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De kerk in de Brandtstraat
W

e woonden in mijn jeugd, ik vanaf
mijn vierde jaar, in de Brandtstraat
in een benedenwoning van de R.K.
Woningbouwvereniging “Verbetering zij ons
streven”. De woningen zijn inmiddels afgebroken en het stratenplan daar is gewijzigd.
Als katholieken kerkten we in de
kerk gewijd aan de H.H. Engelbewaarders (H.H. is de meervoudsafkorting van heiligen) in onze
straat. Achter in de kerk bevond
zich in de muur een plaquette
waarop stond: “Louisa-kerk”.
Deze naam verwees naar een
mevrouw die een aanzienlijk
bedrag voor de bouw van de kerk
had geschonken.
Mijn moeder vertelde ooit dat de
naam H.H. Engelbewaarders te
danken was aan pastoor Lukassen die, lopend door de Engelenburgstraat, de nieuwe naam
bedacht. Hij vond deze geschikter.
Ik heb goede herinneringen aan
onze grote parochiekerk (ooit 1
pastoor en 3 of 4 kapelaans!).

De kerk kende mooie mozaïeken.
Achter in de kerk was een forse
muurschildering met O. L. Vr. van
Fatima met de drie herderskinderen: Lucia, Francisco en Jacinta.
Maria was vele malen aan hen
verschenen en deed o.a. bijzondere voorspellingen.
Ook werden er processies gehouden. Niet buiten (wegens het
processieverbod boven de grote
rivieren) maar binnen in de kerk
over de paden tussen de rijen
kerkbanken door.

Mijn zus, broers en ik ontvingen
er de Eerste Heilige Communie en
de bisschop diende ons daar het
Vormsel (kracht van de H. Geest
bij het volwassen worden) toe.
Aangezien we alle vier geboren
zijn in de kraamkliniek “Bethlehem” aan de Prinsessegracht
werden we, kort na de geboorte,
gedoopt (de moeder kon er toen
nooit bij zijn!) in de naast de kliniek gelegen Boskantkerk ofwel
de H.H. Antonius en Lodewijkkerk. Toen ons jongste broertje
ruim een jaar na de oorlog
gedoopt werd, was deze kerk, als
gevolg van een bombardement in
WO II, zwaar beschadigd. We liepen langs de puinhopen naar de
nog redelijk in tact zijnde doopkapel. Kraamkliniek en kerkruïne
zijn lang geleden afgebroken. Nu
vind je er o.a. het Ministerie van
Financiën.
Na de kleuterschool in de Beijersstraat zat ik in de eerste en tweede klas van de Tarcisiusschool in
de Kritzingerstraat (1947-1949).
Niet alleen op zondag werd de H.
Mis bijgewoond, ook in de week
ging ik vóór schooltijd geregeld
(zonder eten en drinken, zoals
toen nog de regel was), gestimuleerd door school, naar de kerk.
Bij elk doordeweeks kerkbezoek
ontving je een kaartje en bij een
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bepaald aantal kaartjes kreeg
je een beloning. Ook gingen de
kinderen klassikaal eens in de
zoveel weken bij de priester in de
biechtstoel hun (pekel)zonden
belijden.

De kerk bezat 14 levensgrote
kruiswegstaties om het lijden en
sterven van Jezus bij te overwegen. Vanwege teruglopend
kerkbezoek werd de kerk in 1981
afgebroken. Kippenvel kreeg
ik toen ik vele jaren later het
Tegelmuseum in Otterlo bezocht
en daar plots de muur-vullende
eerste kruiswegstatie (Jezus
wordt door Pilatus ter dood

WONINGONTRUIMING

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.
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veroordeeld) zag. Ernaast stond
vermeld: “Kruiswegstatie uit de
voormalige kerk van de H.H. Engelbewaarders in de Brandtstraat
in Den Haag. Tegelplateau vervaardigd bij ‘De Porseleinen Fles’
in Delft”. Toch nog iets over van
die dierbare kerk uit mijn jeugd!

Na de twee jaar op de Tarcisiusschool ben ik voor de verdere
klassen naar de Lagere School
van de broeders van O. L. Vr.
Onbevlekt Ontvangen (= zonder
erfzonde geboren) ofwel de
broeders van Maastricht in de
Herschelstraat gegaan. Daarna
naar de Mulo, gerund door dezelf-

de broeders. Op mijn zestiende
ben ik uit Den Haag vertrokken
om elders verder te studeren.
Jaren later ben ik nog eens gaan
kijken in de Herschelstraat en
de Weimarstraat. School- en
kloostercomplex bleken nu een
Islamitisch Centrum.

Den Haag is niet meer de stad van
mijn jeugd. De tijden veranderen.
Als iemand nog foto’s heeft van
de kerk (m.n. ook van de binnenkant) dan ontvang ik die graag.
Harry Schel,
harrymetaschel@gmail.com

Zorgeloos
samen
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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Oproepjes
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat
binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere
lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nl

De kerk in de Brandtstraat

Slot van een
hangbrievenbus

Wie kan mij informeren hoe ik
aan een slot kan komen voor
deze hangbrievenbus van de
PTT uit 1935, die ooit in het
bezit is geweest van autoverhuurbedrijf De Trompgarage in
De Ruijterstraat?
Frans van Barneveld
Hoffmanstraat 16
4143 BE Leerdam
0623898170
f.van.barneveld@kpnmail.nl

Graag wil ik reageren op het artikel “De kerk in de
Brandtstraat” Deze kerk heette H.H. Engelbewaarderskerk en
werd gebouwd in de jaren 1913 tot 1915.
Haar bijnaam was ‘Louisakerk’, omdat de bouw mede werd
ge�inancierd door het legaat van een zekere Louisa, hetgeen
ook op een plaquette achter in de kerk werd vermeld.
De genoemde ziekenauto’s, die in september af en aan reden,
behoorden tot het jaarlijkse ziekentriduüm.
Tijdens deze 3 dagen werd bedlegerige patiënten de gelegenheid geboden om persoonlijk in de kerk aanwezig te kunnen
zijn om daar de vieringen weer eens mee te mogen maken.
Allerzielen moet nog steeds worden gedateerd op 2 november, wanneer de overledenen van de afgelopen jaren worden
herdacht.
Een aantal jaren werd in die kerk op Tweede Kerstdag het
kerstspel opgevoerd en op 28 december werd daaraan volgend het feest van Onnozele Kinderen gevierd.
De omringende scholen stonden in de Brandtstraat zelf:
• de meisjesschool Gerardus Majella
• de Cornelia-ulo voor meisjes
Aan de andere kant van de kerk (in de Kritzingerstraat) werd
een lesje geleerd op de verschillende Tarcisiusscholen:
• de jongensschool Tarcisius A
• de jongensschool Tarcisius B en zelfs nog Tarcisius C
• de Tarcisius-ulo voor jongens
• de Raphaelschool voor vglo
Hans de Bruijn,

Ik benbrunobrac@live.nl
op zoek naar informatie over een werk van de beeldhouwer
Johan Coenraad Altorf (1876-1955) uit 1951

THEATERBUREAU
IBELINGS te Den Haag

Op de laatste boekenmarkt in
Dordrecht kocht ik een interessant plakboek vol met materiaal
dat betrekking heeft op Theaterbureau Ibelings.
Aankondigingen van optredens
in zowel binnen – als buitenland. Periode ca. 1932 t/m
1950. Op Internet is niets over
dit bureau te vinden.
In de Tweede Wereldoorlog
hadden ze als één van de
weinige toestemming van de
zuiveringscommissie om door te mogen gaan met het bemiddelen
bij optredens van artiesten,
omdat ze niet joods waren.
Tot 1943 verzorgden ze nog voorstellingen in Duitsland en in Nederland zelfs tot mei 1944.
In de 30-er jaren verhuisde dit theateragentuur B.H. Ibelings van
Spui 84a naar Muzenstraat 2 om na de oorlog naar de Lange Poten
15a te vertrekken.
Voorts verzorgde ze optredens in de 30-er jaren in cabaret dancing
“Palermo” te Scheveningen. Ook een onbekende bar voor mij.
Wie kan mij meer vertellen over dit bedrijf?
Willem F. Cupedo
w.fcupedo01@freeler.nl

Uitvoering
Quatre-Mainsgroep
‘s-Gravenhage

Op vrijdag 6 september is
er een uitvoering door de
Quatre-mainsgroep ’s-Gravenhage in het Elisabeth Vreedehuis (voorheen Helicon en De
Zalen), Riouwstraat 1 in Den
Haag.
Er wordt gemusiceerd op de
mooie Steinway vleugel.
Een goede piano ernaast maakt
dat ook werken voor 2 piano’s
ten gehore worden gebracht.
De muzikale avond start om
19:30 uur. De toegang is gratis,
een vrijwillige bijdrage is
welkom.
Er zal die avond pianomuziek
ten gehore worden gebracht
van o.a. Franck, Bach, Rachmaninoff en Pozzoli.

Leeuwenburg 1875 – 1951

Johan Coenraad Altorf

Leeuwenburg 1875 – 1951

Ik zouIkgraag
willen
voor wie dit
gevelstuk?
is, en waar het geplaatst is of was?
ben op
zoekweten
naar informatie
over
een werk gemaakt
van de beeld-

houwer Johan Coenraad Altorf (1876-1955) uit 1951
Ik zou graag willen weten voor wie dit gevelstuk? gemaakt
is, en waar het geplaatst is of was?
R.Visser
Eventuele informatie naar:

visserhome@ziggo.nl

Eventuele informatie naar:
R.Visser
visserhome@ziggo.nl

Mijmeringen

Nav de rubriek mijmeringen’ van John Vroom, 6 augustus jl.,
treft u bijgaand twee foto’s aan mbt het metalen plaatje tbv de
vinder van een sleutelbos,
in dit geval van Het Vaderland.
Jan Willem Roskes

Onafhankelijk en betrokken

De Haagse Tijden is een ideële non-commerciële krant, zonder enige binding met de overheid of een organisatie. Alle kosten worden gedekt door de verkoop van advertenties. De lezers
en schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn onbezoldigd. De ingezonden artikelen kunnen ook gebruikt worden op de website en sociale media die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de uitgever. De Haagse Tijden heeft de moeite genomen om de rechtmatige eigenaar van de gepubliceerde foto’s te vinden.
Als u meent de publicatierechten te hebben, kunt u contact opnemen met de uitgever. Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten minste 64.000 exemplaren gratis te krijgen, op
circa 360 distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. Voor 75 euro per jaargang kunt u de krant thuis ontvangen per post in Nederland en in het
buitenland 95 euro. Het voordeligste is het om de krant gratis als PDF te downloaden via de website: www.dehaagsetijden.nl.

Hoofdredacteur
Ivar Lingen
redactie@dehaagsetijden.nl
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Vaste auteurs
Hans Roodenburg
John Vroom

www.dehaagsetijden.nl

Uitgever
Constant Martini
uitgever@dehaagsetijden.nl

Administratie
Jan Vos jr.
administratie@dehaagsetijden.nl

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

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

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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De Prinses Wilhelminaschool in de Harmelenstraat
H

erinneringen aan mijn lagereschooltijd die
in maart 1950 begon op de Prinses Wilhelminaschool A in de Harmelenstraat. Tsja,
Wilhelmina was nog niet zolang daarvoor in 1948
afgetreden en prinses geworden het woord “prinses”
voor haar naam was nieuw, de meeste mensen spraken nog over “de oude koningin” maar de school was
gloednieuw en werd dus naar Wilhelmina als prinses
genoemd.
Het gebouw was een noodgebouw, van hout, groen en wit
geschilderd. In de lokalen stond
in mijn idee nog een kachel en
de muren waren van zachtboard.
Naast de school kwam even later
een Christelijke school, de Mr.
J.A. van Bruggenschool. Met de
Christelijke school werd uiteraard gevochten en we scholden
elkaar uit, over het draadje wat
een hek voorstelde heen. Protestanten olifanten, Openbaren
Klapsigaren. Katholieken waren
Elastieken maar die zaten er niet
in de buurt op school maar ver
weg op de Nijkerklaan. We vonden het maar raar dat onze juffen
en meesters wel gewoon met
elkaar omgingen en niet vochten.
De lokalen van onze school
waren met elkaar verbonden
door tussendeuren, de juffen,
er waren daar toen behalve het
hoofd geen meesters, konden op
die manier contact met elkaar
hebben. Ik herinner mij nog
goed de zenuwvlekken in de nek
van juffrouw Wagenaar toen de
onderwijsinspectrice op school
langs kwam. De juffen klapten
met de deuren en riepen door de
open deur heen “Langeraap”, de
naam van de inspectrice, keken
snel op het rooster en gingen het
vak geven wat of�icieel op het
rooster stond. De inspectrice was
zoals ik ze later, zelf bij het onderwijs werkend, ook herinner:
bruin mantelpak, platte hakken,
hoedje, grote handtas. Grote
delen van het echte leven aan
voorbij gegaan meestal. Tegen-

woordig worden die inspecteurs
en inspectrices gelukkig zo
niet meer gemaakt! We leerden
schrijven met een kroontjespen
die doopten we in de inkt in een
ingebouwd inktpotje in de bank,
ja natuurlijk we hadden banken.
Ik heb jaren gedacht trouwens
dat het een krootjespen was.
We schreven “de lopende hand”,
schuinschrift. Ik heb er mijn hele
leven lang plezier van gehad,
lekker snel. Maar door de inkt
had je wel veel vlekken! Konden
eventueel worden verwijderd
met “Radex”, rood en kleurloos
�lesje, na elkaar erop, bij teveel
gebruik een gat in je papier. Inkt,
te drogen met een “vloe”, een
vloeipapier met vaak reclame

gedateerde boekjes, Wim en
Jet, Pim en Mien, maar wat gaf
het. Soms slipte er nog wel eens
een boekje doorheen met oude
spelling van voor de oorlog, in
Pim en Mien, met visschen en
dergelijke. We zongen ook, rare
liedjes: “Hoog op de gele wagen”

erop. En natuurlijk had je een
niet meer bestaand verschijnsel nodig om je pen schoon te
maken: DE INKTLAP, je moeder
of je oma maakte die van lapjes
met bovenop een knoop genaaid
om het bij elkaar te houden. Je
kon ze trouwens ook kopen bij
de kantoorboekhandel, daar zat
dan een soort zeemlapje in maar
die waren zeker wel een kwartje.
Er stond ook nog een grote
leesplank op statief met
aap, noot, mies in de klas,
zelf hadden we een klein
leesplankje, Hoogeveens
leesplank. Daarvan zaten
de letters in doosjes die roken naar Ovomaltine. Het
was een schaarse tijd, als
we gingen tekenen kregen
we een miniem velletje
van een kladblok, ik denk
de helft of misschien wel
een kwart. De kleurkrijtjes waren wel van Talens
maar het waren geen echt
lekkere krijtjes, oorlogskwaliteit, ze krasten. Om
over de kleurpotloden
maar te zwijgen. We
leerden lezen met nogal

en “ik kan van uw schoonheid
niet scheiden” wat natuurlijk
schijten werd en later “hagel en
sneeuw, onweer wind en regen”.
Ook kwam Sinterklaas natuurlijk
langs, vanaf de tweede klas geloofden we er niet meer in maar
we deden alsof, leuk voor de juf
en goed voor een cadeautje.
Er kwam een nieuwe hoofdmeester, er hing wat in de lucht, de
school groeide als kool, er kwam
een geboortegolf aan op school.
Er was geen plaats meer in het
gebouw. Plechtig kwam het
hoofd van de school vertellen dat
de maartklas, mijn klas dus, na
de vakantie les zou krijgen op de
Escamplaan, nou, lekker was dat,
eerst door de Driebergenstraat,
daarna Escampplein, langs het
water van de Soestdijksekade
waar weliswaar een lang hek
langs stond, liefst lopend aan de
kant van het water, daarna de

Escamplaan, het was wel niet
zo druk als nu maar toch al behoorlijk. Liefst gevaarlijk lopend
over het tracé van lijn 6, tot een
briesende conducteur je wegjoeg,
hoe stom kon je zijn!
Twee hoog in een andere school
met “vijandige” kinderen. We
hadden een behoorlijk grote klas,
van meer dan veertig kinderen maar juffrouw Wagenaar
had goed de wind eronder. Er
was wel een incident, een heel
vervelend jongetje waarvan ik de
naam niet zal noemen werd door
de juffrouw in het kaartenhok
twee hoog opgesloten. Helaas,

ze vergat hem en kwam er thuis
pas achter, ze nam snel een taxi
en was nog net op tijd om hem
uit het bovenlicht , waarin hij
gelukkig was blijven steken,
te bevrijden. Grote ellende, de
moeders schenen het allemaal te
weten, de ene helft was voor de
juffrouw, “het is een rotjong!”, de
andere helft vond het schande
van de juffrouw. Het had nog een
staartje, we waren met schoolreisje naar Drievliet geweest en
er was nog ik meen een vijftig
cent of iets dergelijks over. Als
we met heel veel kinderen op
een tramkaart konden was er
net genoeg geld om een middag
met de tram naar het toen net
geopende Madurodam te gaan.
Verzamelen bij het eindpunt van
tram 15 op de Zuiderparklaan.
Weer commotie, de juffrouw
wilde die knul onder geen beding

meer mee hebben, als straf. Weer
die tweedeling maar de juf won.
Madurodam was mooi en de juf
liep nog de hele middag met een
zenuwtrek en vlekken in haar
hals.
Op raadselachtige wijze waren
we ineens terug op de Harmelenstraat, er werd nieuwbouw gepleegd, voor de openbare school
aan de Baanbruggenstraat en
ook voor de Christelijke school,
die ineens Christelijk Nationale
school heette om de hoek, in de
Nieuwersluisstraat. Terwijl we
weer rustig in de Harmelenstraat
zaten voltrok zich een totale
omwenteling, er kwam weer een
nieuw hoofd, de school werd een
“Daltonschool” niemand had er
om gevraagd maar ineens zaten
we op het “vernieuwingsonderwijs”. Sommige zaken blijven
zich herhalen maar dat wist ik
toen nog niet. Er gebeurden weer
raadselachtige zaken, we mochten ineens proberen schuin blokschrift te schrijven, dat heette
“practijkschrift”, in mijn idee zag
het er netter uit dan dat lopende
hand schrift, en ik ging het snel
doen, maar het was maar een
waan en je schreef het lang zo
snel niet. Daarnaast veranderden
de rapporten dramatisch, geen
cijfers meer maar zaken als goed,
groot, voldoende, ja, ja, een hele
verandering!!!
Boze moeders bij het hek die
niets van de rapporten begrepen.
Het haalde niets uit en het was
nog maar het begin. Maar ineens,
ta, ta, ta!: de nieuwe school, de
school aan de Baanbruggenstraat
werd geopend, een nieuw hoofd
en nu echt een Daltonschool.
Maar dat is weer een heel ander
verhaal!
Joan Verheij
vogelsang@zeelandnet.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

BTR REIZEN
Nieuw

Pasta Menu
Speciaal

Korting
€ 100,-

Op zondag en maandag:

€ 13,75

• 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

donderdag 3 oktober 2019
Complete dag uit met een
uniek programma

voor slechts €

Bruschetta
Vitello Tonnato

Spaghetti aglio e olio

Olijfolie, knoflook, Spaanse peper en
cherrytomaten
of

Spaghetti bolognese

Limoncello

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

Laan van Meerdervoort 214
2517 BK Den Haag
Tel. 070 - 3925585

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
���
Ne���l�n�

www.seniorenhulp.com

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• Uw uitvaartverzorger in regio
Haaglanden

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

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

Nieuw

gegrilde groenten

John, Martijn en Jasper Jellema

070 345 48 10

7 dg. Rijn–
Rijn– en Moezelcruise

met luxe cruiseschip Dutch Melody ****
van 9 t/m 15 okt. 2019
Profiteer van € 100,100,- p.p. Korting
798,- p.p.
van € 898,898,- nu al vanaf € 798,-

Bus excursievakanties

Verdure

Biolognese rundvlees met kaas en
tomaten

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

52,50 p.p.

dun gesneden carpaccio van kalfsvlees
met tonijn mayonaise saus
of

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

 055 - 5059500

Riviercruises

Een team van
prothesespecialisten

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!

www.BTRreizen.nl

Carola

Pim

Marcel

Prijs slechts € 52,50 p.p.
Inbegrepen:
 Reis per luxe touringcar
 Bayerische versierde zaal
 Ontvangst met koffie en gebak
 Bayerische luxe lunchbuffet
 Muziekprogramma met:
artiesten als oa. Ruud Appelhof
en de Limburger Buben
 Afscheid met koffie en lekkers!
Instap: Den Haag - R’dam - Utrecht

4 dg. Epen / ZuidZuid-Limburg

All Inclusive Hotel Eperland ***
299,- p.p.
2727-30 okt. van € 334,334,- nu € 299,-

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
445,- p.p.
2323-27 dec. voor slechts € 445,Deze busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
NEEM
DEEL
AAN
VAN DE
VOLHARDING
HET DEPOSITOFONDS
Veel
mensen
willen
hun nabestaanden niet
VAN
DE
VOLHARDING
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk,
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‘Onze geniaalste Haagse dichter ooit’:

Janus Secundus Hagiensis

Gouden Haagse Tijden

O

Op je verjaardag te worden verrast met een lijvig boekwerk, een ‘nieuwe wereld ‘ vol
gedichten, met zinnen die opwekken tot beminnen en kussen, en wat al niet meer. Ofwel
de gedichten van die 16e eeuwse, geboren Hagenaar, Janus Secundus Nicolai Hagiensis (1511-1536). Volgens sommigen ‘onze beroemdste dichter ooit, zij het niet in zijn eigen land’.
Deze Janus Secundus Haegiensis schreef in het destijds onder
gestudeerden gebruikelijke
Neoklassieke Latijn, en zou
vooral bekend worden door
zijn z.g. Kusgedichten, (Basia,
Lat.) waarvan de erotische
vrijmoedigheid, zeker in die
tijd, snoepgoed vormde voor de
klassiek geschoolde ingewijden. Als Secundus zestien jaar
oud is, verhuist het gezin naar
Mechelen, waar hij en zijn twee,
ook dichterlijke, broers, Marius
en Grudius, aan een rechtenstudie beginnen, die Secunus
later in Bourges , Frankrijk, zal
voltooien. Weer later zal hij in
Spanje als schrijver gaan werken aan het hof van de aartsbisschop van Toledo.

Het boek Julia

Nu had onze Janus Secundus
rond zijn achttiende jaar in
Mechelen ene Julia ontmoet, die
zich naast ‘meisje van plezier’
als een lustige inspiratiebron
voor onze jeugdige dichter

ontpopte. Niet alleen in verzen
zou hij zich aan deze muze
gaan wijden, ook liet hij als
bekwaam penningkunstenaar
haar portret aan ons na, met
als randschrift, in vertaling: ‘Julia gebeeldhouwd door de hand
van de dichter haar minnaar’.
En lezen wij nu hoe hij zuchtend van verlangen het woord
tot Julia richt: ‘Et mihi da centum(...) ‘ – ‘En geef mij honderd,
geef mij duizend zachte kussen,
doe er een paar bij mijn Zon,
en ik waan mij een god. Maar
helaas, zelfs één extra kusje kan
er niet vanaf...’
Catullus, de vermaarde Latijnse
lyrische dichter (ca. 85 -55
voor chr.) stond Janus Secundus hierbij onmiskenbaar ten
voorbeeld. Deze Romein was in
de ban geraakt van Lesbia, een ‘
femme fatale avant la lettre’, die
hem afwisselend aanhaalde en
afwees. ’Geef mij duizend, dan
weer honderd kussen/ dan nog
eens duizend, en andermaal
honderd’, smeekte deze uitzinnig verliefde dichter zijn Lesbia.- Uit Secundus’ uitgebreide

correspondentie met familie,
vrienden en andere schrijvers
lezen wij uit een ‘brief in verzen’ van de Italiaanse dichter
Girolamo Monti : ‘Den Haag
(...) een stad die voor het eerst
door jouw poëzie bekendheid
verkreeg’.

Kusgedichten (Basia)
Als het Janus verboden wordt
naar het ‘zoete’ Italië af te reizen, schmiert hij: ‘Word ik dan
verplicht onbeschaafd in Barbarije (‘het Noorden’) mijn jonge
jaren te verprutsen. Dat het lot
dit moge verhoeden’. ‘Noordelijk
geknars’, zo klonk
het Nederlands
in de oren van de
Romaans sprekende volken uit die
tijd. Als student
In Bourges begint
Janus de vele kusjes die hij wisselt
met de ’kuise hoer’
Neaera te bezingen. In boekvorm gebundeld
als Basiorum Liber, dat kort na
zijn overlijden door Janus Dousa vertaald werd als Het Boeck
der Kuskens. Deze Neara was
niet voor de poes: ‘Mij prijzen,
prima, maar ik laat mij niet met
je gedichten betalen...’ Neara
liet zich niet ompraten, ook
al vuurde Secundus ‘Honderd

kussen maal honderd / Honderd kussen maal duizend (…)
duizenden in duizendvoud / als
alle druppels van de wereldzee’
(...) op haar af.
Geen Italië dus voor Janus, het
werd een baan in Spanje tot
zijn verdriet (‘barbaars en veel
te warm’). Hij werd er ook nog
ernstig ziek. Ongerust over wat
hem stond te wachten, begon
hij hier zijn vele geschriften
te bundelen, onder de titel
‘Verzamelde Werken’, die welke
pas na zijn dood door broer
Marius bestens bezorgd zouden
worden.

Op muziek

Sommige van zijn
gedichten werden
op muziek gezet
en gezongen, zoals
Ad Amoram, Ode
aan de Liefde, door
N. Gombert (16e
eeuw). Dit lied werd
op een avond ook
door mij meegezongen, onder het dak van de
Haagse Kunstkring. Luister
maar: ‘Vivamque (...) - ‘Ja,
leven wil ik, tussen gekus en
gekibbel, tussen een traan en
een lach, tussen vrees en hoop,
mijn jonge jaren, mijn levensloop’.

25 jaar oud overlijdt Janus
Secundus Hagiensis, onderweg
in een abdij te Doornik aan zijn
slopende ziekte. Zijn illustere
tijdgenoot Montaigne loofde
hem in zijn essays (II,20), en
ook Hugo de Groot, C. Huygens , Goethe en Lord Byron
memoreerden hem. Er verschenen in de loop der eeuwen vele
vertalingen van de Basia, o.a.
van Jacob Westerbaen, dichter,
maar ook de stichter van ‘ons’
Haagse landgoed Ockenburgh.
Het lijvige boek waar ik het
een en ander uit citeerde is De
Kunst van Janus Secundus, van
wijlen Jan Pieter Guépin, Leidse
dichter en Neolatinist. Maar
waar bleef toch het zichtbaar
eerbetoon aan deze grote
Haagse dichter? Tot op de dag
van vandaag is er geen gedenkteken, zelfs geen steegje naar
hem vernoemd in onze geliefde
Hofstad.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl

Op reis In 1536, nog geen

Een sierlijk houten koffiehuisje
In De Wassenaarse Krant en De Haagse Tijden samen hebben onlangs vijf artikelen over hetzelfde
onderwerp gestaan en ook de bijdrage 336 uit de
rubriek Actueel Verleden vroeg hier aandacht voor.
Een belangrijk onderwerp, dat lijkt me duidelijk.
Het laatste artikel stond in De
Wassenaarse Krant van 21
augustus en hierin kwam een
buitengewoon treurige brief
ter sprake. Ik heb het over het
kof�iehuisje aan de Buurtweg.
Het college van ons dorp heeft
besloten dit Rijksmonument
voorlopig niet te restaureren,
maar het vóór de winter in

te pakken teneinde hier in de
toekomst misschien een aanvang
mee te maken. Wat ik onder dat
inpakken moet verstaan, weet
ik niet, maar ik kan me niet
voorstellen dat dit de conditie
van dit charmante huisjes ten
goede zal komen. Het oorspronkelijk vierkante huisje is rond
1915 gebouwd naar een ontwerp

van de architect F.A. Koch
en rond 1975 is er een stuk
aangebouwd. In 2009 heeft de
gemeente Wassenaar dit huisje
met een stuk grond van de
gemeente Den Haag gekocht.
Rond Den Haag hebben er in
het verleden 16 van dit soort
huisjes gestaan en daar is er nog
één van over, te weten dit huisje!
Een voorstel gericht aan ons
gemeentebestuur
Teneinde dit Rijksmonument te
behouden stel ik het volgende
voor:
Breng dit huisje terug naar de

oorspronkelijk vierkante vorm.
Ik zou me kunnen voorstellen dat
een deel van die aanbouw nog
bruikbaar is voor het huisje zelf.
Laat het grondig opknappen door
al of niet gepensioneerde vakmensen uit ons dorp – ik denk
dan ook aan een architect - en
dan bedoel ik op vrijwillige basis.
Ik ben ervan overtuigd dat deze
mensen zonder meer te vinden
zijn, sterker nog dat ze dit zelfs
met plezier gaan doen. Uiteraard
wil ik hier zelf graag aan meewerken, bijvoorbeeld door een
en ander te coördineren.

Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
VISOMAT COMFORT FORM BOVENARM BLOEDDRUKMETER

ELECTRONISCHE PILLENDOOS
ACP-80

Met deze klinisch gevalideerde bovenarm
bloeddrukmeter neemt u zeer nauwkeurig de
bloeddruk op. Deze slimme bloeddrukmeter
meet ook uw hartslag en de elasticiteit
van uw bloedvaten, en geeft bovendien
onregelmatigheden hierin aan en gemiddelde
waarden. Geheugen voor maximaal 120
metingen van twee gebruikers. Het manchet is
voorgevormd en hierdoor handig met één hand
om te leggen op de bovenarm.

Mis nooit meer een medicatiemoment want de
ACP-80 waarschuwt u als het tijd is voor uw
medicatie. Voorzien van vijf compartimenten
waarin u uw medicijnen verdeelt op volgorde
van inname. Voor elk compartiment kunt u
een aparte alarmtijd instellen en kiezen uit een
geluidsalarm of trilalarm. Als u het alarm mist zal
het na 5 én 10 minuten later nogmaals afgaan.
Ook te gebruiken door slechthorenden of in een
rumoerige omgeving.

DOUCHESTOEL MET ARMSTEUNEN
Deze comfortabele douchestoel heeft een sterk
aluminium frame met hoogwaardige kunststof
zitting en rugleuning. De zitting is geperforeerd
zodat het water eenvoudig kan weglopen. De
anti-slip poten zorgen ervoor dat deze stoel veilig
gebruikt kan worden op een gladde en vochtige
vloer zoals in de badkamer. Zowel de zithoogte
als de armsteunen zijn in hoogte verstelbaar en
de armsteunen kunnen desgewenst verwijderd
worden zodat het ook als douchekruk te
gebruiken is.

Met de
Volharding pas

Met de
Volharding pas

95
Normale prijs € 79,

95
Normale prijs € 29,

DOUCHEMAT / BADMAT ANTISLIP

VERLENGDE TEENNAGELSCHAAR

COMFORT DAMESSCHOEN SANNE

Stevige antislip douchemat of badmat met
zuignappen, om veilig te douchen en in/uit bad te
stappen.
In vierkant (54 x 54 cm) of langwerpig model
(75 x 35 cm). Leverbaar in de kleuren wit,
lichtblauw of blauw. De matten zijn wasbaar in de
wasmachine.

Extra lang, gehoekte teennagelschaar zodat
u niet ver voorover hoeft te buigen. Zachte
ergonomische gevormde handgrepen voor een
goede grip.
De licht gebogen roestvrij stalen messen
voorkomen dat de nagel wegglijdt tijdens het
knippen. Knipt zelfs door de hardste nagels.

Voor mensen met probleemvoeten is het vaak
lastig om geschikte schoenen te vinden.
De Sanne comfortschoen is een comfortabele en
zachte stretchschoen die zich direct aanpast aan
uw voet. Met soepele antislip zool, uitneembare
inlegzool en klittenbandsluiting. Verkrijgbaar
vanaf maat 36. Kleur beige.

€ 67,95

€ 25,45

Met de
Volharding pas

€ 101,95

,95
Normale prijs € 119

Met de
Volharding pas

Met de
Volharding pas

Met de
Volharding pas

95
Normale prijs € 15,

95
Normale prijs € 19,

95
Normale prijs € 99,

€ 13,55

€ 16,95

€ 84,95

SERVER ROLLATOR COMFORT MET ULTRA SOFTBANDEN

COMFORTABEL OP PAD MET DEZE MODERNE LICHTGEWICHT ROLLATOR

De stijlvolle Server Comfort rollator biedt u veel loopcomfort dankzij de ultra softbanden en is goed
wendbaar. Eenvoudig in/uit te klappen en blijft goed gesloten door het vergrendelingssysteem. De
zachte, ergonomische handgrepen met reflector zijn in hoogte te verstellen tot maximaal 102 cm. Zo
kunt u de rollator optimaal afstemmen op uw lichaamslengte voor een ergonomische en comfortabele
loophouding. Verkrijgbaar in diverse zithoogtes en in 10 prachtige kleuren (zwart, antraciet,
champagne, ijsblauw, olijfgroen, bruin, wijnrood, wit, blauw en turquoise). Deze rollator is standaard
voorzien van een bagagetas en stokhouder. U kunt de rollator naar wens uitbreiden met diverse
handige accessoires zoals een ruggordel, opberg-/reistas, dienblad en comfortabel zitkussen. Vraag
bij bestelling naar de mogelijkheden.
In het kort:
-Stijlvolle en comfortabele lichtgewicht rollator met Ultra Softbanden voor extra Comfort
-Ontworpen volgens de laatste trends in 10 kleuren. Er zit vast een kleur naar uw wens bij!
-Met een gewicht van ca. 6,5 kg een van de lichtste rollators
-Uniek oersterk frame met goede stabiliteit voor extra veiligheid, goed wendbaar met kleine draaicirkel

Met de
Volharding pas

€ 295,-

,Normale prijs € 349

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.
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Een man om nooit te vergeten

J

ohannes Augustinus Klawer, hij werd August of Guus genoemd,
is op 5 maart 1883 in Rotterdam geboren. Zijn vader was schoenmaker en August was de vierde uit een gezin van vijf jongens. Hij
besloot al op jonge leeftijd om net als een oudere broer voor het beroep
van steenhouwer te kiezen.
Hij volgde de opleiding aan
de Academie voor Beeldende
Kunsten in Rotterdam en in
1901 ging hij naar Düsseldorf
waar zijn broer Jan werkte en
hier volgt hij een opleiding tot
beeldhouwer. Zoals uit een foto
blijkt, zat hij in 1904 in militaire dienst en vanaf december
1906 woonde hij in Den Haag,
op het adres Paulus Potterstraat 256. Hij hoopte in deze
stad meer werk te krijgen en
bovendien voelde hij zich hier
aangetrokken tot het culturele
klimaat.
Op 31 juli 1907 trouwde hij met
Barbara Gysberta Brunolt en ze
zouden zeven kinderen krijgen,
vier meisjes en drie jongens. Ze
verhuisden naar de Vaillantlaan
nummer 7 en kort daarna heeft
hij samen met enkele andere
kunstenaars een atelier op
het adres Van der Vennestraat
112. August en Bets, zoals ze
genoemd werd, zouden nog
vele malen verhuizen. Ik noem
enkele adressen; Gortmolen
14, Kepplerstraat 27, Da Costastraat 6, Delagoastraat 25 ,
Kempstraat 136 en Velpsestraat
198.
August werkte zowel zelfstandig als in opdracht. Er moest
immers brood op de plank
komen en zeker tijdens de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog was dat geen eenvoudige

Mijmeringen

deren voorkomen. En zo heeft
August letterlijk zijn sporen in
onze stad achtergelaten.

zaak voor een gezin met zeven
kinderen. Naast de vele beelden
die hij zowel in hout als in
steen gemaakt heeft – vooral
de religieuze beelden zijn van
grote klasse - , restaureerde hij
het rijk gedecoreerde plafond
van de Oud – Katholieke kerk
bij de Juffrouw Idastraat. Hij
deed dit door op een hoge
steiger te gaan liggen. En dan te
bedenken dat hij hoogtevrees
had! In diezelfde tijd maakte
hij voor de Prins Taveerne, een
horecagelegenheid op de hoek
van het Noordeinde en het
Scheveningse Veer, een houten
tableau waarop onder meer een
postkoets te zien valt. Voor de
toenmalige sigarenwinkel op
de hoek van de Denneweg en
de Spekstraat ontwierp hij een
viertal houten decoraties, waarop onder andere tabaksbla-

Bets is op 24 januari 1955
overleden en August op 17 april
1969. Hij wordt omschreven als
een �lamboyante man, met een
prachtige kop met wapperende
witte haren en een krachtige,
artistieke uitstraling. Hij was
een vakman die wist hoe hij zijn
gereedschap moest hanteren
hoe de beitel het best gestuurd
kon worden. Een man om nooit
te vergeten.

’t Goude Hooft

Deze horecagelegenheid die
oorspronkelijk Int Gulde Hoift
heette, is waarschijnlijk de
oudste herberg van onze stad
en misschien wel van heel
Nederland, ook al is er van
het oorspronkelijke gebouw
niet veel meer over. Al in 1423
wordt er melding gemaakt van
deze herberg nabij de Groenmarkt. Zowel in 1660 als in
1886 was er sprake van een
grondige restauratie. In 1660
gebeurde dit onder leiding van
Pieter Post, die ook het oudste
gedeelte van het Huis ten Bosch
op zijn naam heeft staan. In de
jaren dertig van de vorige eeuw
had de gemeente het plan opgevat om het gebouw af te breken
en de Groenmarkt te verbreden,

De eerste is een uur lang tv-op-

maar dit is niet doorgegaan.
Onder leiding van de architect
F.A. Warners vond herbouw
plaats, waarbij uitgegaan werd
van de tekeningen van Pieter
Post. In 1939 werd de taveerne
dan ook weer geopend. Ook in
2012 vond er een ingrijpende
verbouwing plaats. Een jaar
later werd het zelfs mogelijk
om er te logeren zodat we weer
van een echte herberg kunnen
spreken. U ziet het, u kunt nog
steeds gebruik maken van het
terras en de ruimten binnen, al
zullen Flip de Fluiter en Gerard
Fieret u niet meer komen vermaken wanneer u op dat terras
van een kop kof�ie geniet.
Wellicht vraagt u zich af wat
August Klawer met ’t Goude
Hooft te maken heeft. Tijdens
de restauratie vlak voor de
Tweede Wereldoorlog, heeft hij
de vier guirlandes ontworpen

en aangebracht die zich nog
steeds op de voorkant van het
gebouw tussen de eerste en
tweede etage bevinden. Hij
heeft hiervoor slingers van
bladeren, bloemen en vruchten
uit steen gehouwen, waarbij hij
geïnspireerd werd door decoraties uit de zeventiende eeuw.
In deze eeuw werden dit soort
versieringen boven vensters en
deuren aangebracht, zoals ook
bij het Mauritshuis te zien valt.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Thé Complet

Wat ik tegenwoordig leuk vind is dat er tv-omroepen zijn die inspelen op de kijkinteresse van
de 50-plussers. Omroep MAX is daar een goed voorbeeld van, maar ook omroep ONS die
alleen te ontvangen is voor Ziggo-abonnees.
Veel programma’s daar als
‘Onedin Line’, ‘Wordt u al geholpen’, ‘Moeder wat is het heet’,
waarbij ‘On the buses’ mijn favoriet is. Waar ik ook erg van geniet
zijn de muziekprogramma’s daar,
zoals ‘ONS gouden uurtje’ en
‘Egmond Binnen’.

August Klawer

tredens uit de jaren 50, 60, 70 en
80 met hits als ‘A man without
love’ van Engelbert Humperdink,
‘Die Sonne geht auf’ van Freddy
Breck, ‘Als de zon schijnt’ van
André van Duyn en ‘Do you wanna dance’ van Cliff Richard.
‘Egmond Binnen’, dat gepresenteerd wordt door Anne van

Egmond duurt twee uur en heeft
meer een vleugje North Sea Jazz
en Franse invloeden, maar toch
ook met Siw Malmkvist met ‘Liebeskummer lohnt sich nicht’, als
u zich die nog kunt herinneren.
Heerlijke mijmermomenten.
Sowieso leuk om die nummers
uit je jeugd weer te horen en

zeker leuk als je er speciale
herinneringen aan hebt. Datzelfde geldt voor geuren en wat mij
nog steeds bijblijft is een geur in
het bos in Oegstgeest die ik mij
kan herinneren toen ik in mijn
tienertijd met een toenmalig
vriendinnetje en haar moeder,
die op het De Eerensplein woonden, wandelde naar een terras
aan de andere kant van het witte
viaduct bij de Bijhorst via het
bos, waar we een Thé Complet
gingen drinken. Ik weet niet of

het nog bestaat, maar het was
een aangeklede thee met één
bitterbal. En in dat bos waar we
doorheen wandelden rook ik die
geur en moet er altijd nog aan
denken als ik hem nu weer ruik.
Niet veel later verhuisden ze
naar Winterswijk. Tja, uit het oog
uit het hart, maar de herinnering
blijft. Mooie herinneringen, toch?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl
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DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
W W W.DEHOFPAS.NL

SPAAR VOOR KORTINGEN
EN STEUN DE LOKALE
ONDERNEMERS!
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.
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.
Nog geen pas?
Haal hem op bij een van de aangesloten spaarwinkels of download de
app. Geen internet? Vraag de pas dan aan via 070 221 05 81.

UITGELICHTE SPAARPARTNERS

In de Haagse Tijden zullen we je continu op de hoogte houden van de nieuwste partners.
Kijk voor het volledige overzicht op www.dehofpas.nl

Johan Wassenaar
Prins Hendrikstraat 130 -132

Bloemen van Denise

Parkoers Zuiderpark

Thomsonplein 15

Marie Heinenweg 3

Bij Podologiepraktijk Johan Wassenaar bent je aan het
juiste adres als je kampt met voet- en loopklachten. Een
consult is geheel gratis en in de winkel vind je een uitgebreide collectie schoenen.

Met zorg, smaak en vakmanschap stelt Denise elke dag
weer de mooiste boeketten samen. Of het nu gaat om een
klassiek rozenboeket of een uitbundig bruidsboeket, bij
Denise ben je in goede handen.

Parkoers is een lunchroom met een prachtige uitzicht en
een heerlijk groene omgeving! Gezonde gerechten (bereidt
met lokale producten) voor elk moment van de dag, daar
staat Parkoers om bekend.

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 1%

Spaarpercentage: 6%

De Haagsche Stadsﬁets
Keizerstraat 27

Tony’s Garage Sale

Brouwerij De Prael

Westvlietweg 74A

Esperantoplein 20

Fietstocht door de stad? Genieten van stad en strand? Kies
dan voor groen, geel EN gemak! Deze herkenbare, Haagse
fietsen zijn namelijk op 2 locaties te huren en weer in te
leveren. Superhandig!

Een showroom van 350m2 vol met vintage/design
woonaccessoires. Elke zaterdag tussen 12:00 en 16:00
(alle andere dagen op afspraak) kan je terecht voor een
bezoekje aan deze hotspot.

Mens & bier. Dat is waar het bij de Prael om draait. Het
één kan je niet los zien van het ander. Want zeg nou zelf,
wat zou bier zijn zonder goed gezelschap of een goed
gesprek?

Spaarpercentage: 6%

Spaarpercentage: 11%

Spaarpercentage: 5%

ONLINE ONLY: HOFPAS KNEITERDEALS
-36%

Frans 3-gangendiner

Restaurant LaSalle - Nieuwstraat 21

A

€ 27,50

€ 17,50

-33%

Tickets Koersdag 8 september
Renbaan Duindigt - Waalsdorperlaan 29
€ 8,-

€ 6,-

-37%

Tickets voor het Creaweekend (6-8 sept.)
Broodfabriek Rijswijk - Volmerlaan 12
€ 8,-

Kijk op www.dehofpas.nl/kneiterdeals voor meer info en alle aanbiedingen.

€ 5,-

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

Met je Hofpas kan je vanaf nu ook profiteren van Kneiterdeals. Kneiterdeals zijn de beste aanbiedingen uit de regio, hebben een hoge korting, zijn
gelimiteerd en kan je alleen via onze website bestellen. De toppers van deze week lichten we hier voor je uit.
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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

Een dorp dat geen gelijck en kent
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten
van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels,
papiergeld, ansichtkaarten of 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 waarde? 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.

5 oktober: Boekbespreking “Ik nummer 23”

Zaterdag 5 oktober vindt van 14.00-16.00 uur in
Buurthuis van de Toekomst de Sprong een boekbespreking plaats van het boek “Ik nummer 23.”
Schrijver Marianne van Betten, woonachtig op de
Prinsegracht, zal haar ervaringen vertellen als jongste van het gezin van 23 kinderen. Het gezin woonde
lange tijd in de Schoolstraat waar ze een sigarenwinkel hadden. Het boek speelt zich grotendeels af in
het centrum van Den Haag.
Armoede, de oorlog, Nederlands Indië en veel andere onderwerpen vanaf 1900 komen aan de orde.
Jan Wagemakers, beheerder van het buurthuis zal
haar interviewen. Ook is er gelegenheid om vragen
te stellen.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
maar wel graag aanmelden via berichtenbus@buurthuisdesprong.nl of bij de receptie van het buurthuis.
U bent van harte welkom.

14 september: Openstelling Eben Haëzerkerk

Op zaterdag 14 september is het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeenten aan de Nieuwe Laantjes
120 in Scheveningen geopend voor bezoekers van de
Open Monumentendag.
Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument
en dateert uit het jaar 1890. Het pand heeft onder
andere karakteristieke gevels met een bijzonder
roosvenster.
Het kerkgebouw is geopend tussen 10:00 en 16:00u.
Dit jaar is er in het kerkgebouw ook een unieke tentoonstelling te bezichtigen over het ‘Kerkelijk Erfgoed
van Scheveningen’. In deze expositie zal Evert de Niet
allerlei foto’s tentoonstellen van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen.
Opgenomen zijn beelden van de Eben-Haëzerkerk, het Hennephofkerkje, de Ichtuskerk, de Immanuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de Oude
Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willemkerk, de Thaborkerk, de
Lourdeskerk en de St. Antonius Abt.
Ook is er een uitgebreide historische foto-expositie te bekijken van Oud-Scheveningen met straatgezichten o.a. van Duindorp, het Eiland, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van
Scheveningen.

Aangezien de functie van het
kerkgebouw gaat veranderen
naar evangelisatiepost, ben
u ook van harte welkom om
langs te komen op de Open
Dag van zaterdag 21 september van 11.00-15.00 uur. Meer
informatie kunt u vinden op
www.inloophuishetkompas.
nl. Graag tot ziens aan de
Nieuwe Laantjes 120!

Het 17de eeuwse Voorburg komt tot leven
De Historische Vereniging Voorburg (HVV) komt dit jaar met de uitgave van een nieuw
boeiend boek over de geschiedenis van Voorburg. Het boek sluit aan bij de viering van
het jaar van de Gouden Eeuw. De auteurs Ruud Bosscher en Fabian van Boheemen hebben het dorpse leven in Voorburg in de 17de eeuw gereconstrueerd. In het boek komen
allerlei facetten van het dagelijks bestaan aan de orde zoals de geloofsbeleving, opvoeding,
scholing, huwelijk, criminaliteit en vermaak. Uitgebreid archiefonderzoek is de basis van
de publicatie.
Middelpunt van het boek zijn de dorpelingen die in Voorburg geboren werden, huwden en
stierven, aangevuld met af en toe een toestroom van ‘vreemd volk’, zoals de hugenoten. De
bewoners van de buitenhuizen, die slechts enkele maanden per jaar hier bivakkeerden en
nauwelijks iets bijdroegen aan het dagelijkse bestaan, komen dan ook slechts sporadisch
in het boek voor. Het is verbazingwekkend hoeveel informatie erover van alles en nog wat
bewaard is gebleven, maar je moet dan wel weten waar je moet zoeken. En dat laatste
weten de auteurs blijkens hun met zeer veel anekdotes uit kerkelijke, notariële, rechtelijke
en overheidsarchieven doorspekte verhalen. Zo hebben de auteurs ontdekt, dat achter de
trage realisatie van de Franse kerk in Voorburg een heus spionageverhaal schuilgaat en
de geloofsbeleving bij de gereformeerden en katholieken verliep eveneens lang niet altijd
even harmonieus. Voorburg heeft tevens problemen gekend met criminaliteit, prostitutie
en drankmisbruik. Toch blijkt het dorp ook in de 17de eeuw een prettige woonplek te zijn
geweest. De tekst is geschreven voor de in de geschiedenis geïnteresseerde Voorburger,
maar is ook boeiend voor niet-dorpsgenoten.
Het boek wordt gepresenteerd op Open Monumentendag, 14 september om 11.00 uur, op
historische grond: de binnenplaats van huize Swaensteyn, waar zich in die Gouden Eeuw
veel van het dorpsleven voltrok.

Het boek telt 224 pagina’s en is verfraaid met vele kleurige illustraties. De prijs van het
boek is 25 euro.
Men kan het boek bestellen bij: de secretaris van de HVV, info@historischeverenigingvoorburg.nl, maar men kan het ook kopen bij de musea Hofwijck en Swaensteijn. Bovendien
is het tijdens Open Monumentendag op 14 september te koop bij de stand van de Historische Vereniging Voorburg bij de Oude Kerk aan de Herenstraat. De auteurs zijn daar
aanwezig om op verzoek het boek signeren.
za. 14 sept 13 tot 15.00 uur: Beleef het in het Haagse Bos

Speciale culturele route door het Haagse Bos
met aandacht voor de Bunker, het ‘gesloten’
monument, op deze Open Monumentendag.
Staatsbosbeheer stelt het bos open voor een
bijzondere culturele wandeling.
Route van Bunker (Leidsestraatweg) naar Huttenbos naar kop van de grote Bosvijver (tussen
Paleis Huis ten Bosch en de Laan van Nieuw Oost
Indië)
Met dans, gedichten, trompet, bosverhalen,
portret tekenen, takken beschilderen, spektakel,
zang , ontmoeting en meer.
Laat je verrassen en meevoeren door het prachtige monumentale Haagse Bos.
Op Open Monumentendag aandacht voor de Bunker, het ‘gesloten’ monument in het
Haagse Bos.
Iedere dinsdag t/m zondag:

Nostalgische bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk - Rotterdam

Passagiersschip “Nehalennia” vertrekt (van dinsdag t/m zondag) om 12.00 uur vanaf de “Boompjeskade” in Rotterdam voor een 4 uur durende excursie naar Kinderdijk Tijdens deze excursie heeft u 1 ½
uur de gelegenheid het molengebied te gaan bezichtigen. Retourtijd staat gepland om 16.00 uur.
Basisprijs volwassenen: €. 17,50 per persoon,

Ontvang nu, tegen inlevering van deze bon:

per persoon € 5,00 KORTING

op de nostalgische bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk - Rotterdam.
Nu met korting: €. 12,50 per persoon (Maximaal 4 personen per
ingeleverde bon)
Reserveren verplicht via: 06-55826463. Voor meer info: WWW.REBUS-INFO.NL.
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Van arbeidsbureau naar UWV
A

an de Haagse Troelstrakade 65-77 was
tot de sloop in september 1999 het
gebouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau te vinden. Hier kregen scholieren een beroepskeuze-advies. Sinds 1985 was dit gebouw
al niet meer als arbeidsbureau in gebruik maar
waren er woningen in gevestigd.
De geschiedenis van het arbeidsbureau gaat terug tot 1940
waarbij de organisatie een aantal
belangrijke taken had zoals het
beoordelen van ontslagrecht
tussen werkgever en werknemer, vaak geadviseerd door de
GMD, de Gemeenschappelijke
Medische Dienst, maar ook de
controle op lonen in o.a. de bouw
en de uitvoering van wachtgeldregelingen. Maar de taak die het
GAB het langst heeft uitgevoerd
is de controle van werkzoekenden, destijds uitkeringstrekkers
genoemd en de rapportage van
tekortkomingen aan de uitvoeringsinstanties zoals GAK,
Detam, GUO en SFB, inmiddels
samengegaan in het UWV.
Bij de aanvraag van collectief
ontslag moest de directeur van
het GAB een maand wachten
met het in behandeling nemen
van de aanvraag. Deze tijd werd
door het GAB benut om te bezien
of de werkzoekenden konden
doorstromen naar ander werk,
eventueel voorafgegaan door
scholing. Iedereen herkent zich
waarschijnlijk wel de bakken
met vacatures, waarin de werkzoekenden koortsachtig op zoek
waren naar ander werk. Later
kwamen daar de vacaturebor-

den bij, ruim voor het digitale tijdperk waar men de pc ter
beschikking heeft op zoek naar
de juiste vacature. Het GAB had
dan ook de schone taak vraag en
aanbod bij elkaar te brengen, en
inmiddels de ontslagaanvraag
te toetsen op de wet (ziekte,
zwangerschap, militaire dienst
en huwelijk gaf de werknemer
bescherming tegen ontslag). Het
GAB viel onder het ministerie
van SoZaWe. Dit duurde tot 1991
waarna het GAB per 1-1-1991
onder de arbeidsvoorzieningsorganisatie kwam te vallen. Vanaf
dat moment kreeg het arbeidsbureau de nieuwe naam arbeidsvoorzieningen.
Het aanvragen van een WWuitkering geschiedde nog bij de
uitkerende instantie zoals daar
waren het GAK voor kantoorpersoneel, de Detam voor de detailhandel (ik schreef daarover al
in een eerder artikel), en verder
o.a. GUO, SFB en USZO. Voordat
het aanvragen van een uitkering
mogelijk was, diende de werkloze een inschrij�bewijs van het
arbeidsbureau, of later arbeidsvoorzieningen te overleggen. Dat
betekende dus twee afspraken
op twee kantoren, er daarna
weer regelmatig terug naar het

Arbeidsbureau-gebiedsindeling

Arbeidsbureau Troelstrakade 1972 -foto gemeentearchief

arbeidsbureau om in de bakken
te kijken of de inschrijving te
verlengen. En hier ben ik dan
eindelijk toegekomen aan mijn
verhaal van vandaag. Want ik
werkte inmiddels bij het GAK
en werd door mijn manager,
Ron Spaans (ben hem nog
dankbaar) in de gelegenheid
gesteld een bureau in te nemen
bij arbeidsvoorzieningen aan
de Binckhorstlaan 151A om
de klant-werkzoekende in te
schrijven bij het arbeidsbureau,
zoals men ons bleef noemen, en
vervolgens een WW-intake te
doen (de één-loket-gedachte).
In het begin zat ik daar alleen en
tot over mijn oren in het werk.
Soms zat ik drie uur achter
elkaar te zwoegen met een
volle wachtkamer, en als ik dan
even snel een kopje kof�ie uit
de automaat haalde beten de
ongeduldig geworden wachten
me toe: “Ja, ga maar kof�ie
drinken, wij wachten nog wel
even.” Ik probeerde me er
met een kwinkslag van af te
maken. Toen een man me een
keer toeriep dat hij al drie
uur zat te wachten reageer-

Arbeidsvoorzieningen
baliestandaard

de ik met “Ja, de tijd vliegt hier.”
Ook schijn ik een keer te hebben
gezegd tegen een dame die zei
dat ze maar zat te wachten: “Ja,
de naam zegt het al: wachtka-

Medewerkerbadge

mer.” Maar al snel kreeg ik
hulp van andere Gakkers en
werd de werkdruk minder
maar het plezier groter. Toen
namelijk de gemeentelijke sociale dienst ons voorbeeld volgde
en twee bijstandsconsulenten
bijplaatste werd het gebouw te
klein en moest er ruimte worden
gecreëerd. Vestigingsmanager
Tabink, een zeer aimabele man
die mij al na twee maanden een
vast dienstverband aanbood en
mij aldus overnam van het GAK,
had al geïnformeerd naar een
portocabine voor op het achterliggende parkeerterrein, maar dit
bleek te duur. Nu wist ik vanuit
mijn hobby dat het arbeidsbu-
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Arbeidsbureauwerkmap

Gadgets

Arbeidsbureau-pen

reau vroeger een oude RET-bus
bezat als rijdend arbeidsbureau
en dat bracht mij op een idee.

De stichting waar ik bestuurslid
van was bezat een oude informatiebus van West-Nederland

en die konden wij wel een tijdje
missen. Om een lang verhaal
kort te maken: in maart 2001
heb ik het twaalf meter lange
gevaarte op het achterterrein
gemanoeuvreerd. Hier zijn twee
werkplekken ingericht, waarna
twee collegae plaatsnamen in
de bus voor de kwali�icerende
intakes. De eerste dag ging het al
mis want de in de bus geplaatste
straalkacheltjes in combinatie
met verlichting en pc’s gebruikten zoveel stroom dat alle stoppen in het gebouw doorsloegen

Voormalige Westnederland-bus als hulpkantoor Binckhorstlaan 2-5-01

en het hele gebouw in het donker
zat. Met een gehuurd aggregaat
van de buren heeft de bus het
drie maanden volgehouden. Ik
herinner me nog een dame uit
Verweggistan die de bus niet
in wilde, want ze werd altijd

wagenziek in een bus. Toen de
beambte aangaf dat de bus niet
ging rijden was ze gerustgesteld.
Ook trokken sommige klanten de
strippenkaart bij het binnengaan,
en moesten we vaak het grapje
aanhoren: “Ik heb een abonnement.”
Begin 2002 ging arbeidsvoorzieningen op in het C.W.I., het
Centrum voor Werk en Inkomen,
in de volksmond Centrum voor
Wachten en Irritatie. We verhuisden van de Binckhorstlaan
naar de Neherkade, een van de
vijf vestigingen van het nieuwe
C.W.I. Hier deelden we de ruimte
met de sociale dienst die op de
Neherkade al geschiedenis had

Voormalige RET-bus als rijdend kantoor de Werf Den Haag 30-6-93

gemaakt. Dat heeft geduurd tot
eind 2008. Op basis van een wijziging van het SUWI is het CWI
per 1 januari 2009 opgegaan in
WERKbedrijf, een nieuw onderdeel van het UWV, waarin ook de
re-integratietak van het UWV is
opgegaan.
Zowel bij CWI als UWV heb ik
veel beleefd. Ik zal u daar ongetwijfeld in de toekomst nog eens
op trakteren, maar omdat het
thema deze keer het arbeidsbureau was wil ik het voor nu hier
bij laten!
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Gevelplaat opvolger arbeidsbureau- CWI

pagina 12

Dinsdag 3 september 2019

Al 25 jaar betrouwbare
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Al 25 jaar betrouwbare kwaliteit!

0703460667
2563
BA DEN HAAG

Kroon- en brugwerk
Laan van Meerdervoort 336A
Al
25
jaar
betrouwbare
kwaliteit!
2563 BA DEN
HAAG en brugwerk
Kroon-

0703460667

Implantaatwerk
0703460667
Laan van Meerdervoort 336A

Kroonen brugwerk
Implantaatwerk

2563 BA DEN HAAG
Kroon- en brugwerk Gebitsprotheses

0703460667
Implantaatwerk
Gebitsprotheses

ImplantaatwerkAl 25Reparatieservice
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Kroonen brugwerk
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Implantaatwerk

Implantaatwerk
Implantaatwerk
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Gebitsprotheses

Gebitsprotheses
"Wij zijn er voor
Gebitsprotheses

u."

dentalform.nl
Reparatieservice

Reparatieservice
Reparatieservice
ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen,
Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom
Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van

dentalform.nl
dentalform.nl
Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een

dentalform.nl

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

  
  
     
      
      



   

Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o.

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

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.

Dinsdag 3 september 2019

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 13

Stadsverwarming

Soms is LOSLATEN
veel krachtiger dan
verdedigen en vasthouden.

L

euk om als 70-jarige het blad De Haagse Tijden te
lezen. Vooral als het gaat over de stadsverwarming,
omdat dit nog steeds mijn aandacht trekt. Ik heb van
1972 t\m 2005 bij de duinwaterleiding gewerkt in de ijkkamer.

Volop in het leven staand en nog boordevol plannen voor de toekomst,
heeft de ziekte van Parkinson te vroeg zijn tol geëist en dit niet meer mogelijk gemaakt. Dit gevecht heeft hij niet kunnen voortzetten en heb ik afscheid
moeten nemen van mijn allerliefste en dierbare

Robert Binnerts
1 december 1936 - 23 augustus 2019
lid in de Orde van Oranje-Nassau
toegekend voor meer dan 45 jaar vrijwilligerswerk
Joke Binnerts - Belt
Paul en Nancy Binnerts - Gabor
Bram en Dana

Omdat wij veel ervaring hadden in
kalibraties van flowmeters kwam rond
1980 de vraag van het GEB of wij dit met
warmwater konden doen. De hoeveelheid
warmte werd gemeten met verdampingsmeters op de radiatoren welke zeer
onnauwkeurig waren. Nu er schoepenradmeters voor warmwater op de markt
kwamen met temperatuurvoelers en een
rekenwerk die de hoeveelheid warmte
aangaf in Kwh of in GJ kon er een eerlijke
verdeling gemaakt worden. Zo zijn we
bij de DZH begonnen om via een cv-ketel een vat te verwarmen en hiermee de
meters te kalibreren, meestal moest dit
bij 55 graden Celsius. Het ijkvat werd aan
een weegunster gehangen zodat we de
massa konden meten en omrekenen naar
volume. Met veel pionieren i.s.m. dhr. Nico
Zoet van het GEB zijn we een warmwate-

Correspondentieadres
Familie Binnerts
p/a De Volharding uitvaartzorg
Postbus 71707
2507 BH Den Haag

Ed de Gruiter
edegruiter@t-mobilethuis.nl

De crematieplechtigheid heeft donderdag 29 augustus plaatsgevonden.

Rechten
&Plichten
Erf- en schenkingsrecht

Nieuwe partner met
de buit er vandoor
Mijn partner en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wij
hebben een koopwoning. Het testament is ook op de langstlevende maar
wat moeten we ondernemen om de
erfenis voor de kinderen veilig te stellen? We willen niet dat een eventuele
nieuwe partner van de langstlevende
er met de ‘buit’ vandoor gaat.
Als u het goed geregeld wilt hebben,
dan moet u in een testament laten
vastleggen dat de vordering van
kinderen bij hertrouwen opeisbaar
wordt. Als u bouwt op de wettelijke verdeling (later) kunnen soms
hierover complicaties ontstaan als
de nieuwe erfgenamen niet rekening
houden met uw wensen.
Een testament alleen hiervoor laten
opmaken, valt naar onze inschatting
alleen aan te raden als het na te laten
vermogen meer is dan 6000 euro
per kind. De kosten voor een notaris
zijn ook tenminste honderden euro’s. Anders maakt u misschien een
hoop kosten voor iets wat misschien

rinstallatie gaan bouwen. Deze is in 1987
in gebruik genomen en konden twaalf
meters gelijk gekalibreerd worden. In de
installatie stonden twee Julaba warmtebaden voor de temperatuurvoelers. Het
geheel werd gestuurd door een computer
(toen de eerste in de werkplaats) welke
de ventielen voor het debiet e.d. inregelden. Dit was voor mij zo interessant dat
ikzelf een computer aanschafte en zo met
MS Dos leerde werken en de ijklijsten
niet meer met de hand scheef maar uitprintte. Ik ben de enige die hier met veel
plezier mee gewerkt heeft en met dhr.
Zoet met vele vertegenwoordigers, omdat
de nieuwe meters niet goed waren.

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’.

helemaal niet zal voorvallen. Er zijn
trouwens ook mogelijkheden voor
schenkingen onder meer voor het
huis.
Ook kunnen zich andere omstandigheden voordoen waarbij het zinvol
is als kinderen hun vordering op de
langstlevende kunnen opeisen.

Alleen dochter is in
testament gezet
Mijn moeder heeft een testament
laten maken, waarin zij alleen mij
tot erfgenaam benoemt. Ik moet ook
alles regelen voor de begrafenis. Om
persoonlijke reden wil ik afstand doen
van mijn rechten.
Maar dit wil ik als dochter pas doen
als mijn moeder is overleden, want
de band met haar andere kinderen is
slecht. Daarom heeft zij mij als erfgenaam in haar testament genoemd.
Hoe moet ik dit alles regelen?
Het is pas aan de orde als uw
moeder is overleden. Dan treedt
haar testament in werking. U kunt
op dat moment de nalatenschap
‘beneficiair aanvaarden’ (met
boedelbeschrijving waarna u beslist
of u de nalatenschap afwijst of niet)

of direct verwerpen. Kost voor
natuurlijke personen €127 in 2019
bij de rechtbank. Zie ook de site van
Rechtspraak. Het is natuurlijk zaak
om het regelen van de begrafenis
iemand anders te laten doen.
U kunt natuurlijk ook uw moeder
nu al vertellen dat u niet in haar
testament wil opgenomen zien en
dat u ook niet de begrafenis wil
regelen. Openheid hierover naar uw
moeder voorkomt ellende en allerlei
toestanden naderhand met de andere kinderen.
Overigens kunnen de kinderen niet
onterfd worden als zij dat zelf niet
willen. Ieder kan recht doen claimen
op zijn zogenoemde ‘legitieme
portie’.
We nemen ook aan dat uw moeder
een testament heeft laten opmaken
omdat zij denkt na haar overlijden
nog enig vermogen na te laten. Heeft
zij weinig tot niks in haar bezit, dan
heeft het ook geen enkele zin een
testament op te laten stellen.
Erfbelasting betalen
over €4400
Vorige maand heb ik uit een erfenis
€4400 ontvangen. Mijn inkomsten

zijn AOW en pensioen. Moet ik volgend jaar €4400 opgeven als inkomsten? Of is dit bedrag belastingvrij?
Het kan zijn dat u over de erfenis
belasting moet betalen. Het kan
ook dat dit al eraf is gehaald. Vaak
regelt de notaris of degene die de
nalatenschap heeft afgewikkeld dat
al met de fiscus. We kunnen zo niet
beoordelen of dat bij u ook al het
geval is geweest.
De hoogte van de erfbelasting hangt
af van verwantschap dat u met
de overledene heeft. Is de erfenis
afkomstig van uw ouders dan is
de eerste €20.616 (in 2019) vrij
van erfbelasting. Gaat het echter
om anderen (ooms, tantes, goede
kennissen, enz.) dan is de vrijstelling
slechts €2173 (in 2019).
In dat geval - en er heeft nog geen
heffing plaatsgevonden - dan moet
u over de €4400 nog ruim €668
erfbelasting betalen. Zie op de
Belastingdienst de actuele tarieven.
Daarbij kan ook sprake zijn van een
erfenis of legaat vrij van recht. De
Belastingdienst moet hoe dan ook
zijn geld hebben.

Consumentenzaken:

Voorleggen aan de
geschillencommissie
Ik heb een geschil met een leverancier. Hoe kan ik met hem tot een
vergelijk komen?
Daarvoor zijn geschillencommissie.
U moet wel nagaan of de leverancier
lid is van de geschillencommissie.
Als deze niet lid is dan moet u met
hem zelf tot overeenstemming
komen. We beseffen dat dit heel
moeilijk is. Want is er sprake van
zwart betalen? Een advies is, ga
altijd met originele leveranciers in
zee. Kijk ook op de site van de Consumentenbond.
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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.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman met
twee gezichten
Cornelis M. Netten

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees

Op deze plek te staan, een rondgang door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema

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

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

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 wandelaars en mijmeraars.

€ 19,95

€ 14,50

Martinus Nijhoff n.v. (1853-2002).
In Martinus Nijhoff n.v.
(1853-2002). Opkomst,
bloei en ondergang van een
boekenimperium vertelt
oud-medewerker Bob Jongschaap nauwgezet, chronologisch 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

€ 12,50

€ 29,50

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Zojuist verschenen

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.

Bescherming, oorlog en wederopbouw

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

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

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 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.
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.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

Verhalen van de stad gebundeld

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

ISBN 978-94-6010-087-1

9 789460 100871

Bescherming, oorlog en wederopbouw

Verhalen van de stad gebundeld

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.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

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.

10 jaar De Oud-Hagenaar

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 Hongerwinter niet. Ook 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 de stad aangericht en groot menselijk
leed veroorzaakt.

10 jaar De Oud-Hagenaar

‘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.

Oorlog in de lucht
Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw

26-03-19 09:58

‘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
ISBN 978-94-6010-086-4

beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen –
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten.

Henk Ambachtsheer
Corien Glaudemans

9 789460 100864

4812838 Omslag Luchtoorlog.indd Alle pagina's

18-03-19 09:20

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en

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

V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed
veroorzaakt.

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

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Bureau voor Architectonische en
Decoratieve Kunst

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Peter van Dam

ISBN: 978-94-6010-084-0
Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met
illustraties

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 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.

Winkelprijs: € 29,95
Peter van Dam

4809310 Omsl Louis de Wolf.indd 3

18-01-19 13:15

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld

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

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.

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel
Advertentie 240x255 april.indd 1

11-04-19 10:39
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Open Monumentendagen bij Stadsherstel Den Haag

T
O

p 14 en 15 september 2019 is het zo ver, dan vinden de Open Monumentendagen plaats en staat heel Den Haag in het teken van haar historische parels. Ook Stadsherstel Den Haag heeft een mooi programma opgesteld voor dit weekend onder de noemer ‘Fiets, wandel en vaar langs
de parels van Stadsherstel Den Haag’. Op de zaterdag kunt u deelnemen aan
een exclusieve vaartocht langs enkele panden van Stadsherstel en wordt een
onderhanden project opengesteld voor publiek. Op zowel de zaterdag als de
zondag kunt u een mooie wandeling of fietstocht maken langs de portefeuille.
Vraag het programmaboekje met de routes hiervoor op via de website.
Speciaal voor dit weekend is
Stadsherstel de samenwerking
aangegaan met de Ooievaart met
als gevolg een exclusieve vaartocht langs panden van Stadsherstel. Tijdens een tocht van 1,5
uur, onder leiding van een gids,
komt u alles te weten over deze
panden en andere langs de route
gelegen panden. Op zaterdag is
er zowel om 11.00 uur als om
15.00 uur een vaartocht en de
bijdrage hiervoor bedraagt €7,50
per persoon. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website
van Stadsherstel Den Haag.
Alleen op zaterdag 14 september
wordt een deel van het huidige
project De Drie Hoefijzers opengesteld voor publiek. Verwacht
wordt dat de werkzaamheden in

Lezersactie

de Kantoorvilla van het voormalige bierdepot in november opgeleverd worden, maar u kunt de
voortgang nu al komen bekijken.
De Kantoorvilla was vroeger het
administratieve hoofdkwartier
van het bierdepot van de Bredase
bierbrouwerij De Drie Hoefijzers. Het depot in Den Haag is
het enige in Nederland dat nog
bestaat, naast de brouwerij zelf
in Breda. In de Kantoorvilla worden zes mooie appartementen
opgeleverd, allen met authentieke details als glas in lood en/of
sierplafonds. In het naastgelegen
gebouw, het Koelhuis, wordt
eind dit jaar een biologische en
duurzame bakkerij met ondersteunende horeca geopend en
aan het erachter gelegen gebouw,
de voormalige stallen, wordt

nog hard gewerkt om ook daar
appartementen te realiseren.

Naast de vaartocht en de openstelling van de Kantoorvilla heeft
Stadsherstel Den Haag een wandel- en fietsroute opgezet langs
de parels uit de portefeuille. De
wandelroute brengt u langs de
herstelde panden in het centrum
van de stad en de fietsroute
brengt u langs de panden rondom het centrum. Wilt u graag de
fietsroute volgen, maar heeft u
uw eigen fiets niet bij de hand?
Dan kunt u op kosten van Stadsherstel een Haagse Stadsfiets
lenen. Deze kunt u reserveren
via de website van Stadsherstel.
Voor zowel de wandeling als de
fietstocht vindt u de route in
het programmaboekje dat voor

de Open Monumentendagen is
opgesteld.
Stadsherstel Den Haag herstelt al ruim 40 jaar vervallen
monumenten en stadsbeeldbepalende panden in Den Haag en
omgeving. Dit doet zij door deze
panden, die vaak in zeer slechte
staat verkeren, aan te kopen,
te herstellen en een passende
bestemming te geven. Zo worden
de panden van Stadsherstel
onder andere verhuurd als appartement, winkel of horecagelegenheid. Op deze manier zet zij
zich in voor het behoud van het
historisch karakter van de stad.
Dit kan Stadsherstel uiteraard
niet alleen, maar doet zij met de

hulp van haar certificaathouders.
Personen met een groot hart
voor Den Haag en die zich ook
in willen zetten voor het behoud
van het Haagse karakter kunnen
certificaten aankopen en op die
manier hun steentje bijdragen.
In ruil daarvoor ontvangen zij
dividend, stemrecht tijdens de
jaarlijkse Certificaathoudersvergadering en uitnodigingen voor
bijvoorbeeld rondleidingen door
projecten.
Voor meer informatie over de
Open Monumentendagen en
Stadsherstel kunt u terecht op de
website www.stadshersteldenhaag.nl.

Ciconia Consort belicht glorietijd
klassieke muziekleven Scheveningen
Vanaf zaterdag 11 oktober a.s. presenteert het Haagse strijkorkest Ciconia
Consort het nieuwe concertprogramma Groeten uit Scheveningen, roemrijk
concertleven aan zee. Het orkest is geïnspireerd door de glorietijd van deze
badplaats waar grootheden uit de klassieke en moderne muziek het podium
van de Kurzaal in het Kurhaus betraden. Première van Groeten uit Scheveningen is op 11 oktober in Theater Hanzehof in Zutphen. Vervolgens is het
programma te zien in Den Haag, tijdens het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen, Amsterdam en Antwerpen. Soliste in Groeten uit Scheveningen is violiste Maria Milstein, winnares van de Nederlandse Muziekprijs 2018.
Tot halverwege de jaren ’60 van
de vorige eeuw is de Kurzaal in
het Kurhaus in Scheveningen
één van de belangrijke klassieke
podia in de wereld. Aanvankelijk
komende componisten en musici
voor hun gezondheid naar de
badplaats, zoals Felix Mendelssohn in 1834. Vanaf 1885
betreden talloze beroemdheden
het podium zoals; Maria Callas,
Pablo Casals, Luciano Pavarotti,
Igor Stravinsky, Maurice Ravel
en Richard Strauss. In de Kurzaal
vindt de Nederlandse première plaats van de 5e symfonie
van Mahler door de Berliner
Philharmoniker en in 1947 gaat,
met een optreden van dirigent
Leonard Bernstein, het 1e Holland Festival officieel van start.

Mendelssohn, Ravel, Mahler en
Stravinsky. Dirigent en Scheveningenkenner Dick van Gasteren
vertelt tijdens het programma
over het rijke concertleven in de
badplaats.

Eigenzinnig klassiek

Wanneer halverwege de jaren ’60
de toeristen meer en meer kozen
voor zonniger oorden, sluit de
Kurzaal oude stijl.

Muzikale badgasten

Ciconia Consort heeft een keuze
gemaakt uit diverse werken van
de beroemdste, componerende
muzikale badgasten. In Groeten
uit Scheveningen zijn werken
te horen van Richard Strauss,

Ciconia Consort bestaat sinds
het concertseizoen 2012/2013
en staat onder leiding van Dick
van Gasteren. Het professionele
orkest speurt regelmatig naar
onbekende meesterwerken en
brengt deze vaak voor het eerst
op de Nederlandse concertpodia.
Ciconia Consort heeft de afgelopen 5 jaar naam gemaakt met
spraakmakende concerten. In
december 2018 bracht het orkest
haar eerste CD uit: French Music

for String Orchestra die zeer
lovend door de (inter)nationale
pers en publiek is ontvangen.

Maria Milstein

Violiste Maria Milstein nam in
januari 2018 de Nederlandse Muziekprijs in ontvangst.
Maria Milstein werd in Moskou
geboren in een muzikale familie.
Zij studeerde in Amsterdam bij
Ilya Grubert, in Londen bij David
Takeno en bij de Muziekkapel
Koningin Elisabeth in Waterloo
bij Augustin Dumay. Maria Milstein heeft veel grote concoursen
en prijzen op haar naam staan,
zoals Città di Brescia en Premio
Rodolfo Lipizer in Italië, het
ARD-concours in München, en
de Kersjes-prijs. In oktober 2017

verscheen haar tweede album
La Sonate de Vinteuil, opgenomen met haar zus, de pianiste
Nathalia Milstein, die door de
Nederlandse pers werd verkozen
tot Beste CD van 2017. Maria
Milstein speelt tijdens Groeten
uit Scheveningen Tzigane van
Ravel en het Vioolconcert in d
van Mendelssohn.

Lezersactie

Lezers van De Haagse Tijden
maken kans op vier gratis
kaarten (twee maal twee) voor
het nieuwe concertprogramma Groeten uit Scheveningen,
roemrijk concertleven aan zee
van Ciconia Consort.
Mail snel naar puzzel@dehaagsetijden.nl en win!
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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 vacatures voor zowel betaald personeel als vrijwillige medewerkers opgeven. Voor meer informatie, bel Jolanda of
Daphne, tel. 070 - 360 76 76

14 Karaat € 23,- per gram
18 Karaat € 30,- per gram

,-

500

44
U ontvangt direct de hoogste
contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens,
rijksdaalders, bestek, broodmanden,
diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breiling, Omega enz.

Service

Sanitair
Service

Verwarming
Sanitair

Woning
aanpassing
Verwarming

Verbouwing
Woning
aanpassing

DE VOLHARDING
LEDEN
HELPEN LEDEN

Verbouwing
Dak

Dak

Door de toenemende vraag naar hulp
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij
Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligersteam
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 Anouk Talhout op 070-221 05 82
Email: anouk@devolharding.nl.

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

Wolseley 16/60
A
ltijd als ik door de Stevinstraat rijd
moet ik denken aan Marjan Heitman
die in de Maastrichtsestraat woonde.
Een vriendin van Dansschool Van der Meulen,
waarmee we met een groepje vrienden en vriendinnen leuke dingen deden. Bij haar spraken we
dan af en gingen naar het Scheveningse strand
om daar, zoals het nu heet, te chillen. En waarom vertel ik dit, omdat ik recentelijk door de
Stevinstraat reed en daar stond een maroon/grijze Wolseley 16/60 geparkeerd.
Ik vind het nog steeds briljant
hoe producent British Motor
Company, eigenaar van de
merken Morris, Austin, Riley,
Wolseley, MG en Vanden Plas
op basis van 1 model voor elk
merk een afwijkende uitvoering creëerde, zoals de Morris
Oxford, Austin Cambridge, Riley
4/68, MG Magnette, Vanden
Plas Princess 3Ltr en de Wolseley 16/60. Over de laatste gaan
we het hebben. In 1961 stond
hij in de showroom van dealer
Gruno aan het Huygenspark in
Den Haag. Een flinke gezinssedan waarin ik ook lijnen van de
Peugeot 404 en de Fiat 2100
herken. Bij al deze modellen
herken je de wat gebogen
voor- en achterruit, de platte
motorkap en de scherpe vinnen
aan de achterkant. Ik denk dat
er maar weinig Wolseley’s van
dit type de showroom voor de

regio Den Haag hebben verlaten, want het was toch wel een
wat dure exclusieve auto en je
moest wel een gefortuneerde
Anglofiel zijn om dat bedrag er
voor over te hebben. Nederland
koos liever voor een Opel of een
Ford. In de UK lag dat natuurlijk
anders, waarbij men in principe
Britse merken reed. Morris en
Austin was voor de gewone
man, maar een Wolseley was
voor de elite en dat kon je ook
zien aan de uitrusting. Belangrijkste detail van herkenning
was het verlichte Wolseley logo
in de zeer prominente chromen grille, met aan weerszijde
een fraai chromen luchtinlaat.
Heel mooi vond ik de kleurcombinatie-gevoeligheid van
exterieurkleuren met de interieurkleuren, zoals maroon met
grijze bekleding, grijs met rode,
porcelijngroen met groene,

ijsblauw met blauw en zwart
met rode of groene bekleding.
Als optie kon je een tweekleuren exterieur bestellen. Maroon
met grijs als middenkleur, duifgrijs met wit, grijsbruin met
beige en ijsblauw met gebroken
wit. In het interieur kreeg je
echte het elitegevoel. Allereerst
luxe leer op het meubilair, portierpanelen en de pakjesplank
met die heerlijke bijbehorende
leerlucht. Het dashboard was
voorzien van glanzend walno-

tenhout, net als op de bovenrand van de portieren. Het
stuur was gelijk aan die van de
Austin Cambridge, met bij Wolseley voorzien van een aparte,
bijna halfronde chromen ring
voor de claxon. Alle portieren
hadden uitklapbare tochtraampjes. De bagageruimte was
vrijwel rechthoekig met een
vlakke vloer. Het reservewiel
was apart opgeborgen onder
de kofferruimte, zodat je bij
en lekke band verwisselen de

Beauties of the Sixties (8)
In de jaren ’60
waren vrouwen
en auto’s nog onlosmakelijk met
elkaar verbonden
in promotie- en reclame-uitingen en
geven nu een nostalgische blik op
het tijdsbeeld van
toen.

Tja, blijf hier maar eens
gefocust kijken naar
de mooie lijnen van de
oer-Britse MGB GT

bagage niet hoefde uit te pakken. Met de krik draaide je de
opbergbak omlaag om de band
er onder de achterbumper uit
te halen. Mijn oom en tante in
het sjieke Engelse plaatsje Maidenhead hadden Schotse buren
Ian en Nessie en hij reed in een
ijsblauwe Wolseley 16/60. Keurig in het pak met bruin leren
handschoenen. Zo ging dat daar
dus. Snobby? Zeker!
John Vroom (autojournalist)

John Vroom (autojournalist)
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Stationsbuurtnostalgie (2)

I

n de veertiger jaren had de omgeving van
het Hofwijckplein hier en daar wat illustere bewoners. Bijvoorbeeld de rabbijn van
de synagoge in de Wagenstraat woonde met zijn
gezin in de Van Zuylichemstraat recht tegenover
de zijkant van het huis waar ik woonde. Samen
met Nico en Johnny Boers, m’n buurjongetjes
van tweehoog, keken we zo in hun huiskamer en
we verwonderden ons over de man die met zijn
zwarte hoed op en een gebedsmantel om zijn
schouders door de kamer liep, iets voor zich uit
dragend wat waarschijnlijk een gebedsrol geweest zal zijn. Weet ik veel?
Op het ’achterste’ plein woonde
de familie Boas, liberale joden
met een beetje dik zoontje waar
de meesten van ons een hekel
aan hadden. Die liep altijd op te
scheppen over de heldendaden
die zijn vader in de oorlog had
verricht. Een Duitser die met
een pistool voor hem stond
had hij het wapen uit de hand
geschopt… Ja, ja! De joden die
de oorlog konden navertellen
hadden in die jaren diep ondergedoken gezeten.

En daar tegenover woonde een
persfotograaf waarvan ik de
naam kwijt ben, maar hij had
een mooie roomwitte BMW-motor met een zijspan waarop aan
de voorkant allemaal schildjes
zaten van de ANWB, auto- en
motorclubs en natuurlijk van
de Pers. Maar de reden waarom
die man onvergetelijk werd lag
in het feit dat wanneer het had
gesneeuwd hij ons met onze
sleetjes op sleeptouw nam en
met zijn motor het pleintje een
paar keer in de rondte reed!
Prachtig, zoals hij ons dan slippend en schuivend onder spoot
met sneeuw en als hij dan weer
op gang kwam wij joelend genoten van het ritje. De man leeft in
onze gedachten voort!
De zoon van een andere persfotograaf was Theo Meijer, zijn vader had een fotopersbureau op
het brede stuk van de Stationsweg in het witte pand waarin
laatstelijk een kinderdagverblijf
was gevestigd. Een heerlijk huis
was dat met een spannende
zolder waar je de grootste avonturen kon beleven! Jammer, het
pand zal zijn langste tijd daar
wel gestaan hebben.
Theo is in de voetsporen van
zijn vader getreden, hij heeft
ook een fotopersbureau gehad,
op de Stationsweg tegenover de

Van Limburg Stirumstraat. Het
bord zit nog altijd aan de muur.
Theo is in 2008 overleden, 75
jaar, en ik dacht met weemoed
terug aan die zolder….

Op de Oranjelaan woonde het
gezin Beenen. Paul de oudste, werkte als leerling bij de
�ietsenmaker in de Van Zuylichemstraat, hij hoorde bij
het groepje vrienden op het
pleintje. Zijn broer Tiny was een
aardige jongen, maar hij hield
zich wat afzijdig. Die was altijd
bezig met muziek en alles wat
daar mee samenhing. Later zag
ik hem terug als Martin Beenen,
drummer en trompettist bij The
Dutch Swing Collegeband en de
Reünie optredens.

Ouderen onder ons herinneren
zich de naam Speenhoff nog
wel en de anderen ‘googlen’
hem maar eens. Koos Speenhoff
was één van de grondleggers
geweest van het cabaret en zijn
zoon woonde in de Hofwijckstraat. De vader was het succes
aan het eind van zijn carrière al
naar het hoofd gestegen, maar
de zoon was nog een graadje erger. Hoewel de muizen bij hem
waarschijnlijk van de honger
dood voor de kast lagen deed hij
zich graag voor als de �lamboyante man van de wereld, met
een wat neerbuigende omgang
met de gewone mensen om hem
heen. Het was een grote, forse
man, altijd zwierig gekleed en
best een opvallende �iguur. Als
je hem in het postkantoor in de
rij zag staan deed je er slim aan
door luid en duidelijk te roepen:
“Dag meneer Koos Speenhoff!”
Iedereen keek dan direct met
een nieuwsgierige blik in zijn
richting en Koos jr. genoot zichtbaar van die aandacht. Jij kreeg
een aai over je bol en een dubbeltje in je hand gedrukt; “Ga jij

De aanhangwagens van lijn 10 waren naar mijn herinnering iets korter, maar dat kan ik mis hebben. Deze afbeelding is
alleen maar als voorbeeld van de bumper en de rubberslang. (Foto: Haags Openbaar Vervoermuseum)

maar een ijsje kopen knul!”
Ja, makkelijker kon je niet aan
zakgeld komen en in die tijd
waren de dubbeltjes schaars.

Zondagsmorgens was het altijd
stil op het Hofwijckplein. Het
Roomse leven begon die dag
met een aantal missen opgedragen in de St. Joze�kerk aan
de Van Limburg Stirumstraat.
De meeste kinderen zaten nooit
in de vroegmis, maar altijd in
die van rond tien uur. Omdat
er dus op straat dan weinig
te beleven was ging ik uit een
soort solidariteitsgevoel met
ze mee. Daar ik zelf buitenkerkelijk was opgevoed waren alle
rituelen me vreemd. Maar ik
leerde al snel de functie van het
wijwaterbakje aan de muur en
een kruisje te slaan. Als het tijd
was voor de collecte kwamen
er paters met zwart�luwelen
collectezakjes aan lange hengels
de rijen afwerken door een
ieder het zakje voor de neus te
houden tot die er zijn bijdrage
in deponeerde. Aangezien ik
het zonde vond om de eventuele zakcentjes die ik had daar
aan op te offeren, deed ik maar
alsof ik er wat in deed, maar de
pater had een geoefend oor en
hij kende zijn pappenheimers.
Dwingend werd het zakje nog
een keer heen en weer geschud
en pas als je verontschuldigend
je handen ophief ging hij licht
geërgerd verder. De kinderen
die collectegeld van huis meekregen dachten er niet aan om te
frauderen, dat moesten ze later
weer opbiechten en dat kostte
vele ‘Weesgegroetjes’ en ‘Onze
Vaders’! Want tegen de pastoor

loog je niet, dat was ondenkbaar…

De achterste rijen in de kerk
werden voornamelijk bezet
door kinderen en daarom stond
er ook altijd een soort toezichthouder achterin in de vorm van
een wel heel grote en streng
kijkende pater. Hij schroomde
ook niet om met die strenge
blik en een priemende vinger
een raddraaier er uit te halen
en even naar buiten te brengen. Toen ik voor de tweede
keer met een roodgloeiend oor
op straat stond besloot ik dat
dit mijn laatste kerkgang was
geweest!

Tegenover de kerk woonde
Kees van Halderen, hij kwam
mij altijd halen om samen naar
onze school in de Asstraat te
lopen. Dat was een heel eind,
maar daar vonden we wat op.
Lijn 10 had een halte in de Hofwijckstraat en als die wegreed
renden wij er achteraan en
sprongen achter op de bumper
met onze voeten op de koppeling en hangend aan de dikke
zwarte slang. De volgende halte
was pas bij de Draaistraat en
dan stonden we vlak bij school!
Als de tram net vertrokken
was hadden we pech, want dan
kwam de volgende pas over tien
minuten. We wisten heel precies
de tijden die op het haltebordje
stonden en in die tijd reden de
trambe-stuurders nauwgezet
volgens het rooster!
Terug vanaf de Draaistraat naar
huis moest je heel snel zijn,
want de bestuurder zette er gelijk de sokken in; hij moest vaart

maken om over de Laakbrug te
komen. Boven de brug was toen
nog een deel zonder bovenleiding en het is wel eens gebeurd
dat een tram midden op de brug
stil stond en er heel veel mankracht aan te pas moest komen
om ‘m weer op gang te helpen.
Natuurlijk, het was niet helemaal zonder gevaar, maar het
ging allemaal een stuk langzamer dan tegenwoordig. Er
was nauwelijks autoverkeer, de
Rijswijkseweg was nog volledig
bestraat met ‘kinderhoofdjes’
met aan de zijkanten een strook
vlakke steentjes als �ietspad.
Die kinderhoofdjes daar heeft
Jan Jansen, een klasgenootje,
wel eens kennis mee gemaakt.
Hij reed ook een keer mee en
viel er vlak voor de Laakbrug
vanaf. Drie was ook eigenlijk te
veel op die bumper! Ach, een
paar ontvelde knieën en vingers
en dat was ‘t. Colibacteriën en
tetanus van de hondenstront en
paardenvijgen hadden op ons
geen vat, we hadden genoeg
antistoffen ontwikkeld.
Moeders in die tijd waren blij
als het voorjaar werd en de
kinderen weer met korte broeken liepen. Als je dan viel en je
knieën zagen er wat bloederig
uit was ’t niet zo erg; dat heelde
vanzelf wel weer, maar een gat
in je broek gaf een stuk meer
zorg…. Je zag veel jongens met
knielappen lopen en dat was
niet uit een ‘modebewustzijn’,
maar om de gaten te camou�leren!
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com
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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: laatbloeier. Sudoku: 3-8. Kruiswoordpuzzel: (hier correspondeerde de opgave niet met de puzzel, onze excuses). U kunt de oplossing mailen naar puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan
tot uiterlijk vrijdag 13 september.
Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15,

RAAD HET WOORD
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Inwisselbaar bij

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. E.J. van Maanen te Leiderdorp
2. Frans Versluis, te Benthuizen
3. J. Stuvel, te Zoetermeer
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Horizontaal
1. kindervoertuig;
7. bijlage
bij een18 testament; 12. nagerecht; 13.19het is20in orde; 14.
15
16
17
21
gewicht; 15 parkeerverbod (a�k.); 17. uitwerpsel; 19. ontkenning; 21. lidwoord;
24 van getrokken 25
26
22.22schenkgerei;2324. bezinksel
kof�ie; 27. lijmachtige
stof; 28. berggeel; 30.27Engelse
lengtemaat; 31. zijn kans beproeven; 32. snaarinstrument; 33. veerkracht; 35. kleurling; 37. laagte
28 twee bergen; 38.
29 geding (rechtszaak);
30
31 42. land in Noord-Amerika;
32
tussen
41. muzieknoot;
44. huidverharding; 46. zwemvogel; 47. door koorts verward spreken; 48. aan alle kanten ingesloten; 49. deel
34
35
36
37
van gelaat; 50. 33
laagje vuil; 52.
proefopname
van muziek;
54. onderwijsinstelling;
56. Nederlandse
luchtvaartmaatschappij (a�k.); 58. stierenvechter; 61. voorvoegsel; 62. huidblaasje; 64. ratelpopulier;
38
39
40
41
42
43
65. opspringend vochtdeeltje; 67. projectieplaatje; 68. oude lap; 70. tapkast (bar); 72. zangstem;
73. plaats in Noord-Holland;
76. bladgroente;
77. Gas Unie (a�k.);4678. wijnsoort; 79. zijrivier van de
44
45
Donau; 81. boomsoort; 82. gesloten; 83. plaats in Friesland; 84. troe�kaart; 86. uitbarsting van een
vulkaan;
87. naaktloperij.
47
48
49

Verticaal
50
51
52
53
1. het gekochte; 2. communicatiemiddel; 3. oud (Engels); 4. wandelplaats; 5. walvisachtig zoogdier;
8. schilderslinnen;
9. rivier
54 6. bepaalde
55 vrucht; 7. grote roofvogel; 56
57
58 in Oostenrijk;5910. centraal60
station (a�k.); 11. Chinees-Indisch gerecht (snack); 16. kostuum; 18. familielid; 20. boomsoort;
61 23. wreed Romeins62
64 26. insecteneter;
21. kaal en droog;
heerser; 25. verpakking63voor vloeistof;
27. hoffeest; 29. deskundige inzake beoordelingen; 32. belachelijk persoon (clown); 34. koelhok
66
68
70 42. militair
71
op65vissersboot;
36. mensaap; 37.67judograad; 39. autowedstrijd;
40. 69traag (futloos);
in opleiding; 43. avondmaaltijd; 45. The Music Factory (a�k.); 46. gemeentelijke geneeskundige
72
75
76
dienst
(a�k.); 51. houterig 73
stijf meisje; 53. afgemat;7454. Italiaans gerecht; 55.
korte herenjas;
56.
ruwe schets of opstel; 57. soort onderwijs (a�k.); 59. heldendicht; 60. hoogtepunt van de seksuele
77
78
79
80
81
gevoelens; 62. aardappelsoort; 63. aardappelen oogsten; 66. paraplu (a�k.); 67. mannetjesbij; 69.
titel (a�k.); 71. 82Spaanse uitroep; 73. aangenaam
van smaak; 74. rap (snel);8475. deel van85 gebit; 78.
83
meisjesspeelgoed; 80. koor(dans); 82. technische universiteit (a�k.); 85. den lezer heil (Lat. a�k.).
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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.
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Veel puzzelplezier!
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KRUISWOORDPUZZEL
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KADOBON

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.

Sudoku A
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Puzzelt u mee?

Raad het woord,
stuur uw antwoord op naar
puzzel@
dehaagsetijden.nl
en win! In de volgende krant leest
u de juiste oplossing en worden
de prijswinnaars
bekendgemaakt
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Dinsdag 3 september 2019

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

BEZOEK ONS OOK OP:
Het UIT Festival in Den Haag (zondag 8 september)
Lange Voorhout, Den Haag, standnummer 53
50PLUSBeurs (17 t/m 21 september)
Jaarbeurs Utrecht, Hal 11, standnummer 11C10

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1324
THEATERHANGAAR

IN SAMENWERKING MET

| VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

MEDIAPARTNER

*Voor meer informatie en voorwaarden: soldaatvanoranje.nl

(60 cpm)

• 9 jaar jubileumaanbod*
• Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang
een shoppertas cadeau*
• Maak kans op kaarten preview Londen 2020

