carola Pim Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 
uitvaartwensen

• Uw uitvaartverzorger in regio 
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 Bus excursievakanties Bus excursievakanties   

  

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

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    
  

  

  

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.   

+ 

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

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

€ 100,-  Korting 

  
  

€ 1

7 dg. Rijn7 dg. Rijn––  en Moezelcruise en Moezelcruise   
met luxe cruiseschip Dutch Melody ****met luxe cruiseschip Dutch Melody ****  

van 9 t/m 15 okt. 2019van 9 t/m 15 okt. 2019  
Profiteer van € 100,Profiteer van € 100,--  p.p. Kortingp.p. Korting  

van € 898,van € 898,--  nu al vanafnu al vanaf  € 798,€ 798,--  p.p.p.p.  
  

  Deze luxe cruise is o.a. inclusief:Deze luxe cruise is o.a. inclusief:  
���� Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v. Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v.   
���� Mooie vaarprogrammaMooie vaarprogramma  
������ Volpension met veel extra’s Volpension met veel extra’s    

 RiviercruisesRiviercruises  

  

All Inclusive Hotel ‘t Holt ***All Inclusive Hotel ‘t Holt ***  
Diepenheim / TwenteDiepenheim / Twente  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 259,€ 259,--  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.  € 269,€ 269,--  p.p.p.p.   

Nieuw 
Vele gastvrije familiehotels op de mooiste plekjes in Nederland & Duitsland 

Nieuw 

  AllAll InclusiveInclusive  Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***  
Stadtkyll / Vulkaaneifel / DuitslandStadtkyll / Vulkaaneifel / Duitsland  
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 259€ 259--  p.p.p.p.   

65   Korting 

  All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***  
Willebadessen / TeutoburgerwaldWillebadessen / Teutoburgerwald  
5 dg. All Inclsuive va.  5 dg. All Inclsuive va.  € 272,€ 272,--  p.p.p.p.  

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

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57
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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

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR
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Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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

Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman met 
twee gezichten
Cornelis M. Netten
Een ongewenst kind van 
een prostituee, opgevoed 
door een dubieuze 
peetmoeder, wordt in 
een vijandige omgeving 
geen prettig mens. De 
vlucht naar een Fries 
dorp verandert zijn leven 
in positieve zin. Toch 
wordt hij achterhaald 
door zijn verleden. Laat 
u zich door de afloop 
van dit fictieve verhaal 

€ 14,50

Op deze plek te staan, een rond-
gang door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema
30 gedichten die, samen met 
de foto’s van Elvin Hage, lezen 
als een ontdekkingstocht 
langs Haagse locaties. Met 
veel verwijzingen naar de 
geschiedenis van de hofstad. 
Den Haag wordt belicht 
als stad aan zee, stad van 
paleizen, van vrede en recht 
en museumstad. 
Een boekje voor wande-
laars en mijmeraars.

€ 12,50

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel

10 jaar De Oud-Hagenaar  
Verhalen van de stad gebundeld
ISBN: 978-94-6010-087-1
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Redactie: Ivar Lingen
Aantal pagina’s: 112
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50 
Taal: Nederlands

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit gevoel te 
beschrijven. We identifi ceren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen – 
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten. 

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien 
jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over uiteenlopende 
Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van Scheveningen en de 
Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot uitgaan in Den Haag in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit historisch perspectief of vanuit de 
herinnering. Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn 
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. 

Architect Louis de Wolf 1871-1923
Bureau voor Architectonische en 
Decoratieve Kunst
ISBN: 978-94-6010-084-0 
Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met 
illustraties
Winkelprijs: € 29,95

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld 
verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en 
scholen. Een heel bekend voorbeeld  van zijn werk is de Salon de Rafraichissements 
in 1903 gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de 
(Wiener) Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw
ISBN: 978-94-6010-086-4
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Auteur: Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans
Aantal pagina’s: 284
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 29,95 
Taal: Nederlands

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en 
V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed 
veroorzaakt.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende 
maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de lands-
grenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in 
de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog 
boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse 
bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Mislukte lanceringen van 
V2-raketten en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor 
de verwoesting van delen van de stad.

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

Deze rijk geïllustreerde publicatie is van de gemeente Den Haag, afdeling 
Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door De Nieuwe Haagsche. 
VOM-reeks 2019, nummer 1

9 789460 100864

ISBN 978-94-6010-086-4

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers 
geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Honger winter niet. Ook door 
de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De lucht aanvallen, beschietingen, bombar-
dementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk 
leed veroorzaakt.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming 
van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Lucht-
beschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Lucht bescherming.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse 
bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. 
Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944 
door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog. 
Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op 
Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de 
verwoesting van delen van de stad. 

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek. 

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw is geschreven door  
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg en Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker 
van het Haags Gemeentearchief. 

Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door 
De Nieuwe Haagsche. VOM-reeks 2019, nummer 1
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Oorlog in de lucht 
Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw

Henk Ambachtsheer
Corien Glaudemans

4812838 Omslag Luchtoorlog.indd   Alle pagina's 18-03-19   09:20

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Architect Louis de Wolf 1871-1923
Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Peter van Dam
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9 789460 100871

ISBN 978-94-6010-087-1
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10 jaar De Oud-Hagenaar
Verhalen van de stad gebundeld

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit 
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –  
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar 
woorden te vatten.

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen 
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over 
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van 
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot 
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit 
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief 
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets 
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan 
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn  
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme 
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

4813658 Omslag Jubileumboek.indd   2-3 26-03-19   09:58

Zojuist verschenen

Advertentie 240x255 april.indd   1 11-04-19   10:39

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees
Iwan Kriens (1871-1957) 
groeide op in Den Haag. Na 
enige omzwervingen door 
Europa vestigde hij zich 
rond 1900 als chef-kok in 
Londen, waar hij aan de 
wieg stond van de aller-
eerste Engelse kookschool 
voor professionals. 

 

Martinus Nijhoff n.v. (1853-2002). 
In Martinus Nijhoff n.v. 
(1853-2002). Opkomst, 
bloei en ondergang van een 
boekenimperium vertelt 
oud-medewerker Bob Jong-
schaap nauwgezet, chro-
nologisch en met een rijke 
hoeveelheid beeldmateriaal 
en anekdotes, het verhaal 
van Martinus Nijhoff als 
uitgever, boekhandel en 
legendarisch antiquariaat.
Verkrijgbaar in de 
boekhandel of via www.vantilt.nl
 

€ 19,95 € 29,50

Dinsdag 9 juli 2019
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THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

NOG GEEN LID?  Word dan snel gratis lid van De Volharding en De Hofpas en spaar voor extra korting. Bij elke aankoop bij De Volharding spaart 
u 15% aan kortingspunten van het aankoopbedrag. Deze punten kunt u direct bij een volgende aankoop inwisselen voor korting. Met uw 
lidmaatschap van de Volharding wordt u automatisch ook lid van De Hofpas. Uw opgespaarde punten kunt u derhalve ook inwisselen voor 
kortingen of speciale acties bij alle ondernemingen die aangesloten zijn bij het Hofpas spaarsysteem.  Voor een volledig overzicht van alle 
aangesloten bedrijven zie www.dehofpas.nl. Op bovenstaande producten ontvangt u direct 15% actiekorting in plaats van spaarpunten.  

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.

ALARMKNOP FXA-100 MET GPS TRACKER

Een alarmknop in geval van nood, 
eenvoudig in gebruik en zonder 
maandelijkse abonnementskosten van 
een centrale. Dit alarm biedt u de vrijheid 
om te gaan en staan waar u wilt, in de 
wetenschap dat u een bekende kunt 
alarmeren wanneer nodig. Met één druk 
op de knop krijgt u contact met een van 
de familieleden, vrienden of buren die u 
heeft geprogrammeerd. 

U kunt 5 contactnummers instellen, 
zodat er altijd iemand bereikbaar is in 
geval van nood.

Met de 
Volharding pas

 € 109,-
Normale prijs € 129,-

De stijlvolle Neptune rollator is een lichtgewicht en zeer wendbare rollator met een moderne 
uitstraling. Door de zachte wielen kan zowel binnen als buiten comfortabel gereden worden. 
De rollator is eenvoudig in te klappen 
waardoor deze weinig ruimte in beslag neemt.

Wordt geleverd met een fl eshouder, stokhouder, 
afneembare zachte rugband en rollatortas met 
schouderband. 

Maximaal gebruikersgewicht 120 kg. 
Leverbaar in de kleuren zwart en champagne. 

Komt u gerust eens langs om de Neptune rollator 
uit te proberen.

LICHTGEWICHT ROLLATOR NEPTUNE - INKLAPBAAR  

Met de 
Volharding pas

 € 169,-
Normale prijs € 199,-

• Lichtgewicht design met moderne   uitstraling
•  Geschikt voor binnen en buiten•  Eenvoudig in te klappen• Geleverd met rollatortas en    ruggordel

ATLANTIS DOUCHESTOEL 

Douchestoel met 
comfortabele rugleuning, 
robuust en lichtgewicht. 
De comfortabele zitting 
is geperforeerd voor een 
goede waterdoorlating en 
heeft grepen aan beide 
zijkanten voor steun en 
stabiliteit. Vervaardigd van 
lichtgewicht aluminium en 
voorzien van antislip 
poten. In hoogte 
verstelbaar.

Met de 
Volharding pas

 € 63,70
Normale prijs € 74,95

BBRAIN FAMILY 
DEMENTIEKLOK

Met deze BBrain klok type BB1500 kunt u van 
overal ter wereld berichten, foto’s en agenda-
punten naar de klok sturen. De klok draagt 
bij aan een beter tijdsbesef. Bovendien kunt 
u door middel van persoonlijke berichtjes 
contact leggen via de klok. 

WANDBEUGEL OPKLAPBAAR

Opklapbare toiletbeugel van gecoat staal 
voor extra ondersteuning. In opgeklapte 
stand vergrendelt de steun. Muurplaat 
met muurbevestiging op 6 punten. Kan in 
enkelvoud of per paar rondom het toilet 
gemonteerd worden. De muur dient geschikt 
te zijn om het gewicht van de beugel en het 
gewicht van de gebruiker te dragen. Inclusief 
toiletrolhouder. Productgewicht: 3,5 kg, 
gebruikersgewicht max. 70 kg, lengte 76 cm

BOODSCHAPPENTROLLEY 
SCALA HERA

Lichtgewicht boodschappentrolley waarmee u 
met gemak uw dagelijkse boodschappen kunt 
vervoeren. De trolley is zeer wendbaar en het 
frame kan ingeklapt worden. De meegelever-
de tas is verkrijgbaar met 
bovenklep in de kleuren: 
zilver, donkerblauw, rood en 
antraciet.  

• Met 1 druk op de knop contact    met naasten
•  Ingebouwde GPS • 5 noodnummers in te stellen• Ontvangen van inkomende    gesprekken 

• Handsfree bellen•  3 snelkeuze toetsen• Inclusief draagkoord• SIM-lock vrij

Met de 
Volharding pas

 € 42,45
Normale prijs € 49,95

Met de 
Volharding pas

 € 44,-
Normale prijs € 51,95

Met de 
Volharding pas

 € 169,-
Normale prijs € 199.-

Dinsdag 9 juli 2019
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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.

Nieuwe vriendinnen in de buurt

Nieuwe vriendinnen in de buurt
In den Haag zijn tientallen Leuke luitjes op zoek naar buurtgenoten voor met dezelfde 
hobby. Leuke luitjes zijn geïnteresseerd in nieuwe vriendschappen. Ze willen hun hobby 
uitoefenen met buurtgenoten van dezelfde leeftijd. Na een eerste kennismaking online, 
volgt vaak de kennismaking bij een kopje koffie. Als het klikt kun je gezellig samen op stap. 
Om die gezelligheid te stimuleren zetten Ronald, Wilma en Lukas zich graag in.

Hoe vind je elkaar?
Iedereen kent wel iemand die eenzaam is of niemand meer heeft om zijn hobby uit te oe-
fenen? Meer dan een derde van de Nederlanders heeft eenzaamheidgevoelens en dat zijn 
niet alleen oudere mensen. Ronald, Wilma en Lukas gingen samenwerken om iets te doen 
aan eenzaamheid bij ouderen. Ronald : “Bestaande maatjes vallen soms weg als je ouder 
wordt en hoe vind je dan nieuwe maatjes voor de gezelligheid of om actief te blijven? Met 
je laptop, je tablet of je smartphone natuurlijk! Jongeren doen dat en ouderen kunnen dat 
ook.”

Fietsen, wandelen, cultuur, een hapje eten
Leuke luitjes is ontwikkeld speciaal voor ouderen vanaf 60 jaar. Evelien en Ingrid vonden 
elkaar op Leuke luitjes en gingen samen een bakkie doen. Het klikte en ze gaan vaker 
afspreken. Leuke luitjes zijn dus dichterbij dan je denkt en ze willen ook fietsen, wandelen, 
samen koffie drinken of samen eten, naar een museum, concert of samen aan de slag met 
fotocamera of de breipennen. Joke: “Ik heb ondertussen al 4x met Anja afgesproken en er 
staan nog twee afspraken gepland. Volgens mij is dit een fijn, langdurig contact aan het 
worden.”

Leuke luitjes vinden in jouw buurt
Alle 60-plussers uit den Haag en omgeving zijn welkom bij Leuke luitjes.
Deelname is gratis. Leuke luitjes kan dit gratis doen voor ouderen dankzij steun van fond-
sen, zoals het Oranjefonds, en door donaties. En ook omdat de mensen achter Leuke luitjes 
zich onbetaald inzetten voor meer gezelligheid en minder eenzaamheid.

Voor meer informatie: www.leukeluitjes.nl

3 t/m 28 juli 2019: Van Breugel tot Bommel

Tentoonstelling over kunst waar een verhaal achter zit, kunst met een verhaal 
of verhalende kunst
Bij de Haagse Kunstkring is in de periode 3 t/m 28 juli 2019 de 
tentoonstelling ‘Van Breugel tot Bommel’ te zien. Het is een expo-
sitie over kunst waar een verhaal achter zit, kunst met een verhaal 
of verhalende kunst.  De tentoonstelling wordt zaterdag 6 juli om 
16.00 uur geopend.

Breugel en Bommel: twee voorbeelden van kunstenaars die verha-
len vertellen. Zo schilderde Pieter Breugel de Oude in 1559 het werk 
‘Nederlandse Spreekwoorden’, dat tenminste 125 spreekwoorden 
en gezegdes toont. Het is een schilderij zonder tekst maar met een 
groots verhaal.

Bommel verwijst uiteraard naar de stripromans van Martin 
Toonder. Boeken waarin Toonder de fraai getekende avonturen van 
“Heer Bommel en Tom Poes” voorzag van teksten onder de afbeel-
dingen.

Bommel komt in het land van Maas en Waal zowel voor als plaats-
naam als naam van een streek. Ook zijn er oude liedjes bekend die 
over Bommel gaan. Het zou zo maar kunnen dat deze oude liedtek-
sten Toonder hebben geïnspireerd bij het schrijven en tekenen van 
zijn uitgebreide oeuvre.

In deze presentatie bepalen de deelnemers zelf welk verhaal zij willen vertellen en hoe ze 
dat doen. Zij kunnen zich laten inspireren of van de wijs laten brengen: door het werk van 
Breugel, het concept van Toonder of een andere beeldend kunstenaar, dichter of schrijver.

De exposanten zijn Kees Wattjes, Miranda Pronk, Gerrie 
Brust Bijmolt, Adri Huisman en Jef Stapel, Marian Zult en 
Paul Walboom, Tineke Vulto, Maarten van Noort, Hans la 
Hey, Marian Smit, Olga Grig, Theo de Feyter, Jacqueline 
Louter, Ger Groothedde, Margje Bijl, Boudewijn Schrijver, 
Martin Sjardijn en Frans en Truus van der Veld.

Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 364 
75 85. De galerie is open: woensdag t/m vrijdag van 12.00 
tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. Verdere info: www.haagsekunst-
kring.nl.

Fietstocht Kunstwerken Zuiderpark en Escamp

Ontdek al fietsend de kunstwerken in dit Haagse stadsdeel
 
De beeldencollectie in het Zuiderpark is 
misschien wel het meest onderschatte 
(openlucht)museum van Den Haag. Vrijwel 
elke Hagenaar kent de beeldjes van Ot 
en Sien en ook de ‘Vrouw en man’ bij de 
ingang van het Veluweplein zijn algemeen 
bekend.
 
Maak deze zomer, samen met een bevlogen 
gids, al fietsend kennis met de andere beelden in het park. Laat u verrassen door 
het werk van Gra Rueb, Bram Roth, Rudi Rooijackers, Toby Paterson of Willemien 
de Bruyn. Op ontspannen wijze passeert u dertig juweeltjes binnen twee uur. U ont-
vangt een fraai uitgegeven routebeschrijving met daarin een overzicht en beschrij-
ving van de beelden, om later de route nog eens te fietsen.

 
De fietstochten Kunstwerken Zuider-
park vinden plaats op zondag 28 juli, 
11 augustus en 1 september. Deelname 
kost € 5,00 per persoon. Wij raden u aan 
om van tevoren uw plaats te reserveren 
wegens grote belangstelling. Om u aan te 
melden en voor meer informatie bekijk 
onze website: www.zuiderparktheater.nl

Gezellige zomermarkt “Jonker Frans” op herhaling! 

Zomermarkt op woensdag 10 juli a.s. 
Op het binnenterrein van zorgcentrum “Jonker Frans” aan het Newtonplein wordt 
op woensdag 10 juli a.s. een zomermarkt gehouden. Het is alweer de derde achter-
eenvolgende keer dat dit evenement plaatsvindt. De vorige edities vielen zo in de 
smaak dat Florence en DAO (dagactiviteiten voor ouderen) van Middin, die zorg en 
dagbesteding bieden aan de bewoners van deze locatie, opnieuw de handen ineen 
hebben geslagen.

We hebben ook deze maal een gevarieerd programma kunnen samenstellen. Onder 
de exotische klanken van een brassband kunnen tal van gezellige kraampjes bezocht 
worden. Daar kun je o.a. terecht voor plantjes, kleding en diverse cadeau-artikelen. 
Verder worden er Surinaamse lekkernijen aangeboden en er is een standje waar uw 
nagels gelakt kunnen worden. Daarnaast kun je een workshop-kralen volgen en zelf 
kaarten maken. 

Kantenklare kaarten kunnen worden gekocht bij het standje van de Stichting SKKJ; 
de opbrengst daarvan gaat naar een kindertehuis in India, terwijl met de verkoop 
van door de bewoners van “Jonker Frans” gemaakte kunstwerkjes voor hen leuke 
uitstapjes e.d. kunnen worden georganiseerd. De filialen van Albert Heijn in de 
nabijgelegen Weimarstraat en Valkenboslaan zorgen, net zoals in voorgaande jaren, 
voor gratis versnaperingen.    

Zorgcentrum “Jonker Frans” is te vinden aan het Newtonplein 100 te Den Haag. De 
zomermarkt begint op 10 juli om 13.00 uur en duurt tot 15.30 uur. 
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Van het inmiddels gegroeide 
vermogen werden dan ook pas 
in 1754 een stuk grond en een 
huis gekocht. Het te bouwen 
hofje was bedoeld bewoond te 
worden door bejaarde vrijsters 
ofte weduwen, ‘die belijdenis sijn 
doende van de Gereformeerde 
Religie’ De dames zouden er 
gratis mogen gaan wonen en vijf 
tonnen turven per jaar ontvan-
gen en daarboven nog eens een 
toelage van 8 tot 10 stuivers 
per week. In die zin week de 
samenstelling van de beoogde 
bewoners (vrijgezel en gelovig) 
niet opvallend af van de selectie 
van toekomstige bewoners van 
de meeste andere hofjes. Ik heb 
het al eerder gezegd: de stichters 
waren veelal rijke vrouwen of 
mannen, die iets goeds wilden 
doen voor de minder bedeelden 
in de maatschappij. Uit idea-
listische overwegingen, maar 
vaak ook om ‘bonuspunten’ te 
verkrijgen voor het latere verblijf 
in de hemel.

Overigens liet Angenis Hooft nog 
een andere belangrijke bepaling 
in haar testament opnemen: het 
bestuur van het hofje (de regen-

ten dus) moesten deels uit Am-
sterdam en deels uit Den Haag 
komen. Het koopmansgeslacht 
waar ze uit voort kwam, moest 
dus ‘breed’ vertegenwoordigd 
zijn in het bestuur van het hofje. 

Met de bouw van het hofje werd 

begonnen in 1754, in 1756 was 
het klaar: de klus was gedaan 
door een aannemerscombinatie 
bestaande uit twee timmerlieden 
(Stifferije en van Valkenburg) en 
twee metselaars (Pantekoek en 
Fergezon). Het terrein waarop 
het hofje gebouwd werd was 

aanvankelijk een kruidentuin, 
gesticht door Simon de Beauvoir, 
secretaris van de Staten van 
Holland. Toen Simon in 1726 
overleed, kwam de tuin in andere 
handen. Het werden ditmaal 
geen een-laagse huisjes (zoals in 
veel andere hofjes), maar zowel 

beneden- als bovenwoningen, 
die wel toegankelijk waren 
via één voordeur. Eén voor de 
Amsterdamse regent en één voor 
de Haagse regent. Later is één 
van de twee regentenkamers 
toegevoegd aan de bovenwoning 
boven de toegangspoort. Een bo-
venwoning, die vandaag de dag 
als uitzondering op de andere 
hofjeswoningen op de vrije huur-
markt als een soort penthouse is 
verhuurd aan twee professionele 
musici.

Kitty Sies is sinds een jaar 
beheerder van dit hofje, maar 
woont er alweer zo’n vijf jaar. 
Ze laat vol trots de regentenka-
mer zien (zie foto). Onder haar 
beheer valt ook de logeerkamer, 
waar de bewoners hun gasten 
mogen laten logeren. “Nee, geen 
bed-and-breakfast hier, dat 
geeft veel te veel gedoe”, voegt 
ze er voor alle duidelijkheid aan 
toe. En aanvullend vertelt ze: 
“De nieuwe bewoners worden 
nog steeds gekozen door het 
bestuur. Ik doe de voorselectie 
uit de lijst van aanmeldingen en 
draag kandidaten met wie ik een 
voorgesprek heb gehad, voor aan 
het bestuur. 
Overigens betalen de bewo-
ners hier geen huur, maar een 
vergoeding voor gebruik van 
de woning. Ze moeten wel een 
woonvergunning aanvragen, de 
hofjeswoningen vallen onder de 

Hoofts Hofje (dus niet: ‘het Hofje van Hooft’) is gebouwd in de van 
Assendelftstraat (op de hoek van de Varkensmarkt) en heet volledig 
‘het hofje van juffrouw Angenis Hooft’. De stichting ervan verliep op 

een bijzondere manier, want deze rijke dame had voor haar overlijden in 1734 
bepaald, dat het vermogen, dat zij naliet, eerst rente moest opleveren en dus 
moest groeien alvorens tot de stichting van het door haar geambieerde hofje 
kon worden over gegaan.

Wonen in ’t Hoofts Hofje: een toelage van 8 stuivers per week
‘t
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sociale woningbouw. Er wonen 
op dit moment (in 2019) vijftien 
mensen hier.”

Overigens hebben er diverse gro-
tere renovaties plaats gevonden 
in het ho�je: in 1936 diende het 
‘college van regenten’ een sub-

sidieverzoek in bij de gemeente 
Den Haag als oplossing voor 
het grote verval van het ho�je. 
Het college was eerder van plan 
geweest om het ho�je te slopen, 
ook al omdat de gemeente in 
1930 had besloten om het ho�je, 
weliswaar voorwaardelijk, van 

de monumentenlijst af te voeren. 
Dat vond de gemeente noodzake-
lijk, omdat men op deze locatie 
plannen had ontwikkeld voor 
een katholieke huishoudschool, 
waardoor de regenten eigenlijk 
geen andere oplossing zagen dan 
verkoop van het ho�je.

Maar omdat enerzijds de bouw 
van de huishoudschool niet door-
ging en anderzijds de toenmalige 
minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen (die heette 
toen nog Minister van OK&W) 
te kennen gaf het ho�je te willen 
behouden vanwege de monu-
mentale betekenis, kwam de 
gemeente terug op haar besluit 
‘het ho�je niet langer te willen 
beschermen’. 

En zo werd de gevraagde subsi-
die (�l. 12.000) alsnog toegekend. 
Niet vanwege de volkshuisves-
ting (het ging tenslotte toen 
slechts om zeventien woningen), 
maar vanwege de instandhou-
ding als monument. 

In 1937 werd het ho�je geres-
taureerd door architect Bas van 
Heyningen, die eerder ook het 
Heilige Geest Ho�je onder handen 
had gehad.

Bij deze restauratie kreeg elke 
bewoner een eigen voordeur, 
waartoe het ‘washuis’ en het 
‘pomphuis’ (beiden niet meer in 
gebruik) in het midden van de 

vleugels omgebouwd werden tot 
toegangen voor de bovenwonin-
gen. Modern comfort in de vorm 
van een keukentje en een eigen 
wc werd tegelijkertijd toege-
voegd. De oorspronkelijke onon-
derbroken zolder (voor drogen 
van XIV-stijl, fraai gepro�ileerde 

deuren, luiken en lambriseringen 
en een mooie schouw met mar-
meren schoorsteenmantel. 

Kitty Sies wijst ons, als wij vol 
bewondering in de regentenka-
mer rondkijken, nog op de teke-
ning van Anton Pieck, die hier 
een plek gekregen heeft. “Hij zou 
dat gemaakt hebben vanaf een 
kamer schuin aan de overkant 
op de Varkensmarkt (waar nu 
het Koorenhuis zit), maar gezien 
het perspectief, dat hij gebruikt 
heeft, is dat zeer onwaarschijn-
lijk. 

Overigens kreeg de Amsterdam-
se regentenkamer een andere 
bestemming als extra kamer bij 
de bovenwoning, het eerderge-
noemde huidige ‘penthouse’.”

Op dit moment zijn er drie regen-
ten actief: Bos van Notten (een 
oud-rechter) en Henriette van 
Zwinderen, terwijl Gerard Kor-
ving als rentmeester fungeert. Ze 
doen dat onbezoldigd.

Kitty Sies merkt nog op, dat de 
‘oude’ voorwaarden (vrijgezel 
zijn, van christelijke huize zijn 
en ouder dan vijftig) formeel 
nog steeds gehanteerd worden. 
“Maar we gaan er wel �lexibel 
mee om”, zegt ze erbij. 

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl

Wonen in ’t Hoofts Hofje: een toelage van 8 stuivers per week
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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

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

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
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Vanuit ons huis hadden we een 
mooi uitzicht op de molen en het 
er naast gelegen weiland waar 
boer/molenaar Willem Akker-
man ‘s zomers koeien had lopen 
(de naam Rademaker is dus niet 
juist). Soms kropen er kwajon-
gens onder het prikkeldraad 
door om de koeien op te jagen 
en daarmee Akkerman op stang 
te jagen. Zo krom als hij was 
rende de boer (zoals wij hem 
noemden) dan woedend achter 
die knullen aan. Als de Schenk ‘s 
winters was dichtgevroren werd 
een stukje prikkeldraad wegge-
haald zodat je via het weiland 
naar het ijs kon lopen. Aanvanke-
lijk woonde Akkerman met zijn 
gezin in de molen, zijn woonhuis 
ernaast is van latere datum. 

De beide sloten (Eerste en 
Tweede Centsloot?) die tussen 
de Carel Reinierszkade en de 
IJsbaan lagen hadden een functie 
bij de bemaling van de polder 

door de molen. Als er ijs lag was 
met name de 1e sloot daardoor 
zeer onbetrouwbaar.

Aan de onbebouwde kant van de 
Carel Reinierszkade (de huidige 
groenstrook) lag oorspronkelijk 
een breed en zonnig trottoir met 
„wybertjes-tegels” waarop een 
aantal bankjes waren geplaatst. 
Ook langs de onbebouwde kant 
van de Schenkkade lag een 
dergelijk ’stoep’ met bankjes. 
Wij hadden een vriendinnetje 
(Marian Riemens) dat in het 
middengedeelte van de Carel 
Reinierszkade woonde en wij 
hebben daar vaak gespeeld. Ook 
op de Schenkkade waar wij nog 
meer vriendinnetjes hadden - on-
der meer Corrie Brokking - kon 
je fijn spelen. Wij hielpen Corrie 
soms om daar rozenbottels te 
plukken waar haar moeder dan 
jam van maakte. 

De Eerensplein was vanuit ons 

gezien wat verder weg, maar ik 
heb er een speciale herinnering 
aan uit de tijd dat mijn man en ik 
ons gingen verloven (1964). Er 
zat toen een winkel die serviezen 
en huishoudelijke artikelen ver-
kocht (Vink?). Daar hadden had-
den mijn aanstaande en ik het 
bestek uitgezocht dat wij mooi 
vonden (Gero Festi). Op het wen-
senlijstje voor onze verloving 
stonden tal van onderdelen, van 
mosterdlepeltje tot soeplepel. 

De bijbehorende cassettedoos 
(bekleed met roze stof) hebben 
wij nog jaren in gebruik gehad.

Mijn moeder bleef tot aan haar 
overlijden in 2002 op de IJsclub-
weg wonen. Vanuit Leidschen-
dam ging ik daar vaak met lijn 
6 heen en stapte dan uit bij de 
halte Carel Reinierszkade.

De terrein van de ijsclub was 
toen al lang verdwenen, nu liggen 

er de voetbalvelden van VUC. Via 
een (fiets)tunneltje onder het 
spoor door is er een rechtstreek-
se verbinding met Voorburg 
gekomen, maar gelukkig is de 
Oude Veenmolen er nog steeds 
en heeft zich - ondanks alle ver-
anderingen - op de oude histori-
sche plek kunnen handhaven.

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl 

Mijn jeugd rond de Carel Reinierszkade
TI n mijn jeugd woonde ik op de IJs-

clubweg, de Carel Reinierszkade was 
vlak om de hoek. Als klein kind vond 

ik dat maar een lastige naam, ik maakte 
daar ‘Kade de Nierskade’ van.  

&
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’.

AOW en pensioen

Partner blijft achter
zonder baan
Als er geen of nauwelijks na-
bestaandenpensioen is voor de 
jongere partner is zij – meestal zijn 
het vrouwen – aangewezen op de 
bijstand met alle gevolgen van dien. 
Ik heb dat zelf ondervonden. Zou 
u andere lezers daar ook eens op 
willen wijzen?

Bij deze! U hebt volkomen gelijk. 
Gepensioneerden die voor hun 
jongere partner thans AOW 
krijgen, beseffen vaak niet dat als 
zij overlijden die jongere partner 
erg veel in inkomen terugvalt als 
er geen andere regelingen zijn ge-
troffen. Zelfs als er een nabestaan-
denpensioen (vaak 70 procent van 
het oudedagspensioen) is geregeld, 
valt de partner sterk terug in 
inkomen omdat die nog niet AOW 
gerechtigd is. 

Als de overleden partner alleen 
AOW had, dan wordt het helemaal 
rampzalig want dan zal de jongere 
partner zonder andere inkomsten 

moeten terugvallen op de bijstand 
met alle verplichtingen die erbij 
horen. Zo krijgt men een sollicita-
tieplicht en zal men op eventueel 
vermogen, zoals de overwaarde in 
een eigen huis, boven een bepaalde 
grens, eerst moeten interen.

Soms kunnen partners daaraan 
nog enigszins ontkomen als zij 
recht hebben op een (inkomens-
afhankelijke) uitkering op grond 
van de Anw (Algemene nabestaan-
denwet). U moet wel minimaal 45 
procent arbeidsongeschikt zijn én 
een kind te verzorgen hebben die 
jonger is dan 18 jaar. We beseffen 
dat vele ouderen niet aan deze 
eisen voldoen. Meestal zijn jongere 
partners van AOW’ers aangewezen 
op de bijstand.

Financiële kwesties

Grote prijs in de 
staatsloterij delen
Als grootouders kopen wij elke 
maand een heel staatslot en bij het 
winnen van een prijs (tot nu toe 
kleine prijsjes) doen wij de kleine 
bedragen in een spaarpot en aan 

het eind van het jaar wordt de pot 
onder de kleinkinderen verdeeld.
Kans is natuurlijk klein, maar 
stel op het lot valt een hele grote 
prijs of zelfs de jackpot. De prijs is 
belastingvrij. Maar kunnen wij dan 
de prijs zonder meer onder de klein-
kinderen verdelen zonder belasting 
te betalen of ziet de Belastingdienst 
de verdeling onder de kleinkinderen 
als schenking en moet er belasting 
betaald worden?
 
Als u direct na uitbetaling van de 
prijs het lot deelt met anderen 
(uw kleinkinderen) dan is er geen 
sprake van schenkingsrecht omdat 
uw kleinkinderen ook al eigenaar 
zijn van het staatslot.

Tenminste, we nemen aan dat u dat 
hebt verteld aan uw kleinkinderen 
of hun verantwoordelijke ouders.

Als dat niet zo is, neem dan contact 
op met de Staatsloterij. Wij vrezen 
dat er namelijk ook grote nadelen 
aan kunnen zitten zoals schen-
kingsrecht na uw vrijstellingen. U 
moet voor de Belastingdienst dus 
onomstotelijk kunnen bewijzen dat 

anderen (in dit geval uw kleinkin-
deren) eigenaar zijn van het lot. 
Pas na verloop van tijd (enkele 
maanden later) als u uit eigen 
vermogen geld overhevelt naar 
uw kleinkinderen is er sprake van 
schenkingsrecht.

Erf- en schenkingsrecht

Oom met kinderen
overlijdt na tante
Vorig jaar is mijn tante overleden. 
Zij was getrouwd met mijn oom 
die eerder twee keer getrouwd is 
geweest en uit die huwelijken drie 
kinderen had. Deze huwelijken zijn 
door een scheiding ontbonden, zijn 
kinderen heeft hij onterfd en heeft 
daar al heel lang geen contact mee 
gehad. Mijn oom is later overleden. 
Uit het laatste huwelijk met mijn 
tante zijn geen kinderen geboren. 
Uit de nalatenschap van mijn tante 
blijkt nu dat de biologische kinderen 
van mijn oom toch recht hebben op 
het legitieme erfdeel van zijn erfenis 
omdat zij ook als haar kinderen 
gezien worden. Klopt dit?
 
Mogelijk ligt de situatie anders dan 

u denkt. Dat legitieme erfdeel zal 
waarschijnlijk betrekking hebben 
op het deel van de nalatenschap 
van uw oom.

Immers, het gaat om zijn eigen kin-
deren en die kun je niet onterven.

Kinderen kunnen een beroep doen 
op hun legitieme portie uit hun va-
ders nalatenschap. Omdat uw tante 
eerder is overleden dan uw oom, is 
waarschijnlijk haar nalatenschap 
naar haar man (uw oom) gegaan.

Vervolgens moet uit zijn nalaten-
schap (inclusief die van uw tante) 
het legitieme portie voor zijn eigen 
kinderen worden bepaald. We ne-
men ook aan dat hij per testament 
heeft vastgelegd aan wie hij nalaat 
en niet alleen dat hij zijn eigen 
kinderen heeft onterfd. 

Een andere mogelijkheid is dat uw 
oom de hele nalatenschap op kos-
ten voor zijn begrafenis of crematie 
na heeft opgemaakt. Dan vissen 
de kinderen die een beroep doen 
op hun legitieme portie naast hun 
wettelijk vastgelegd erfdeel.
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Bij de zorg discounter kunt u ook terecht voor 
reparatie aan uw Rollator Rolstoel of Scootmobiel!

Vaak kan het meteen worden gerepareerd!

Wij kunnen ook ophalen en bezorgen

Ook voor een accu check of vervanging
van uw scootmobiel

EIGEN REPARATIE 
AFDELING!

De gehele maand juni en juli 
25% korting op alle wonen, 
comfort en gezondheid 
producten van Able 2 
*zolang de voorraad strekt!

De gehele maand 

juni en juli gratis

accu check op onze vestiging

Loosduinse hoofdstraat ! 

( even bellen voor 

een afspraak )

Aangepast bestek

Pillendoos

Trainergelballen

Bij de zorg discounter kunt u ook terecht voor 
reparatie aan uw Rollator, Rolstoel of Scootmobiel!

Vaak kan het meteen worden gerepareerd!

Wij kunnen ook ophalen en bezorgen

Ook voor een accu check of vervanging
van uw scootmobiel

EIGEN REPARATIE 
AFDELING!

De gehele maand juni en juli 
25% korting op alle wonen, 
comfort en gezondheid 
producten van Able 2 
*zolang de voorraad strekt!

De gehele maand 

        ju
li gratis

accu check op onze vestiging

Loosduinse hoofdstraat ! 

( even bellen voor 

een afspraak )

Aangepast bestek

Pillendoos

Trainergelballen

  WWW.ZORGDISCOUNTER.NL   WWW.ZORGDISCOUNTER.NL 

Zorg-Discounter

Heb je interesse neem dan even 
contact op met 06-48204060

ZOMER

Nieuwe
Scootmobiel Explorer

Wij zoeken voor onze 
verschillende vestigingen 
nog vrijwilligers.

Wij zoeken altijd 
vrijwilligers voor  onze:

nu  € 799,-nu  € 799,-

ZOMER 
 AANBIEDING!

Max gewicht 100kg

Makkelijk mee te nemen in
auto, caravan en zelfs het 
vliegtuig!

Zolang de voorraad strekt!
Reparatie-afdeling
Winkelondersteuning
Transport en logistiek

Loosduinsehoofdstraat 
196, 2552AL 

Tel. 070-7370879

Loevesteinlaan
480, 2533CG 

Tel. 070-7371081

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT

Ben je handig en heb je 
een paar uurtjes over in 
de week? Leeftijd maakt 
niets uit.

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

 
Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o. 

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.  

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

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

ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen, 

Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van 

Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een 

persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op: 

070 325 7955.  

  

Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24 

uur per dag, ook als u niet of  elders verzekerd 

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.  

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

N E E M
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

1

Ron Baas - Baasimmedia

Van: De Haagse Tijden [dehaagsetijden@bruckel.nl]
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 14:01
Aan: Ron Baas - Baasimmedia
Onderwerp: advertentie JJ van Vliet

Hoi Ron, 
 
Deze advertentie wordt geplaatst in week 28, 30, 32 en 34 2019.  
 
 
 

 

Met vriendelijke groeten, 
Jolanda Kraanen - Tibboel 
 
------------------------- 
Brückel Reclame BV 
Fullservice mediabureau 
Advertentie acquisitie voor De Haagse Tijden 
 
 
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag 
tel: +31 70 360 76 76 
 
www.bruckel.nl 
Facebook • Twitter • Linkedin 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

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

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

www.parkinsonfonds.nl

Dinsdag 9 juli 2019
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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 9 juli 2019

Triumph Vitesse Convertible

Wat een heerlijke tijd was dat 
in mijn herinnering. Amerika 
was toen helemaal hip in Ne-
derland met series op tv, films 
en auto’s alleen vond ik die 
toen al helemaal niks. Karakter-
loze slagschepen. 

Maar uit die tijd stamt ook de 
Triumph Vitesse Convertible en 
dat vond ik wel ‘different cook’. 
Ik ben altijd fan van Triumph 
geweest, omdat dit een mix was 
van Italiaans design en puur 
Britse emotie. De Herald vond 
ik al heerlijk, maar de Vitesse 
had meer power. Hij had dan 
ook een 6 cilinder motor met 
1596 cc en 77 pk en haalde een 
topsnelheid van 150 kilometer. 
In 1966 kostte hij 8.477 gulden. 

Prachtig was natuurlijk dat 
cabrio-dak dat totaal wegklap-
te achter de achterbank. Wat 
uiterlijk verder betrof waren 

ze bijna gelijk. De Vitesse 
herkende je aan de dubbele 
koplampen in een V-vorm. Hij 
was verkrijgbaar in een two-to-
ne uitvoering en de rubber 
bumpers waren voorzien van 
een wat blikkerige chroomuit-
voering, een andere grille en 
natuurlijk het typeplaatje. Wat 
mij het meest bijstaat is dat 
typische Triumph knik-geluid 
als je het portier opende. Een 
portier zonder raamlijst dat 
hem al sportief deed ogen. 

Hoewel het in Nederland 
geen verkooptopper was, was 
het toch een hele bijzondere 
auto voor bijzondere mensen. 
Briljant was de motorkap die 
je opende door het opklappen 
van twee metalen lipjes, elk aan 
de zijkant van de auto, waarna 
je de hele motorkap richting 
voorkant omhoog kon klappen, 
waardoor je tussen de voorwie-

len kon gaan staan om werk-
zaamheden aan de motor te 
verrichten. De benzinedop had 
geen slot en doet mij denken 
aan het touwtje uit de brieven-
bus om de deur te openen. Dat 
hoef je tegenwoordig niet meer 
te proberen. 

Het interieur was typisch 
Engels. Niet verstelbare, naar 
voren klappende stoeltjes. Een 
hoge middentunnel met daarop 
een kort sportief schakel-
pookje. Heel apart ontworpen 
Triumph stuurtje, met daarach-

ter een fraai houten dashboard. 
Mooie Smiths-klokjes, een paar 
knopjes voor de basisvoorzie-
ningen en het contactslot met 
het apart gevormde Union-sleu-
teltje, dat op alle sloten paste. 
En een keurig dashboardkastje 
met slot. Net als de meeste 
auto’s in die tijd had ook deze 
Triumph vier versnellingen, 
maar als optie kon je een over-
drive bestellen die je met een 
schakelaar bediende, waarmee 
het toerental daalde. Een soort 
vijfde versnelling dus. Het 
mooie was dat je ook bij deze 

Vitesse mooie interieurkleuren 
kon kiezen die bij de exteri-
eurkleur coördineerden, zoals 
rode, blauwe, groene of grijze 
skai-bekleding. Echt een sjieke 
auto voor die tijd. Het starten 
klonk prachtig met die terug-
slaande startmotor, het janken 
van de versnellingsbak en die 
heerlijke uitlaatbrom. In mijn 
gedachten kan ik er nog steeds 
van genieten. Kunt u zich dat 
voorstellen?

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

ecentelijk googelde ik naar YouTube 
voor het liedje ‘Johnny Angel’, gezon-
gen door Shelly Fabares en ik zwijmelde 

helemaal weg. Zo zoet, zo lief, zo romantisch en 
beschaafd. Het had te maken met een film met 
Donna Reed. Dat was uit 1961 en ik was toen 
een Haags pikkie van een jaar of 10.

R

De NSU RO 80 werd in 
1967 geïntroduceerd 
met een revolutionair 
aerodynamisch design. 
De Wankel-motor met 
115 pk was uniek, maar 
ook problematisch.

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 (4) John Vroom (autojournalist)
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Vanwege het feit dat je met de 
inktpennen alleen langzaam 
kon schrijven kwam dit het 
handschrift ten goede. Nadeel 
was echter dat als je te hard 
drukte er een druppel inkt op je 
werk kwam. De twee pen-delen 
weken dan iets van elkaar en 
de druppel inkt viel er tussen 
uit. In de klas maakten we dan 
gebruik van een inktlap. Aan 
het begin van het schooljaar 
kwamen alle leerlingen de eerst 
dag op school met versgekafte 
boeken, een kakelverse school-
agenda van Rijam of V&D (van 
de Campus) en een fantasierijke 
inktlap in allerlei vormen en 
a�beeldingen.

De inktlap bestond uit een aan-
tal aan elkaar genaaide stukjes 
leer, vaak bijeen gehouden door 
een splitpen of knoop. De lap 
was vaak met een kartelschaar 
in leuke vormen geknipt. Met 
de inktlap kon het knoeien van 
inkt worden opgelost en de 
verzadigde indooppen worden 
schoongeveegd.

Tot de jaren ‘60 behoorde de 
inktlap tot de vaste uitrusting 
van de scholier. De latere pen 
met inktpatronen was al een 
hele verbetering, die knoeide 
minder. Op de lagere school her-
inner ik me nog de uitsparing 
in de schoolbank waar het potje 
inkt zich bevond met een afsl-
uitklepje tegen het uitdrogen. 
De juf vulde het potje regelma-
tig bij vanuit een grote navul�les 
van het merk Parker of Pelikan. 

Mijn opa was, net als mijn 
vader overigens bij het VNO, 
boekhouder bij Vredestein en 
had op zijn bureau, naast een 
groot vloeiblad een halfronde 
bureauaccessoire met een 
houten knop en aan de onder-

kant een vloeiblad. Hier werd 
de net geschreven informatie in 
het grootboek ‘gedept’ zodat er 
geen vlekken ontstonden. Of dit 
apparaat een naam had is mij 
niet bekend, maar mijn opa had 
het over zijn vloeistempel.

Maar laat ik het nu over het 
onderwerp van dit artikel 
hebben, want ik dwaal af. Sinds 
jaar en dag zijn we van be-
drijven gewend dat zij relatie-
geschenken verstrekken aan 
hun klanten. Dat begon met de 
eenvoudige ballpoint met logo 
van het bedrijf of andere, iets 
duurdere gadgets. In de periode 
van de inktpennen was het heel 
gebruikelijk dat bedrijven in de 
zakelijke dienstverlening zoals 
banken en verzekeringsmaat-
schappijen hun klanten fraai 
bedrukte vloeibladen cadeau 
deden. 

Vloeibladen zijn gemaakt van 
vloeipapier dat veel vocht kan 
opnemen. De beste vloeibladen 
werden vervaardigd uit katoen, 
meestal door gebruik van rode 
lompen. Vaak zijn vloeibladen 
daarom rood of roze, maar 
groen kwam ook veel voor, 
vooral als bureaublad. Uit de 
nalatenschap van mijn opa en 
vader had ik nog wat vloeibla-
den bewaard en vond het een 
alleraardigst idee deze in onze 

veelgeprezen krant aan u te 
tonen.

Op het eerste plaatje zien we 
een vloeiblad van de Nieuwe 
Eerste Nederlandsche, een 
verzekeringsmaatschappij 

aan de Prinsessegracht 13. 
Op het vloeiblad probeert de 
maatschappij de klant er van 
te overtuigen zich te verze-
keren tegen ongevallen. De 
maatschappij werd opgericht 
in 1882 als eerste Nederlandse 
Verzekerings Maatschappij. In 
1903 werd de maatschappij een 
verzekeraar tegen invaliditeit 
en op het leven.

In 1969 vond er een fusie plaats 
met de Nillmij en ontstond de 

Ennia. In 1983 vond de volgen-
de fusie plaats met de AGO en 
ontstond het nu nog actieve 
AEGON.

In 1881 werd de Zuid-Holland-
se bierbrouwerij opgericht. 
Deze lag aan de Haagse Noord-
straat en was lang de grootste 
bierbrouwerij van Den Haag. 

Met eigen restaurants en cafés 

was men van omzet verzekerd.  
De brouwerij werd in 1960 
overgenomen door Oranje-
boom.  Dit merk adverteerde 
vooral op de Haagse bussen 
en trams waarbij vooral de 
dakreclame op de geelgroene 
autobussen erg in het oog viel. 
Oranjeboom sloot de deuren in 
1974. 

Op de Thomsonlaan, hoek 
Fahrenheitstraat bevond zich 
Lijnkamp’s kledingmagazijn. 
Ook zij verwenden hun klanten 
met vloeibladen in verschil-
lende thema’s zoals met de 
feestdagen. Lijnkamp had meer-
dere �ilialen waarvan de meest 
bekende wel 

het pand op de Loosduinsekade 
naast Capitol is, sinds vele jaren 
het domein van Maasbach.

Aan de Fuchsiastraat 97 was 
brandstoffenhandel Voskamp 

gevestigd. Zij verkochten o.a. 
antraciet van Langenbrahm. 
Voor de koper van deze brand-
stof, bekend om zijn grote hitte 
en weinig as werd een fraai 

vloeiblad verstrekt.

Aan de Waldeck Pyrmontkade 
88 zat concurrent Fa. Breure & 
Zn, gespecialiseerd in allerlei 

brandstoffen waaronder het 
eerder genoemde antraciet 
en cokes. Ook de klanten van 
Breure werden verwend met 
een fraai vloeiblad.

De Nederlandsche Glasver-
zekering Mij. Uit Rotter-

dam had een bijkantoor 
aan de Haagse Hugo de 
Grootstraat.

Het bijgevoegde vloeiblad 
leert dat de maatschappij 
werd opgericht in 1861.

Het bedrijf blijkt nog steeds 
te bestaan en het is een rustge-
vende gedachte dat ook oproer 
onder de verzekering valt, zo 
lezen we op het vloeiblad!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Het vloeiblad op Haagse bureau’s

Een oude houten vloeistempel

n het verleden schreven we met een kroon-
tjespen (indooppen) of vulpen. De jeugd 
van nu zal er nooit van gehoord hebben, ze 

schrijven met een balpoint of helemaal niet meer 
en doen alles met de smartphone.

I

Vloeiblad van de Nieuwe Eerste Nederlandsche

Vloeiblad van de Nillmij

Vloeiblad van de Z.H.B. brouwerij 
van voor 1960. De kleur roze geeft 

aan dat deze is gemaakt van 
moeilijk te bleken rode lompen

Lijnkamp’s kledingmagazijn

Vloeiblad Langenbrahm

Vloeiblad Fa. Breure & Zn

Vloeiblad De Nederlandsche 
Glasverzekering Mij
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RAAD HET WOORD SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL

Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Sudoku A                                     Sudoku B                               

Raad het woord, 
stuur uw ant-
woord op naar 
puzzel@
dehaagsetijden.nl 
en win! In de vol-
gende krant leest 
u de juiste oplos-
sing 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 
daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Horizontaal
1. koude lekkernij; 7. eiland in de Caribische zee; 12. boomsoort; 13. af-
scheidsgroet; 14. deel van korenhalm; 15. lengtemaat (a�k.); 17. losgeraakte 
naad; 19. natte weke aarde; 21. bekende Nederlandse motorrace (a�k.); 22. familielid; 
24. verschijnsel aan de hemel; 27. oceaan; 28. zangvogel; 30. plechtige belofte; 31. grote 
bijl; 32. jongensnaam; 33. bundeltje haar; 35. gewrichtsaandoening; 37. (koor)dans; 38. 
journaaluitzending; 41. Nederlands kanker instituut (a�k.); 42. Europese hoofdstad; 44. 
gespitste mond; 46. morsdoekje; 47. ingeving (plan); 48. bewijs van een behaald examen; 
49. telwoord; 50. akelig; 52. rivier in Duitsland; 54. onmiddellijk daarop; 56. zeewier; 58. 
wijdte (marge); 61. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 62. openbaar vervoer-
middel; 64. plotselinge regenval; 65. niet �lexibel (stijf); 67. Leidse onderwijsinstelling 
(a�k.); 68. jongensnaam; 70. beendervet; 72. voetbalbeker; 73. onderaardse gra�kamer; 
76. strafwerktuig; 77. tandeloos zoogdier; 78. schaapkameel; 79. zoon van Adam en Eva; 
81. gewicht (a�k.); 82. smalle ondiepte in zee; 83. roofvogel; 84. deel van hals; 86. deel van 
een bedrijfskapitaal; 87. loo�boom (ahorn).

Verticaal
1. ijsverkoper; 2. tegenover (a�k.); 3. zangstem; 4. god van de liefde; 5. Marokkaanse 
havenplaats; 6. schaakstuk; 7. beoefenaar van judo; 8. inwendig orgaan; 9. lokspijs; 
10. titel (a�k.); 11. oud indiaans volk in Mexico; 16. afgemat; 18. hertensoort; 20. vurig 
strijdpaard; 21. Engels telwoord; 23. honingdrank; 25. lusthof; 26. Indisch gerecht; 
27. groot mastdoek; 29. pooier; 32. verzameling van gedroogde planten; 34. Engels 
telwoord; 36. tokkelinstrument; 37. Raad voor Economische Aangelegenheden (a�k.); 
39. voormalige Nederlandse kolonie; 40. autotype; 42. vochtblaasje op de huid; 43. 
iglo; 45. Transit International Routier (a�k.); 46. tekstbericht per telefoon (a�k.); 51. 
algemene energieraad (a�k.); 53. alstublieft (a�k.); 54. oogmake-up; 55. schop; 56. 
zangstuk uit een opera; 57. wijze van betalen; 59. insect; 60. tot ontstemming prikke-
len; 62. alles bijeen geteld; 63. rondtrekkende steppebewoner; 66. scheepstouw aan 
een mast; 67. jong dier; 69. Nederlandse bridgebond (a�k.); 71. platvis; 73. horecage-
legenheid; 74. afdelingshoofd; 75. zwemvogel; 78. aangesloten bij een vereniging; 80. 
jongensnaam; 82. Royal Navy (a�k.); 85. boksterm (a�k.).
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 Dinsdag 9 juli 2019   

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende 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: buitenbeentje. Sudoku: 4-8. Kruis-
woordpuzzel: zilverspar.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 
10 en 5 euro, te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen 
afzonderlijk mailen, maar u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. 

U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit 
kan tot uiterlijk vrijdag 19 juli.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Jan Alkemade, te Voorschoten
2. J.I.M. de Bruijn, te Sassenheim
3. P.A.G. van der Geest, te Waddinxveen
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SPAAR EN BETAAL, 
LIEVER LOKAAL!

WWW.DEHOFPAS.NL
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

Spaar punten bij diverse ondernemers in jouw buurt. 
Gespaarde punten kun je een volgende keer inwisselen 
voor korting of je spaart nog even door voor gratis 
producten, diensten, uitjes, attracties, wellness, een 
diner, cultuur of evenementen. Sparen voor een lokaal 
goed doel of jouw favoriete (sport)vereniging kan ook!

Elke Hofpaspunt is een eurocent waard en het aantal punten dat je 
spaart is een percentage van je aankoopbedrag. Ongemerkt spaar je 
zo een leuk bedrag bij elkaar!

De Hofpas heeft voordelen voor iedereen! Je bent voordeliger uit 
en ontdekt verborgen pareltjes in jouw stad. Door vaker bij lokale 
ondernemers te winkelen houden we samen de buurten levendig.

NIEUWSTE SPAARPARTNERS
In de Haagse Tijden zullen we je continu op de hoogte houden van de nieuwste spaarpartners. 
Kijk voor het volledige overzicht op www.dehofpas.nl/allevoordelen

UITGELICHTE HOFPASAANBIEDINGEN
Bij onderstaande partners spaar je nog geen punten, maar profiteer je wel van een mooi voordeel op vertoon van je pas.

Sfeervolle Arabische/Oosterse lampen, mozaïektafels, 
aardewerk, meubelen, kussens en accessoires. Elk artikel 
is anders en daarmee haal je altijd iets unieks in huis. 

Spaarpercentage: 8%

Gomsa
Zoutmanstraat 6A – Den Haag

Een simpel bosje bloemen, een prachtig gemengd boeket 
of volledige bloemsierwerken voor alle gelegenheden. Hier 
vind je een ruim assortiment aan eigentijds bloemwerk.

Spaarpercentage: 6%

Flora Project
Middelwaard 46 – Zoetermeer

Een plezierige, knusse winkel waar je terecht kan om 
leuke cadeautjes, snoepjes, Maison Kelder gebak en de 
beroemde Bonbons van La Boheme te kopen.

Spaarpercentage: 6%

Gift & Candy
Middelwaard 37 - Zoetermeer

Geen zin om te koken? Kom dan langs bij Menu-Thuis. Hier 
staan de heerlijke gerechten voor je klaar. Kant-en-klare-
maaltijden, maar dan gezond en vers! 

Spaarpercentage: 1%

Menu-Thuis
Piet Heinstraat 82a – Den Haag

Vaar door de Haagse grachten en ontdek Den Haag vanaf 
het water! Luister naar de gids die je alle geheimen onthult 
en de bezienswaardigheden toont. 

Spaarpercentage: 8%

Ooievaart
Bierkade 18B – Den Haag

Koffi eliefhebbers zijn altijd op zoek naar een speciale, 
unieke soort. Hier koop je karakteristieke, zuivere koffi e 
van één topplantage met hart voor de wereld.

Spaarpercentage: 1%

Medellín Secret
Fahrenheitstraat 446 – Den Haag
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PAS DU POESPAS
€3,50 korting op de daghap.
Piet Heinstraat 36, Den Haag - Zeeheldenkwartier 

COFFEELICIOUS
10% korting op de totaalrekening bij een ontbijt.
Lange Voorhout 58B, Den Haag - Centrum

BLOEMBINDERIJ VAN DER MAAT 
Bij besteding van €15 of meer een Kalanchoe plant 
cadeau.
Volendamlaan 700, Den Haag - Leyenburg

SPORTPARK DE STAR
15% korting op Pitch & Putt of Footgolf (minimaal 2 
personen).
De Star 51, Leidschendam - Centrum

SUPERMARKT MIKROS
10% korting op al het groente en fruit.
Piet Heinstraat 136, Den Haag - Zeeheldenkwartier

ZIER RUNNING
10% korting op alle schoenen en kleding.
Laan van Meerdervoort 632, Den Haag - Vruchtenbuurt

RESTAURANT DONATI 
3-gangen a la carte menu van €37,50 voor €22,50.
Aanbieding geldt vanaf 17:00 uur.
Parkweg 55, Voorburg - Voorburg Midden

ACTIVE HEALTH CENTER
1 week gratis Body & Mind lessen volgen.
Keuze uit: Pilates, Yoga & Active Flow.
Henri Faasdreef 226, Den Haag - Leidschenveen

G&W GEZONDHEIDSWINKEL ROS
20% korting op al het groente en fruit.
Koningin Julianaplein 74, Voorburg - Voorburg Midden 

MAISON DE BARBER IN MY ZONE
10% korting op een knipbeurt.
Johanna Westerdijkplein 69, Den Haag - Laakkwartier

BARN 47
Di & wo: 20% korting op het eten. 
Do t/m zo: 10% korting op het eten. 
Poeldijkseweg 47, Den Haag - Bouwlust/Vrederust

CAFFE DELLE ARTI
Elke vrijdagavond een wekelijks wisselend 
driegangenmenu voor €25.
Koningin Julianaplein 17, Voorburg - Voorburg Midden
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