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Sigarenmagazijn Wiek aan de Hoefkade

Z

oals altijd heb
ik ook dit keer
weer genoten
van De Haagse Tijden.
In het bijzonder trok
mij het artikel Sigarenmagazijn Wiek. Welnu,
dat bracht bij mij herinneringen los.
Ik ben als kleuter opgegroeid in
de Jacob Catsstraat (deel naar de
Hooftskade).
Van daar uit naar de Waterloostraat nr. 8 (ernaast de wateren vuurstoker; heerlijk).
En ten langen leste verhuist naar
de Rijswijksestraat (deel tussen
Hoe�kade en Parallelweg). U weet
wel, met het clubhuis De Mussen,
onder leiding van meester De
Bruin.

Het was geen �ijne – anders gezegd – prettige straat. Ons huisje
grensde aan de achterkant aan de
zogenoemde Preldat-woningen.
Destijds had ik gelukkig een klein
kamertje voor waarin ik, zo als
dat werd genoemd, ‘kon doorleren’.
Dat is me gelukkig gelukt. Ik heb
daar als basis een goede opleiding gehad die begon
aan de Weeshuisschool in de
Koningstraat. Deze school was
voormalig behouden voor de
wezen aan de Hooftskade, maar
door de Duitse bezetting waren
de wezen verhuisd. Na de oorlog
bleef deze school bestaan onder
dezelfde naam; wel met boven
de poort: ‘School met den bijbel’.
Niks mis mee, hoor.

JOHAN WASSENAAR

Nu kom ik op het punt: naast mij
op de schoolbank zat een zoon
van de toen bekende voetballer
bij ADO, Bertus de Harder.
Zijn naam was Jan; bovendien
was ook zijn zusje daar leerling.
Naderhand zijn de Harders
i.v.m. het voetbal verhuisd naar
Bordeaux.
Het was een �ijne, maar erg strenge school onder bovenmeester
De Vries.

VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

Prins Hendrikstraat 132
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

070 - 363 75 19

In mijn geheugen had de vader
van Jantje de sigarenwinkel aan
de Hoe�kade. Daarnaast inderdaad de slagerij en op de hoek
van de Rijswijksestraat en de
Hoe�kade de in die buurt bekende
slijterij. Overigens op de andere
hoek een melkwinkel.
In de morgen, wanneer ik naar de
MULO ging in de Busken Huëtstraat in Spoorwijk (ik mocht

Uw huis verkopen?
Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!

070 - 324 55 66 ◆ www.rottgering.nl

doorleren), �lirtte ik af en toe met
de dochter van de melkboer. Ook
�lirtte ik met een meisje van de lagere school, Ria van der… Verder
onthul ik haar naam niet, hoor.
Dat gedeelte van de veel geprezen Hoe�kade heb ik in mijn hart
gesloten, evenals de Koningsstraat, op de hoek daarvan met
de Hoe�kade – waar ik op de
kleuterschool heb gezeten en ja,

echt waar, met gasverlichting. De
kleuterschool behoorde bij de Jan
Lighartschool uit de Tullingstraat.
Zo weer wat herinneringen opgediept dankzij De Haagse Tijden,
waarvoor mijn dank.
Gaarne reacties!
Dirk. J. Schuurhof sr.
dj.schuurhof@kpnplanet.nl

Zorgeloos
samen
zijn.

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

De winnaars van de vrijkaarten
voor het programma Groeten
uit Scheveningen van Ciconia
Consort zijn: de heer N. Martron
uit Den Haag en Henk en Marjan Warning uit Rijswijk. Beide
winnaars krijgen elk twee vrijkaarten voor Ciconia Consort.
Wij bedanken alle inzenders
voor het insturen van de lezersactie en wensen de winnaars
veel plezier!
De Haagse Tijden

Prinses Wilhelminaschool

Graag wil ik reageren op het
leuke artikel van Joan Verheij
over de klas van de
Prinses Wilhelminaschool in de
Harmelenstraat. Zelf zat ik ook
in die klas.
Het zou leuk zijn als er meer
mensen reageren op dit artikel
zodat wij eventueel een reünie
kunnen organiseren.
Sylvia van Broeckhuijsen
vanbr218@planet.nl

Duinhage 55 jaar

Woonzorgvoorziening Duinhage aan de Savornin Lohmanlaan
in Den Haag bestaat dit jaar 55
jaar. We organiseren een reünie
op 5 oktober en zijn op zoek
naar oud-medewerkers. Heb
je ook in Duinhage gewerkt
(bijvoorbeeld in de keuken of
restaurant) en vind je het leuk
je oude collega’s te ontmoeten?
Stuur dan een berichtje naar
DHG.55jaar@Florence.nl.

Bakker Groen en Familie
Van der Zwan

Het oproepje van Alie Groen
in De Haagse Tijden gaf bij mij
direct herkenning. Klaas van
der Zwan, zijn broer Bert en zijn
vader Jan, kende ik goed. Alle
drie als elektriciens midden jaren zestig in dienst bij Elektro-

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

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

technisch Bureau Van Vloodorp.
Bert woonde naast de zaak in
de Reitzstraat en het gezin met
Jan en Klaas woonden in de
Korendijkstraat op Scheveningen. Ook ik werkte een tijd bij
Van Vloodorp. Bakker Groen
was een klant. Ik heb ooit nog
een kruipstroomkwestie op de
eerste etage boven de winkel
verholpen. Van Vloodorp was
niet een doorsnee bedrijf.
Flinke variatie in klanten met
soms ingewikkelde opdrachten.
Stilzwijgend motto: niets is ons
te dol. Een jaar of acht geleden
is er een reünie geweest van
nog wat personeel. Bert en
Klaas waren daarbij, Jan was al
langer overleden. Hoe het met
Klaas op dit moment is weet ik
helaas niets van. Wie weet leest
hij mee.
Ton van ’t Oosten
vrijdenker@xs4all.nl

Kerk in de Brandtstraat

De kerk is afgebroken in juli
1981. Tijdens de afbraak/sloop
is de torenspits met compleet
uurwerk (die zou bewaard blijven) uit de takels van de kraan
(firma Blansjaar) gevallen.
Johan Tetteroo
johantetteroo@live.nl

Duo Koolmees en Stiefelhagen en Willy Bolero
Van het cabaret-duo Koolmees
en Stiefelhagen met accordeonvirtuoos Willy Bolero heb ik
vele oude sketches uit de jaren
‘50 in mijn bezit. Heeft iemand
interesse hierin? Tevens bezit
ik een programmaboekje ter
gelegenheid van het 25-jarig
huwelijksfeest van de heer
K.G. Boer en mevr. F.J. Boer-de
Gruyter (dd. 16-11-1946). Is er
nog familie van dit echtpaar die
er interesse in heeft?
Dirk Huizer
henendik@gmail.com

Demonstratie tegen
sluiting De Regentes

In 1983 vond een protestmars
plaats tegen de dreigende sluiting van zwembad en badhuis
De Regentes. Voorzitter van
bewonersorganisatie Regentes/
Valkenbos, Lies de Lange, organiseerde de demonstratie richting stadhuis en nam zelf plaats
in een op een bakfiets gemonteerde badkuip. Aan de tocht
namen niet alleen boze personeelsleden en bezoekers van De
Regentes deel, maar ook politie
en brandweer die ook van het
zwembad gebruikmaakten. Met
loeiende sirenes ging het naar
het stadhuis. Ik zoek foto’s van
met name Lies de Lange in de
badkuip op de bakfiets. Wie
kan mij hieraan helpen? Andere
oude foto’s van het zwembad
zijn eveneens welkom.
Bert Alers
bertlrs@gmail.com

Onze geniaalste Haagse
dichter ooit

Dat er over deze opmerking valt te
twisten, moge duidelijk zijn, maar
goed, hierbij een aanvulling op
het lezenswaardige artikel over
Joannes Secundes dat in De Haagse
Tijden van 3 september staat. Een
kennis van mij, André Dijkhuizen,
wees mij op een tekst uit Beschryvinge van ’s Gravenhage, uit
1719. Ik neem een deel van deze tekst letterlijk over, omdat hij naar
mijn idee ook nu nog te lezen valt. Joannes die op het Noordeinde gewoond heeft, is ‘in een vroegen ouderdom op zijn vyf – en
twintigste jaar, den 7. October anno 1536 overleden, en tot Doornik
begraven.’ Op de gedenksteen staat onder andere: ‘Voor Joannes
Secundus, een Hollander uyt Hage, zeer vermaart Rechtsgeleerde,
Orateur en Poëet, als mede een hoogstgeprezen Konstenaar in ’t
teykenen en beeldsnyden; den welke eerst in Spanjen Secretaris van
Joannes Tavera, Cardinaal en Aarts – Bisschop van Toledo, en daar
na in zijn Vaderland van den doorluchtigen George van Egmond,
Bisschop en Primaat van Utrecht is geweest; en eyndelijk van
Keyser Carel de V. ontboden zynde, om de zelve functie vervolgens
bij hem te bedienen, door een ontydige doot weg – gerukt zynde, zo
hebben zyne Moeder, Broeders, en Susters met grooter droefenisse
dit gedenkteeken alhier gestelt.‘
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Kerk in de Brandtstraat

In De Haagse Tijden zijn een aantal oproepjes gewijd aan de afgebroken kerk in de
Brandtstraat. Er heeft in een van die eerste
oproepjes ook een foto gestaan waarop het
interieur was afgebeeld. Daarop kunt u zien dat
er zeer fraaie lampen in de kerk hingen.

In het herdenkingsboek 125 jaar Katholieke
Kerk in Loosduinen lees ik daarover:
“De Loosduinse parochie kwam na de afbraak
van de kerk van de Heilige Engelbewaarders
aan de Brandtstraat voor een luttel bedrag
in het bezit van 6 grote en enkele kleinere
lichtkronen. Vanwege de te verwachten afbraak
was er de laatste jaren nauwelijks aandacht
geschonken aan de lichtbronnen. Het gevolg
was dat een aantal vrijwilligers de kostbaarheden volledig uit elkaar moest halen om ze tot in
detail te kunnen reinigen.”
En bij de beschrijving van het interieur van
die kerk staat: In het transept en het midden-

schip bevinden zich thans zes grote en twee
kleine lichtkronen. Deze hingen van oorsprong
in de Heilige Engelbewaarderskerk aan de
Brandtstraat doch kregen na de amovatie van
die kerk een ereplek in de Loosduinse kerk
toebedeeld.”
Niet alles is dus verloren gegaan. Integendeel,
op bijgaande foto, maar ook elke zondag in de
kerk, kunt u deze lampen bewonderen!
Jan Poot
jcpoot@hotmail.com

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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Een voettocht van idealisten

Wereldwandelaars uit de Hofstad
Z

e waren met z’n vieren, de Wereldwandelaars, en twee van hen kwamen uit de Schilderswijk: Frans van der Hoorn en Gerard
Perfors. Op 6 juli 1911 vertrokken ze van de Dam, op
sandalen, voor een jarenlange voettocht door Europa en het Midden-Oosten.
In Wenen voegde de vriendin
van één van hen zich bij het
gezelschap, de dienstbode Marie
Zwarts. De vier twintigers wilden
zich onderweg ontwikkelen
door het leren van talen, en door
in tal van bladen stukken over
hun reis te schrijven. Maar ook
door ontmoetingen met andere
culturen een beter beeld van de
wereld krijgen. Alleen maakte de
Eerste Wereldoorlog voortijdig
een einde aan hun voettocht. Ze
bevonden zich toen in Palestina,
en drie van hen keerden naar
Nederland terug. Een van hen
kon het land niet uit, omdat de
Turkse bezetter hem van spionage beschuldigde.

Frans van der Hoorn

Deze Frans van der Hoorn, die
aan de Vaillantlaan opgroeide, is nog maar één keer naar
zijn vaderland teruggekeerd,
in 1923. Hij trouwde met een
Russisch-joodse vrouw en werd
de eerste Hollandse niet-joodse
zionist in Israël. In hun latere
leven heeft trouwens geen van de
wereldwandelaars zijn idealistische levenshouding laten varen.
Hun hele leven bleven zij zweren
bij een rein leven. Niet roken,
geen alcohol, geen vlees en vis,
en op de bres voor de klasse
van arbeiders. De voettocht die
zij ooit maakten, vormde een
ijkpunt in hun leven. Het is een
verhaal over grote idealen van
jonge mensen in een tijd dat nog
niemand het waagde met een
rugzak om, en zonder geld, over
de wereld te reizen.

Opgegroeid in de Schilderswijk
De wereldwandelaars kwamen
uit eenvoudige milieus, met

gezinnen die het niet breed
hadden. Allemaal behangers,
witters, metselaars, dienstboden
en venters. Het waren kinderrijke christelijke families, volgens
hun vertrekkende zonen nogal
bekrompen en ruzieachtig. Alles
draaide om hard werken, elke
munt drie keer omdraaien, vroeg
aan de slag bij een baas - en
vooral geen dure woorden of
kapsones.
Zowel Frans als Gerard groeide
vóór de Eerste Wereldoorlog op
met weinig kansen om hogerop
te komen. Door wie werden zij
dan gestimuleerd om zich verder
te ontplooien? Hoe kwamen zij
in hun buurt in aanraking met
mensen die hun idealen bijbrachten? Al hun broers en zussen zijn
in de werkende voetsporen van
hun ouders getreden. Ze zullen
in verbijstering hebben gekeken
naar wat hun rusteloze broers
(en zuster) bezielden.
Zo was Frans van der Hoorn lid
van een socialistische zangclub,
net als zijn jeugdvriendin Jeane
de Hoog. Met haar voerde hij
eindeloze gesprekken over hun
ambitie om zich in te zetten voor
een betere wereld. Zij groeide
op in de Haagse binnenstad en
kwam net als hij uit een eenvoudig milieu – haar vader was
rijtuigmaker. Later zou zij de
kost verdienen als strijkster bij
een wasinrichting. Ik zou graag
weten welke! Zowel Frans als
zijn vriend Gerard, die hij kende
van de Jeugdbond voor Geheelonthouding in Den Haag, raakte
als enige in hun arbeidersgezin
bevangen door de drang naar een
ander bestaan. Dat niet alleen,
ze trokken daar op een zeker
moment ook de consequentie
uit door de wijde wereld in te
trekken.
Wat bij die beslissing een
belangrijke rol speelde, was de
ontmoeting in Amsterdam met
Bram Mossel, een twintiger uit
een liberaal joods milieu. Ook hij
was actief in de beweging van
jonge socialisten. De drie jongens
stookten het vuur van de reislust
bij elkaar op. Vanaf het moment
van vertrek zijn de hoofdpersonen - door hun bewaard
gebleven brieven, dagboeken en

Een kaart waarmee de Wereldwandelaars op stap gingen en die ze verkochten om aan geld te komen.

krantenartikelen - op de voet te
volgen door de landen waar ze
doorheen wandelden. Het is fascinerend om te zien hoe de drie
jongemannen – en later die ene
vrouw – uit eenvoudige gezinnen
op hun sandalen door een roerig
Europa trokken in de jaren die
voorafgingen aan de Eerste Wereldoorlog. Zonder sokken, maar
met principes.

Haagse jongens – en
één meisje

Na het verlaten van de armenschool in de Lepelstraat had
Gerard Perfors zich bekwaamd in
het vak van meubelmaker, werk
dat hij als geestdodend ervoer.
Thuis in de Doedijnstraat 32 lag
hij geregeld overhoop met zijn
beide ouders, want hij hield er
afwijkende ideeën op na. Zijn
ouders zagen het met lede ogen
aan, omdat hij zich verzette tegen
zowel de eetgewoonten als de
manier van leven thuis. Zijn gedrag zorgde voor een gespannen
sfeer in het achtkoppige protestantse metselaarsgezin.
Toen Gerard voor de zoveelste
keer door een baas op straat
werd gezet, omdat hij weer eens
niet was komen opdagen, gaf hij
er de brui aan. Hij besloot een
Haagse vriend te volgen naar

Gerard Perfors

Amsterdam.

Op een dag nam Gerard de trein
naar Den Haag om zijn vriend
Frans van der Hoorn op te zoeken, die op de Vaillantlaan 486
woonde. Hij ontving onderwijs
op de armenschool van Jan
Ligthart in de Tullinghstraat.
Misschien is daar wel het zaad
van zijn latere idealisme geplant.
De negentienjarige jongeman
onderwees Esperanto en die
lessen konden de reizigers wel
eens van pas komen. Ze kenden
elkaar uit de wijk waar vader Van
der Hoorn de kost verdiende als
koopman in groenten en fruit.
Een aantal van zijn zoons kwam
eveneens in die handel terecht.
Maar Frans vormde een buitenbeentje in het gezin. Hij richtte
zich op de beheersing van de
nieuwe wereldtaal, in de hoop
zijn leven op den duur op een hoger plan te brengen. Ook bij hem
thuis bleven de con�licten niet
uit, vooral niet als de drank�les
werd aangesproken. De enige
zoon die alcohol resoluut afwees,
ontvluchtte door de familieruzies
regelmatig het ouderlijk huis.
Toen hij zijn vriend Gerard hoorde vertellen over het plan om als
zwervers met een missie door
de wereld te trekken, bedacht hij
zich geen twee keer. Kon hij niet
mee?
Van een afstand bezien leek
Frans geen ideale kameraad,
want hij bezat geen cent. Het
getuigde van jeugdig vertrouwen of misschien gewoon van
naïviteit om zomaar met z’n
drieën op stap te gaan. Maar wie
niets te verliezen heeft en weg
wil uit zijn benauwde omgeving,
vreest niet voor een sprong in
het duister. Thuis begon Frans

meteen over zijn uitrusting na
te denken: een wandelpak en
sandalen. Het betekende wel dat
hij afstand moest nemen van zijn
geliefde jeugdvriendinnetje, Jeane de hoog - een tiener met een
heftig temperament. Zij deelde
zijn passie voor de Esperantisten, een vereniging waarin zij
beiden helemaal opgingen. Door
een gedeelde taal dachten zij de
wereldvrede een stap dichterbij
te brengen. Ze voelden zich ook
aangetrokken tot de beweging
van Rein Leven en zetten zich in
voor de plaatselijke jongerentak
van de socialisten.

Ze waren ervan overtuigd dat de
positie van arbeiders – hun eigen
klasse – alleen door politieke
solidariteit viel te verbeteren.
Het vuur van hun geloof in
internationale strijd wakkerden
ze in elkaar aan. In een socialistische zangvereniging zongen ze
liederen over de glorie van een
minder onderdrukt bestaan. Als
colporteurs met een gloeiend
gemoed gingen ze langs de deur
om hun blaadjes uit te venten. Bij
debatten tijdens de vergaderingen die ze bijwoonden, raakten
ze gegrepen door de argumenten
van woordvoerders. Ze trokken
vier jaar lang eendrachtig op,
waarna ieder zijn eigen weg ging.
Wie informatie heeft over Gerard
Perfors, Frans van der Hoorn of
Jeane de Hoog, die bij een wasinrichting werkte, graag contact
opnemen.
Wim Willems
w.h.willems@fgga.leidenuniv.nl

Het boek De Wereldwandelaars verschijnt eind 2020
bij uitgeverij Querido.
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Riviercruises

Een team van
prothesespecialisten

Pasta Menu
Speciaal

Nieuw
Korting
€ 100,-

Op zondag en maandag:

€ 13,75

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!

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,-

Bruschetta
Vitello Tonnato

dun gesneden carpaccio van kalfsvlees
met tonijn mayonaise saus
of

Verdure

• 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

gegrilde groenten

Spaghetti bolognese

Biolognese rundvlees met kaas en
tomaten

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

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

Mirella

Peter

4 dg. Epen / ZuidZuid-Limburg

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

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg

Spaarpartner
bij Hofpas

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

Dag en nacht bereikbaar

52,50 p.p.

Spaghetti aglio e olio

John, Martijn en Jasper Jellema

070 345 48 10

voor slechts €

Nieuw

Limoncello

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Complete dag uit met een
uniek programma

Bus excursievakanties

Olijfolie, knoflook, Spaanse peper en
cherrytomaten
of

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

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

donderdag 3 oktober 2019

Carola

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

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

Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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Dolle Dinsdag

A

ls jongetje van een jaar
of zeven zat ik tijdens de
Tweede Wereldoorlog op
dinsdag 5 september 1944 op de
spoorwegovergang tussen de Laan
van Nieuwe Oost-Indië en de Laan
van Nieuw Oosteinde op onze bevrijders te wachten, maar helaas, het zou nog
een maand of negen duren voordat ook dit deel
van ons land bevrijd zou worden.
Begin september van het jaar
1944 ging ook in onze stad het
verhaal rond dat de geallieerden binnen enkele dagen de
Duitsers uit steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam
zouden verdrijven. Via radio
Oranje werd vanuit Londen
gesuggereerd dat dit het geval
zou zijn. Op 3 september was
Brussel immers al bevrijd en
de dag erna Antwerpen en
waarom zouden de troepen
niet in ditzelfde tempo doorstoten naar ons land? Vlaggen
en oranje vaandels werden vast
klaargelegd en onder de Duitsers en leden van de NSB brak
paniek uit. Velen van hen sloegen op de vlucht en belastende
administratie werd vernietigd.
Toch zou het nog vele maanden
duren voordat dit werkelijk
het geval was. Hoe kwam dat?
Brussel en Antwerpen waren
veroverd door een betrekkelijk

kleine groep militairen terwijl
de hoofdmacht van hun leger
zich nog in Frankrijk bevond.
Dit had onder andere tot gevolg
dat de bevoorrading moeizaam
op gang kwam en dat men
moest oppassen niet afgesneden te worden van die hoofdmacht. Wel is het zo, dat op 14
september Maastricht bevrijd
werd, maar toen eind september de slag om Arnhem volledig
mislukte, werd het wel duidelijk dat de bevrijding van Noord
en West Nederland nog een
tijdje op zich zou laten wachten. Zoals u weet werd ons land
als geheel pas op 5 mei 1945
bevrijd. Dit had mede tot gevolg
dat we onder Duitse bezetting
nog een winter moesten zien
door te komen, een winter die
terecht de Hongerwinter wordt
genoemd. Hoewel mijn vader
er op de een of andere manier
voor gezorgd heeft dat we altijd

wel iets te eten hadden, zie ik
mezelf nog met mijn kop in een
melkbus hangen om met een
lepel de laatste restjes uit die
bus te schrapen.

De Gil

Dit was de naam van een satirisch Nederlands blad, waarvan
in 1944 veertien uitgaven
zijn verschenen in een oplage
van 150.000! Oppervlakkig
gezien leek dit een uitgave van
de illegaliteit, maar dat was
zeker niet het geval. Evenals
De Residentiebode ging het om
een tijdschrift dat uitgegeven
werd door de NSB in samenwerking met de Duitsers onder
de verantwoordelijkheid van
de Abteilung Aktivpropaganda
van het Rijkscommissariaat.
Ook al stonden er koppen in
als: “NSB-gespuis moet opgehangen worden” en “Groote
Duitse verliezen aan het oostfront”, werd er tussen de regels
door propaganda gemaakt
voor de Duitse zaak. Eén van
de medewerkers van dit blad
was Willem van den Hout en hij
heeft in de laatste uitgave van
15 september het begrip Dolle
Dinsdag geïntroduceerd. Om
de zaak nog ingewikkelder te
maken, werd er op 1 mei 1944
wél door de illegaliteit een
vergelijkbaar blad uitgegeven,
onder de naam De Gil Speciale
Extra Editie! De oplage van
2500 exemplaren was al uitverkocht voordat de autoriteiten
er achter kwamen dat het hier
niet om de echte Gil ging. U ziet
het, het begrip nepnieuws werd
toen ook al gehanteerd.

Willem van den Hout

Willem is op 3 juni 1915 in ’s
Hertogenbosch geboren. Zijn
vader was leraar. In 1937 werkte Willem bij de persdienst van
Philips en twee jaar later werd
hij opgeroepen voor de militaire dienst. Hij had al enige publicaties op zijn naam staan en de

rest van zijn leven zou
hij broodschrijver worden dat wil zeggen dat
hij van zijn pen moest
leven. Hierbij maakte hij
gebruik van een groot
aantal pseudoniemen, zoals
W. Waterman en Willy van der
Heide. Ook deed hij zich voor
als vrouwelijke schrijver onder
namen als Sylvia Sillevis en
Joke Raviera. Hij had een grote
fantasie en nam het niet zo
nauw met de waarheid. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog koos
hij de kant van de NSB en de
Duitse bezetters. Dit had onder
meer tot gevolg, dat hij na die
oorlog door de Commissie voor
de Perszuivering voor twintig
jaar een beroepsverbod als
journalist opgelegd kreeg. Dit
zou later tot tien jaar worden
teruggebracht. Mede hierdoor
verscheen in 1949 het eerste
deel van de Bob Evers-serie
en er zouden nog 31 delen
volgen. Van deze serie zijn in
de loop der jaren meer dan vijf
miljoen exemplaren verkocht.
Hoewel sommige recensenten
van ‘stomme, gevaarlijke onzin’
spraken was zijn naam, onder
het pseudoniem Willy van
der Heide, hiermee
gevestigd. Na de door
hem geschreven 32
delen heeft Peter de
Zwaan, na het overlijden van Willem,
de serie voortgezet.
Tijdens een deel
van zijn leven
woonde Willem
van den Hout in
Den Haag, onder
andere in de Hugo
de Grootstraat.
Hij was driemaal
getrouwd en op
24 februari 1985
is hij in Den Haag
overleden.
Zelf heeft Willem
van den Hout altijd ontkent dat

hij tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘aan de verkeerde kant
stond’, zoals de uitdrukking
luidt. De Raad van Beroep voor
de Perszuivering noemde hem
een dubbelzinnige �iguur, op
wiens houding zeker veel viel
aan te merken, maar dat het
te ver ging om te oordelen dat
hij dit deed om de Duitse zaak
te dienen. Het was meer een
kwestie van eerzucht, zo werd
gesteld. Hoe dan ook, los van al
die boeken en artikelen heeft
hij ons een tweetal uitdrukkingen nagelaten die als taalverrijking gezien kunnen worden.
Dolle Dinsdag en de fraaie zin
die veel ouderen onder ons
zeker nog kennen en die de titel
van een radiohoorspel werd:
“Hallo,hallo, wie stinkt daar zo?
Het mannetje van de radio!”
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
** SPECIALE ROLLATOR ACTIES **
Gedurende de maand oktober kunt u profiteren van Extra Veel Korting op een selectie uit onze meest populaire rollators.
Komt u gerust bij ons langs om de rollators zelf uit te proberen!
Onderstaande rollators koopt u de gehele maand oktober voor onze Actieprijs.
Geniet bovendien van 20% korting op accessoires voor deze modellen, zoals een dienblad of een luxe rollatortas.

MULTIMOTION
LIGHT ROLLATOR

MULTIMOTION
DOUBLE ROLLATOR

MULTIMOTION
TROLLIMASTER

LICHTGEWICHT DESIGNROLLATOR
IN ANTRACIET OF CHAMPAGNE

DUBBEL OPVOUWBAAR EN LICHTGEWICHT
IN ANTRACIET OF CHAMPAGNE

LICHTGEWICHT ALUMINIUM ROLLATOR
IN ANTRACIET OF WIT

• Lichtgewicht rollator: slechts 6,9 kg
• Opvouwbaar frame met in hoogte verstelbare
handgrepen
• Voorzien van stevige zitting en comfortabele rugband
• Voorzien van ergonomisch gevormde handvatten
• Handvatten zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar
• Geleverd inclusief kleine, gesloten tas en stokhouder

De MultiMotion Light is een lichtgewicht
rollator met een modern design in de kleur
champagne of antraciet grijs. Deze aluminium
rollator is standaard voorzien van handremmen
met een parkeerrem, een stevige zitting en een
rugband waardoor u comfortabel even kunt
zitten onderweg. De ergonomisch gevormde
handvatten kunnen eenvoudig in hoogte versteld
worden. Standaard wordt deze rollator geleverd
met een stokhouder en een kleine, gesloten tas.
De MultiMotion Light rollator is zeer eenvoudig
in te klappen door de zitting omhoog te trekken.
Zo kunt u hem makkelijk even wegzetten of
meenemen in de auto en openbaar vervoer.
De bijbehorende afneembare tas is met
klittenband afsluitbaar en heeft een verstelbare
schouderband. Optioneel bij te bestellen: een
luxe, gesloten tas met extra veel inhoud en een
bijpassend dienblad.

Oktober Actieprijs

€ 135,-

,Normale prijs € 169

• Dubbel opvouwbare rollator – extra handig mee te
nemen
• Licht van gewicht, weegt slechts 6,9 kg
• Standaard voorzien van een stokhouder en een
gesloten tas
• Sterk en veilig in gebruik

De handige MultiMotion Double rollator is een
dubbel opvouwbare, lichtgewicht rollator. Met
één eenvoudige handbeweging klapt u de rollator
in de breedte samen. U kunt bovendien de
rollator extra klein maken door het neerklappen
van de rechtopstaande framedelen, tot een
compact formaat dat in iedere auto past en
zeer handzaam is om mee te nemen of op te
bergen. De Double rollator weegt slechts 6,9 kg
en kan zowel buiten als binnen gebruikt worden
en heeft stevige anti-slijtage banden. Deze
aluminium rollator is standaard voorzien van
handremmen met een parkeerrem. Ook is deze
rollator voorzien van een stevige zitting en een
rugband zodat u comfortabel en veilig kunt zitten
op de rollator als u even wilt uitrusten.Standaard
wordt deze rollator geleverd met een kleine tas
en stokhouder. Optioneel is er een luxe, gesloten
boodschappentas en dienblad bij te bestellen.

Oktober Actieprijs

€ 135,-

,Normale prijs € 169

•
•
•
•
•
•
•

Lichtgewicht design met moderne uitstraling
Geschikt voor binnen en buiten
Eenvoudig in te klappen
Remkabels zijn weggewerkt in het frame
Stevige en betrouwbare remmen
Geleverd met stoffen mandje/boodschappennetje
Voorzien van stevige zitting met zachte toplaag

De MultiMotion Trollimaster is een lichtgewicht
aluminium rollator die speciaal ontworpen is
voor zijn uitstekende stabiliteit. Deze opvouwbare
rollator weegt slechts 6,9 kg en heeft een stevige
zitting en een brede ruime mand/tas aan de
voorzijde. Voor zowel binnen- als buitengebruik
is dit een ideale rollator om veilig en stabiel mee
te lopen. Door zijn grote PU-rubberen banden
bent u verzekerd van een optimale demping en
goede ligging. Met zijn comfortabele zitting en
stevige rugband is deze rollator zeer geschikt om
langere tijd op te zitten.

Oktober Actieprijs

€ 159,-

,Normale prijs € 199

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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Zwaan op het dak

W

at voor vogels zie jij als je een wandeling door Den Haag maakt? Dank zij het
vele groen in de stad hebben we mooie
vijvers waar eenden, zwanen en ganzen zich thuis
voelen. Maar ook op onverwachte plekken kun je
vogels waarnemen.
Kijk eens omhoog
Als je op de Lutherse Burgwal
loopt, is het de moeite waard
om eens goed omhoog te kijken.
Dan zie je namelijk de zwanen
op het dak van de Lutherse Kerk.
Geen levende zwanen, maar een
bijzondere uitvoering van een
windvaan op het dak van een
kerk. De meeste protestantse
kerken hebben een haan als
windvaan. De Lutherse kerken
in Nederland zijn getooid met
een zwaan. Sommige, zoals de
Haagse Lutherse kerk zelfs met
meer zwanen.

Waarom een zwaan

De zwaan als symbool komt voor
uit een legende. In het begin van
de 15e eeuw, was er in Tsjechië
een kerkhervormer die Johannes

Zwaan op het dak

gevaarlijk en liet hem als ketter
verbranden op de brandstapel.
Vlak voordat hij werd vermoord,
zou hij hebben gezegd: ‘Gij zult
nu een gans (= Hus) braden,
maar over honderd jaar zult gij
een zwaan horen zingen, die
zult gij moeten verdragen’. En
inderdaad, honderd jaar later
kwam er een nieuwe hervormer,
waar tot op de dag van vandaag
een kerkbeweging naar genoemd
is: Maarten Luther.

Kerk sinds 1761
collectie Haags Gemeentarchief

Hus heette. Hus betekent in het
Tsjechisch ‘gans’. Hij had veel
kritiek op de katholieke kerk en
kreeg steeds meer volgelingen.
De katholieke kerk vond hem te

Het gebouw

Niet alleen de zwanen, het hele
gebouw van de Lutherse Kerk is
de moeite waard om te bekijken.
Het is een ontwerp van Pieter de
Swart, aan wie we in Den Haag
onder andere ook het Paleis
Lange Voorhout en de Koninklijke Schouwburg te danken
hebben. Het is in 1761 in gebruik
genomen.

Muziek

De Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag houdt diensten

Lutherse Kerk

Wilt u een
familiebericht
plaatsen?
Neem contact op met uw
uitvaartverzorger of met
ons: Daphne Brückel of
Jolanda Kraanen
tel. 070-3607676.

Speciale service voor senioren

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

De Lutherse kerk aan de Lutherse
Burgwal - kerk in 1620
collectie Haags Gemeentarchief

in de Lutherse kerk. Maar het is
ook uitstekend te gebruiken voor
concerten. In de kerk staat een
prachtig orgel. Dat is gemaakt
door de �irma Bätz, Duitse orgelbouwers die zich in Utrecht hadden gevestigd. En de akoestiek
van de kerkzaal is geweldig.

verschillende Haagse Koren. En
ook het mooie orgel zal te horen
zijn. De inloop en toegang is vrij,
een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en Fietstours in
Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Korenfestival

Van die akoestiek kan je genieten
op 28 september a.s. Dan is alweer voor de derde keer het Korenfestival in de Lutherse Kerk.
Je kunt tussen 13.00 en 16.30
uur genieten van de zang van 6

Interieur

introductie-activiteit
met lunch en vervoer

Grati s

voor senioren

U wordt thuis opgehaald
en kunt deelnemen aan een
gezellige lunch waarna we u
informeren over de uitstapjes,
boodschappenhulp en andere
activiteiten van de BBD.
Op alle maandagen in oktober.
U kunt zich aanmelden via:

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

070 - 364 66 61
ma t/m vr 9.00 - 14.00 uur

Stichting BBD

Esperantostraat 160

www.bbddenhaag.nl
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Combinatie van kwaliteit, gezelligheid, een aantrekkelijke prijs
Loosduinsekade 175,
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

Bos Optiek is een écht familiebedrijf
en bestaat al meer dan 90 jaar. De
filosofie is in al deze jaren onveranderd gebleven: persoonlijke aandacht
en service staan voorop.
Alle populaire brillenmerken zijn bij Bos
Optiek vertegenwoordigd. Het aanbod is
breed, met zowel bekende modemerken
en de zogenaamde insidersmerken.
Bos Optiek is als contactlens specialist
in staat om u optimaal te begeleiden bij
de keuze van de ideale lens.

Bos Optiek

Thomsonlaan 40
2565 LB Den Haag
070 3450665
info@bosoptiek.nl
www.bosoptiek.nl

Restaurant Le Borsalino
Restaurant Le Borsalino in Den Haag is geopend in 1983. Het
restaurant Le Borsalino is al ruim 35 jaar een begrip in Den Haag
en omstreken. De onovertroffen spareribs, BBQ aan eigen tafel,
onbeperkt fonduen, gourmetten, u vindt dit allemaal bij Restaurant
Le Borsalino.
De combinatie van kwaliteit, gezelligheid,
een aantrekkelijke prijs en informele ambiance dragen bij aan een heerlijk avondje uit.

De gehele maand september ontvangt u het
tweede menu gratis tegen inlevering van de
bon die u kunt terugvinden in deze krant.
Kom langs en geniet van het keuzemenu
van onze chef. Voor ieder wat wils. Wist u
al dat u op maandag en dinsdag onbeperkt
spareribs kan eten voor € 14,50? U bent dan
ook van harte welkom.

De keuken is dagelijks geopend van 17:00
tot 22:00 uur. U vindt ons restaurant aan de
Laan van Meerdervoort 196A in Den Haag.
Reserveren is niet noodzakelijk, maar wel
verstandig.

Wilt u zeker zijn van een tafel, reserveer
dan tijdig telefonisch tijdens onze openingstijden.
Restaurant Le Borsalino
telefoonnummer: 070-3459858
of mail naar info@borsalino

6%
In de winkel krijg je 6% van
het aankoopbedrag in spaarpunten

Lezersactie
Art The Hague 2019 zet vrouwen in de schijnwerpers

Eigenzinnige kunstbeurs presenteert
gevarieerd en inspirerend programma
Van 2 t/m 6 oktober 2019 vindt in Den Haag de zevende editie plaats van Art
The Hague. Op de beurs presenteren zich jonge en gerenommeerde galeries uit België en Nederland. Een belangrijk thema dit jaar is de rol van de
vrouw in de kunstwereld. In het jaar van honderd jaar algemeen kiesrecht
zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd in kunstcollecties. De beurs
wil met speciale aandacht voor vrouwen in de kunst een positieve bijdrage
leveren aan een beter kunstklimaat in Nederland. Art The Hague wordt op 2
oktober om 18.30 uur officieel geopend door powervrouw Mirjam de Blécourt,
arbeidsrechtadvocaat, politica namens de VVD en van Topvrouwen.nl.

Art The Hague maakt met een
leuk en interessant programma
kunst toegankelijk voor iedereen. Op woensdag 2 oktober
wordt de beurs feestelijk en is
er een symposium over trends
in de kunst. Op donderdag
3 oktober worden bedrijven
uitgenodigd voor een bijeenkomst over het merk Ajax en
worden de overeenkomsten
tussen kunst en mode belicht.
Op vrijdag zijn er verschillende
signeersessies en interessante
artist talks. Zaterdag zijn er
bijeenkomsten voor jonge
verzamelaars, waaronder een
speciale tour met een bekende

Hagenees. Art The Hague werkt
deze dag ook samen met de Museumnacht: na sluiting van de
beurs rijden er vanaf 20.00 uur
speciale bussen naar verschillende musea in de stad.

Openingstijden

Wo 2 oktober: 18.00 - 22.00 uur
(preview 16.00 -18.00 uur)
Do 3 oktober: 14.00 - 21.00 uur
Vr 4 oktober: 14.00 - 21.00 uur
Za 5 oktober: 11.00 - 20.00 uur
(vervolg Museumnacht)
Zo 6 oktober: 11.00 - 18.00 uur

Lezersactie

Meer informatie over
Art The Hague
Fokker Terminal,
Binckhorstlaan 249,
2516 BB Den Haag
www.artthehague.nl

We hebben voor Haagse
Tijden een speciale actie.

Bij inlevering van deze bon
krijgt u:

2 kaarten voor
de prijs van 1
t.w. € 10,-

Medusa @ Koen Vanmechelen

Gevarieerd
programma
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar
zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten
bestemd voor het oud 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.

Rock History Tour
Beleef de jaren zestig en zeventig met
de Rock History Tour tijdens deze
unieke rijdende Haagse rock ‘n roll
show. Je rijdt met een luxe touringcar
langs hoogtepunten uit popmuziek.
Aan boord worden live de hits van
toen gespeeld door Haagse topmuzikanten. De reisleiders vertellen
uit ervaring en zijn altijd bekende
Hagenezen, zoals Peter de Ronde de
eerste gitarist van de Golden Earrings
of onze nachtburgemeester Rene Bom. U zit natuurlijk niet de hele
tijd in bus, we bezoeken onderweg enkele bijzondere plekken uit de
Haagse popgeschiedenis. Het programma duurt ruim 3,5 uur met een
ontvangst met koffie en thee, een drankje onderweg en een borrel na
afloop.
De Rock History Tour rijdt weer op zaterdag 5 oktober en op zaterdag 2 november. Vertrek sharp om 13.30 vanaf Marcello’s Art Factory
aan de Koningin Emmakade. Tickets € 50,- maar met je Ooievaarspas
slechts € 20,Meer info op rockhistorytour.nl
Marcello’s Art Factory and Rock Gallery
Koningin Emmakade 148
2518 JK Den Haag
T 070 3634047
www.marcellos.nl
http://rockhistorytour.nl/

CURSUS “VALPREVENTIE”
Op donderdag 17 oktober a.s. start “In balans”, een cursus valpreventie, in buurthuis “De Heldenhoek”.
In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan tips en adviezen
om vallen te voorkomen. Deelnemers leren zelf de veiligheid van hun
huis te beoordelen en maken kennis met speciale balans-verbeterende oefeningen. De cursus is bedoeld voor mensen vanaf ongeveer 65
jaar.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op de donderdag
van 14.00 tot 16.00 uur (Data: 17, 24, en 31 oktober, 7, 14 en 21
november).
De cursus wordt u aangeboden door de gemeente Den Haag en georganiseerd door “Zebra Welzijn”.
De kosten voor deelname bedragen
€ 10,00, incl. cursusmateriaal.
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden bij
“De Heldenhoek”, Elandstraat 88, tel. 070-2052279.
Voor informatie kunt u ook terecht bij dhr. M. Wenzel,
ouderenconsulent St. Zebra, tel. 06-433 952 89.

zondag 13 oktober 2019 en vrijdag 1 november 2019:
De Vergissing
De doelstellingen van de stichting Het Portret Spreekt: historische
gebeurtenissen als basis voor een levendige theatervoorstelling,
waarbij geen voorstelling zó succesvol geweest is als “Adieu Indië”.“Adieu Indië” is meer dan 30 keer opgevoerd in Muzee Scheveningen, de thuishaven van Het Portret Spreekt. Na afloop waren de
toeschouwers niet alleen enthousiast over wat zij gezien hadden,
maar ook nieuwsgierig naar wat er daarna gebeurde: de voorstelling smaakte naar meer. Nu is het tijd voor dat vervolg. Het Portret
Spreekt is bijzonder trots om te kunnen aankondigen dat er twee
play readings zullen plaatsvinden dat handelt over de periode waar
Adieu Indië ophield.

DE VERGISSING,
geschreven door Han Ponneker, oud-dagbladjournalist en toneelschrijver
De play readings vinden plaats in Muzee Scheveningen, op zondag 13 oktober 2019, aanvang 16.00
uur en op vrijdag 1 november 2019, aanvang 20.00 uur

Gespeeld door: Albertine de Kanter, Linda Möller, Robert Rosier, Casper van Bohemen, Joop Keesmaat
en Roelant Radier
Regie Gepke Witteveen
Zondagmiddag 22 september
Peace in the Park 2019 “Meet, Connect and Reflect”
Op zondagmiddag 22 september vindt de 7e
editie van het Peace in the Park festival plaats.
Peace in the Park wil de bezoekers van het festival het gevoel van innerlijke vrede laten ervaren
en inspiratie laten opdoen om met vrede aan de
slag te gaan in hun persoonlijke leven. Hierbij
nodigen we jou uit voor een unieke ervaring
van vrede. Kom naar de Paleistuin in Den Haag
en ontmoet, beleef en proef vrede. Tijdens het
Peace in the Park festival kun je veelzijdige
workshops en lezingen bijwonen. Kom naar een
van onze tenten om te luisteren en mee te praten
over (het gevoel van) vrede, of kom de innerlijke en lichamelijke rust ervaren tijdens het zingen van
mantra’s of de meditatie- of yogalessen. Het meedoen aan de workshops is geheel vrijblijvend. Uiteraard is er ook lekker eten en drinken aanwezig. Voor kinderen is er een kinderprogramma. Het festival
is gratis en is ook voor een internationaal publiek toegankelijk.
Het vredesfestival Peace in the Park is onderdeel van het Just Peace Festival dat van 18 t/m 22 september plaatsvindt in Den Haag, dé internationale stad van vrede en recht.
Datum: Zondag 22 september 2019
Tijd: 12:00 – 17:00 uur
Locatie: Paleistuin, Prinsessewal, 2514 Den Haag
Toegang: gratis
Voor meer info en het complete programma, kijk op: www.peaceinthepark.eu
Vrijdag 20 september 2019

Boekpresentatie Theo Bollerman
Op vrijdag 20 september 2019 vertelt Theo Bollerman bij De Vries Van Stockum in Den Haag over
het tweede deel van zijn boek Sportstad Den Haag, al eeuwen onverslaanbaar. Net als het eerste deel
uit 2015 bevat ook dit boek daarom tal van onthullingen over de leidende rol van de Hofstad in de
geschiedenis van de vaderlandse sport.

Wist je bijvoorbeeld dat er in 1913 een grote sporttentoonstelling was op het Malieveld, ter ere van de
opening van het Vredespaleis. Dat er al in 1388 werd gekaatst in de Ridderzaal en dat Prins Frederik
Hendrik in Den Haag een bekwaam racketsporter was. Weinigen weten dat er in Scheveningen tien
jaar lang een 9-holes golfbaan lag en dat er al in de jaren ’90 van de 19de eeuw getennist werd bij het
chique Hotel d’Orange. Enzovoort: Theo Bollerman bewijst opnieuw met tal van historische voorbeelden de onverslaanbaarheid van Sportstad Den Haag.
Schrijver, sportfanaat en -archivaris Theo Bollerman (1949) heeft een huis én een hoofd vol sportkennis. Als Hagenaar is hij er vooral trots op dat zijn stad in Nederland letterlijk al eeuwen voorop loopt
in de ontwikkeling van heel veel sporten.
Datum: Vrijdag 20 september 2019
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Locatie: De Vries Van Stockum, Spui 40 in Den Haag
Toegang: Gratis
Aanmelden: promotie@vanstockum.nl

pagina
10
Dinsdag 17 september 2019
		
De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

De gemeentereiniging
A

fval is van alle tijden. En de berg wordt
steeds groter. Ik heb zelf enige ‘ervaring’
met afval. Begin jaren zeventig werkte is
als uitzendkracht voor de gemeentereiniging. Middenin de omschakeling van de grijze zinken vuilnisemmer met ‘s Gravenhage en een nummer op
de deksel, naar de plastic vuilniszak.
Voor de collega’s ‘achter de wagen’ een hele omschakeling. Voor
mij als straatveger – veegwagens
waren nog een utopie – veel minder. Destijds had de gemeentereiniging voor de hele stad zogenoemde ‘veegposten’. Gebouwen
waar meestal geen vuilniswagens
of zo te vinden waren.
Het waren uitvalsposten voor de
straatvegers. De mannen die te
voet of trappend door de straten
trokken met een ketelwagen:
twee enorme ketels die in een
stalen constructie, voorzien
van twee fietswielen hingen en
voortgeduwd of getrapt moesten
worden. Of de beschikking hadden over een op accu’s rijdend
driewielig wagentje waarbij
achter de cabine op een platte
achterbouw grijze plastic bakken stonden, of de achterbouw
bestond uit een stalen, halfronde
afgesloten opbouw met schuifdeuren aan de zijkanten.

Ik begon met de ketelwagen die
behalve de twee ketels (minstens
1,2 meter hoog en een doorsnee
van zeker 80 cm.) ook nog voorzien was van een gewone bezem,
een rijstbezem (bestaande uit
twijgen), een brede schop en een
klein vegertje.

De hele dag lopen en die steeds
zwaarder wordende wagen
voortduwen; het was niet altijd
een pretje. Ik begon in de Vissershavenstraat Scheveningen.
De wijk rondom de post was voor
mij met als grenzen tramlijn 11,
Statenlaan, de haven.

Foto: Meyer / Stokvis, collectie Haags
Gemeentearchief

Ik kreeg voor het eerst te maken
met Schevenings dialect (‘jej’ was
‘ja’, herinner ik me), en Scheveningse gewoonten: vitrages
dicht, schuifraam open, ‘pssstttt’,
hand naar buiten, in de hand een
bruine boterhamzak, met daarin
een lege jeneverfles. Eenmaal
aangenomen schuifraam weer
dicht. Glasbakken waren er toen
nog niet.
Waren de ketels vol dan moest
je teruglopen of fietsen naar de
post, of hopen dat collega’s met
de wagen langs kwamen rijden.
Dan wel de inspecteur (gehuld in
lange zwart leren jassen, gebruik
makend van de fiets of de brommer) die dan op de post iemand
naar je toe kon sturen.
Naar verloop van tijd kreeg ik
een elektrowagentje. Kon je veel
meer meenemen. En geld gaan

Veegpost Zaanstraat nu

Foto: Meyer fotobureau, collectie Haags Gemeentearchief

verdienen. Zwart uiteraard. Dagelijks werd je meerdere keren
aangesproken door burgers en
ondernemers met de vraag of
je ‘iets’ voor ze kon meenemen.
Spullen die niet in de emmer of
zak pasten, die ze niet op straat
wilden gooien of wilden laten ophalen, want dat kon toen ook al.
Zo was iedereen op de post
jaloers op de collega die het havengebied ‘deed’. Die kreeg niet
alleen geld maar ook nog verse
vis. Om direct op de eten of mee
naar huis te nemen.

In mijn wijk zat ook ‘De Magneet’: een echte volksbuurt direct
onder de vuurtoren. De jeugd
daar pikte alles wat los en vast
zat, niet alleen van mijn wagentje. Ik heb er menig gestript
brommerframe weggesleept. En
als ze wat van mij jatten (bezems,

schoppen) liet ik ze maar gaan.
Na enige tijd was de lol eraf en
‘vond’ je de spullen weer terug.

De sfeer was er een van ‘alles
kan, alles mag’. De ‘directeur’ van
de post liet zijn vakantiewagentje
kaal krabben en verven door de
collega die de post schoon hield
en voor de koffie zorgde. Het
kwam later uit. De ‘directeur’
werd over geplaatst.
Enige tijd later kwam ik in de
Bentinckstraat terecht. Veel rustiger. Alhoewel: in mijn wijk viel
ook de Scheveningseweg. Daar
was, op de hoek met de Frankenslag een abortuskliniek gevestigd. Overal in de buurt stonden
overdag auto’s met mannen erin
die op hun vrouwen wachten die
binnen werden geholpen.
De kliniek leidde tot heftige

discussies, ook onder de werknemers van de gemeentereiniging.
Die weigerden het afval van de
kliniek op te halen vanwege ‘de
naalden’ die erin zaten en allerlei
andere bloedrode materialen die
als restanten van de operaties
binnen, over bleven.
Naast het Gemeentemuseum zat
destijds een midgetgolfbaan. Eigenaar had me al diverse malen
aangesproken of ik tegen betaling was hout mee kon nemen.
Ten lange lesten gaf ik toe. Ik was
net bij hem weg toen de inspecteur mij tegen hield. Ik kreeg
geen dauw maar een knipoog,
maar de leverancier van het hout
wel een dikke boete.

Op een dag werd ik ingedeeld
bij de ploeg die blad moest gaan
vegen en wegwerken op de Van
Boetzelaerlaan. De ploeg bestond

Veegpost Schlegelstraat nu
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was afgereden om te zien wat
er naast de vuilnisemmers lag.
Stalen stortbakken van wc’s
bijvoorbeeld. Of dozen opgezette
vogels van een slager/poelier die
er mee stopte.

Foto: Hans de Bakker, collectie Haags
Gemeentearchief

buiten mij uit vijf vegers en een
auto. Dat was een soort tankwagen met een beweegbare slurf
eraan waarmee blad opgezogen
werd en van bovenaf in de ketel
verdween.

Ik moest met die slurf ‘werken’:
de rest veegde. Op een teken van
de bestuurder hielden we op.
Ketel vol. Ik mocht dan als enige
meerijden naar de Gaslaan waar
de lading in de afvalfabriek van
de gemeentereiniging werd geloosd. Heen- en terugreis gingen
op zijn elfendertigst. Inclusief
koffiedrinken, sigaretje roken en
babbeltje maken aan de Gaslaan.
De Zaanstraat werd mijn volgende post. Hier bleek nog meer
bij te verdienen als je tenminste
voor de mannen van de vuilniswagen de nodige straten

Foto: Jan Stegeman, collectie Haags
Gemeentearchief

Vanaf de Zaanstraat richting het
in aanbouw zijnde station Den
Haag CS was saneringsgebied.
Talloze woningen gingen tegen
de vlakte. Hele straten verdwenen. Zo ook de portiekwoningen
van de hoertjes waar tussen de
middag schuchtere ambtenaren gehuld in regenjas en met
hoed hun opwachting maakten.
‘Onopvallend’ wachten op de
tegenoverliggende stoep om dan,
als de kust veilig was bevonden,
als een speer over te steken en
naar binnen te verdwijnen.

De dames zelf waren overigens
heel vrijgevig zo mocht ik constateren toen ik eens in een zijstraat
van de Geleenstraat een duivenhok mocht afvoeren en korte tijd
later op een portiekwoning één
hoog bij vier zeer luchtig geklede
dames een glas-in-lood schuifdeur in ontvangst kon nemen.

Ik eindigde in de Schlegelstraat,
Laakkwartier. Ruige omgeving.
Heel veel vuil op straat dat er
vaak een uur nadat je er langs
was geweest op alles op te ruimen, al weer lag. Men was kennelijk ook niet altijd even blij als je
iets opruimde getuige het feit dat
er ooit van twee hoog kleerhangers naar mijn hoofd vlogen. Ben
maar niet gaan aanbellen.
De collega’s hier hadden ook een
andere arbeidsmoraal. Verschuilen in portieken om niets te
hoeven doen. Tussen de middag
en tegen het einde van de dienst
al een half uur eerder richting de
post oprukken ook al werkte je
er om de hoek.

Veegpost Bentinckstraat nu

Maar ook kwetsuren ‘simuleren’ door binnen in de post vlak
achter de hoge drempel te gaan
staan waarover de elektro wagentjes binnen kwamen. Waarbij
de collega-bestuurder volgens
afspraak precies op die drempel
uitstapte en ‘vergat’ de handrem
aan te trekken. Dan ‘liep’ het
wagentje vanzelf naar binnen
en dus tegen het ‘slachtoffer’ dat
daarna, uiteraard, wekenlang
niet kon werken.

Op een dag kreeg ik een mooie
klus: ik moest mee op de wagen
die keukenafval bij Defensie
moest ophalen. Zo ook bij het
complex met als ingang Van
der Burchlaan. In ruil voor wat
afval meenemen ontvingen de
chauffeur en ik elk grote hompen
kaas, hammen, roomboter en
sterke drank. Dat herhaalde zich
diezelfde dat bij een officiersclub
aan de Boomsluiterskade.
Het leven op straat en onder de
mensen was mooi. In Scheveningen elke dag vers gebakken
vis bijvoorbeeld. Was je te ver
van de post dan ging je naar het
koffiehuis. En als vertier haalde
je je rijstbezem vlak voor een
bevallige dame door een verse
hondendrol (toen nog overal
aanwezig op de stoepen) die vervolgens uitgesmeerd voor haar
voeten lag. Kokhalzen verzekerd.
Medelijden had ik met de mos-

Foto: onbekend, collectie Haags
Gemeentearchief

Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

limcollega’s tijdens de ramadan.
Terwijl wij koffiepauze hadden
of de lunch gebruikten, stonden
of zaten zij samen in een hoekje.
Al dan niet door ons gepest door
het aanbieden van drank of eten,
dan wel door het uiten van ‘gevatte’ teksten. Het waren andere
tijden.

Aan afval scheiden deed niemand. Wel aan recycling. Zo
verkochten de collega’s bij de
reiniging die woningen leeg
ruimden vaak grote delen van
de inboedel terwijl afgedankte
fietsen veelal bij rijwielhandelaren belandden. Tegen een kleine
betaling uiteraard. Geen wonder
dat er ook toen al collega’s waren
die rustig een maand op vakantie
gingen naar Spanje. Terwijl hun
salaris daar eigenlijk geen ruimte
voor gaf.

Post Vissershavenstraat nu

De posten Bentinckstraat, Zaanstraat en Schlegelstraat zijn al
lang dicht. De Vissershavenstraat
bestaat nog wel maar oogt leeg.
Geen auto te bekennen, geen reuring, lege garage’s, doodse stilte.
Getuigen van een verleden tijd.
Carel Goseling
(carelgoseling@hotmail.com)

Foto: Hans de Bakker, collectie Haags
Gemeentearchief
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GROTE CLUBACTIE 2019 BIJ DE VOLHARDING
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GROTE CLUBACTIE 2019
Op zaterdag 14 september 2019 start de landelijke Grote Clubactie. Wij gaan ons sterk maken
minimaal 5000 euro binnen te halen voor compleet keukengerei voor ons Menuutje Blijmaker.
Door verdere uitbreiding van Menuutje Blijmaker willen wij 1000 mensen per jaar samenbrengen
Nu bezoeken 500 mensen de gezellige etentjes. Alles gemaakt door onze vrijwillige kok!

Koop loten en steun ons Menuutje Blijmaker!
Losse loten
Loten kunt u kopen voor 3 euro. Dat kan contant of via eenmalige machtiging. U kunt ook direct
online een lot bestellen om menuutje Blijmaker te steunen.
Zie de link. https://toolbox.clubactie.nl/actie/StichtingDeVolharding

Superlot
Er zijn ook superloten te koop voor 150 euro, met 50 losse loten die aan relaties of personeel
gegeven kunnen worden. Ideaal voor bedrijven of voor familie en vrienden.
Maar uiteraard ook voor particulieren.
Voor bedrijven die een

SUPERLOT kopen hebben wij een aantal mooie tegenprestatie;

GRATIS advertentie op de website van De Volharding.
GRATIS eenmalige vermelding van uw sponsoring in onze maandelijkse nieuwsbrief naar enkele
duizenden leden van de Volharding.
GRATIS waardebon voor 2 personen voor Menuutje Blijmaker en voorafgaand
GRATIS professionele wijnproeverij.
Wilt u een

Superlot? Neem contact met ons op.

Bel ons (070) 221 05 82 of mail steunentoeverlaat@devolharding.nl
Of via de link online https://toolbox.clubactie.nl/actie/StichtingDeVolharding

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Ristorante da Braccini

In deze gloednieuwe rubriek Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is staat elke 4
weken een (oud) Haags restaurant maar liefst 2x in de schijnwerpers. In het eerste stuk schrijven de bekende Haagse kunstenaars Marcello en Els een
recensie over het restaurant in kwestie en in het volgende nummer (het
2e stukje) krijgt u een recept van datzelfde restaurant voorgeschoteld!
Dit keer is Ristorante Da Braccini aan de beurt.
Na een onwijs druk eerste
weekend van september, waarin
we op zaterdag alweer onze
32e Rock History Tour reden en
de hele zondag met ons bedrijf
op de Uitmarkt stonden, zijn
we zondagavond gaan eten bij
Da Braccini. Op de hoek van de
Regentesselaan en de Columbusstraat, lekker dichtbij ons!

Haagse Broodje van Dootje.

We komen binnen in een gezellig
drukke zaak waar zo’n veertig
- we schatten met name buurtbewoners - aan tafel zitten. De
inrichting is sfeervol met zwarte
tafels, houten maar zeer goed

Niet oud, maar toch

Da Braccini zit er sinds 2007,
niet echt heel oud dus. Maar de
zaak wordt wel gerund door
twee dames uit twee “eeuwen
oude” horeca geslachten. Monica
Braccini die als dertienjarige al
stond af te wassen in Marco Polo
het restaurant van haar vader en
de eerste pizzeria van Den Haag
en Thecla Walta de dochter van
Dowie Walta van het beroemde

Rechten
&Plichten
Samenlevingskwesties

Slepend gevecht bij
boedelverdeling
In een slepend gevecht in de boedelverdeling bij scheiding wil ik geen
advocaat in de arm nemen omdat
de financiële middelen daarvoor
ontbreken. Met mijn ex-partner
had ik al in brieven vastgelegde en
ondertekende afspraken gemaakt
over de overwaarde van het huis (€
58.000) en over de door mij te betalen
alimentatie aan haar.
Spijtig genoeg komt zij nu met een
advocaat op de proppen die onze
afspraken nietig wil verklaren en
heel andere regelingen wil treffen. Hij
beweert ook dat ik haar heb geïntimideerd en onder druk heb gezet om te
tekenen. We hebben dus een heleboel
mot over de verdeling van de boedel
en over de hoogte van de door mij te
betalen alimentatie. Hoe komen we
daaruit?
Bij een boedelscheiding van gehuwden, die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is het uitgangspunt dat eenieder recht heeft op de
helft van de gemeenschappelijke

zittende stoelen,
paarse accenten, een enorme
kroonluchter en een open
keuken waar Monica de scepter
zwaait. Wat ons direct opvalt is
de perfecte akoestiek, want dat
was in het begin wel anders. Aan
het plafond hangen zes grote
akoestische schermen in - zo
werd ons verteld - de vorm van
de pegels van de kroonluchter.

Een tien met een griffel
Onder het genot van een perfect
gekoelde en goed bubbelende
prosecco, een glas rood (Barbera
d’Asti) en een kleine smakelijke
amuse bestuderen we de maandelijks wisselende menukaart,
de bijzondere wijnkaart en de
uitgebreide grappakaart.
Als antipasti gaan we voor iets

dat we niet kennen en kiezen Cavolfiore alla Braccini (bloemkoolhart gevuld met een crème van
bloemkool , gepekelde ui, gemarineerde champignons,
crumble van amandelen).
Het blijkt een schot in de
roos; een onwijs lekkere
combi van verschillende
smaakjes en teksturen.
Bij de volgende gang, de pasta,
kunnen we kiezen uit maar
liefst 6 pasta’s die je allemaal in
een grote of kleine versie kan
bestellen. We nemen de pasta del
giorno (sciue sciue), een beetje
pittig met buffelmozzarella,
knapperige stukjes hard gebakken Parmezaan en tomaatjes.
Perfect Italiaans eten.
En dan de secondi, het hoofdgerecht zouden wij zeggen. Keuze
uit 1x vis, 4x vlees en 1x vega.
Onze keuze is de Cosce d’agnello
(sous-vide gegaarde Schoonbeeker lamsbout, rozemarijn en
lamsjus). We krijgen een perfect
gegaard stuk Drenths lambout
met wat aardappeltjes uit de
oven en groenten! Toch zelf maar

eens de sous-vide spulletjes
kopen denken we...
We sluiten af met de dolci (voor
Els een sgroppino en voor Marcello de espresso Brancini) en
een goed gesprek met Monica en
Thecla over hun passie voor de
horeca en de Italiaanse keuken.
Wij zeggen; “Een tien met een
griffel voor dit fine-dining Italiaanse restaurant!”

Da Braccini

Regentesselaan 24a Den Haag
T 070 363 4606
E info@dabraccini.nl
Antipasti vanaf € 14,50
Pasta vanaf € 8,50 (klein) of
€ 16,50 (groot)
Secondi vanaf € 18,50
Dolci vanaf € 6,50
Huiswijn vanaf € 4,75 (glas) of
€ 25,00 (fles)
Grappa (9 verschillende!) vanaf
€ 5,50 per
glas

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’.

waarde na aftrek van de gemeenschappelijke schulden. Dat geldt dus
ook voor de overwaarde in het eigen
huis. U schat dat op €58.000. Dat
zou betekenen dat uw partner alleen
maar op grond daarvan al recht
heeft op de helft.

De boedelscheiding, die is gericht
op het gezamenlijk vermogen en
eigendom, staat ook los van een
eventuele alimentatieverplichting.
Die is gebaseerd op de draagkracht
van de te scheiden partners. Er kunnen in onderling overleg wel andere
afspraken daarover worden gemaakt
en verrekeningen worden bepaald.
Maar als een van de twee partijen
dat niet wil, zal elke advocaat toewerken naar het evenredig verdelen
van de boedel en het eventuele recht
op een alimentatie vaststellen.
In zo’n belangrijke zaak als de boedelverdeling - en zeker als er redelijk
vermogen in het spel is - moet u en
uw partner niet zelf allerlei stukken
gaan samenstellen met handtekeningen eronder. Dan komt u in de
mallemolen van welles en nietes
terecht.
Wij adviseren altijd als partners er

zelf willen uitkomen, om de afspraken vast te leggen in een notariële
akte en betrek er een mediator (een
advocaat die thuis is in echtscheidingszaken) erbij.
Wij vrezen dat inmiddels de verwijdering tussen u en uw partner
al zo groot is, dat beter ieder met
een eigen advocaat aan de slag kan
gaan. Voordeel van een gezamenlijke
advocaat, die bemiddelt tussen beide
partijen, is dat dit veel goedkoper
is en vaak heel efficiënt werkt. De
regels voor echtscheidingen zijn
vaak duidelijk.
Als mensen zelf gaan rommelen,
werken ze zich vaak in de nesten!
Helderheid en duidelijkheid naar
beide partners voorkomen een hoop
(juridische!) ellende!
AOW en pensioen

Beiden in AOW willen
samenwonen
Ik ga binnenkort op iets meer dan 66
jaar met AOW. Ik heb al negen jaar
een vriendin die haar eigen woning
heeft. Zij zit al in de AOW. Wat zijn
de financiële gevolgen als wij gaan
samenwonen?

doorslaggevende rol moeten gaan
spelen. Het gaat erom of u bij elkaar
wil wonen. Als beiden denken dat dit
goed zal gaan, is dat de kern van uw
beslissing. Over veel andere financiële kwesties kunnen van tevoren
afspraken worden gemaakt of zelfs
in notarisaktes worden vastgelegd.
Financiële kwesties

Voor de AOW van uw beiden heeft
het gevolgen. U en uw partner
krijgen de AOW voor gehuwden
en partners die één huishouden
vormen. Als je geheel los van elkaar
woont, en ook geen (deel)huishouden vormt krijgt eenieder de AOW
voor alleenstaanden.
Het voordeel van samenwonen of
gehuwd zijn is dat de huishoudlasten lager zullen zijn, vooral door het
besparen op huur, hypotheekkosten
en andere algemene lasten waarvoor
ieder nu zelf opdraait. Ook in andere
huishoudelijke uitgaven is het efficiënter als je met z’n tweeën bent dan
alleen.
Toch menen wij dat bij dit soort
rekensommen de nadelen nooit een

Foutjes in boete zijn
snel te herstellen
Ik heb een bekeuring gekregen omdat
ik uit stilstand te vroeg ben weggereden door rood licht. De bekeuring
is echter niet juist uitgeschreven
op naam en adres, namelijk met
spellingfouten. Van het kenteken zijn
de streepjes tussen de cijfers en letters
niet vermeld. Zijn dit aanvechtbare
feiten?
Het gaat hier dus om nogal beperkte
foutjes. Het hangt ervan af hoe de
rechter daar tegenaan kijkt. Dus als
u het voor laat komen, dan kunt u
daarop wijzen. Vaak wordt echter bij
boetes ter plaatse deze kleine foutjes
hersteld. U kunt ook zelf contact
opnemen met de officier van Justitie.
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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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De kerk in de Brandtstraat
T
O

nder deze titel las ik met belangstelling het
verhaal van de heer Van Krevelen in het recente nummer van “De Haagse Tijden” (nr.
13). Wonende in de Hertzogstraat van 1955 tot 1975
groeide ik daar op, mede als parochiaan van deze
kerk. Vanaf mijn eerste communie tot en met het
doopsel van onze oudste zoon, hebben mijn vrouw
(ook parochiaan) en ik daar veel meegemaakt.
Eind jaren zeventig, ik woonde
inmiddels niet meer in Den
Haag, kreeg ik te horen over
de plannen om deze prachtige
kerk te slopen. Daar ik toen net
een - overigens zeer eenvoudig super8-cameraatje had aangeschaft, besloot ik wat opnamen
als herinnering te gaan maken
van zowel het exterieur als het
interieur. Vooral dat laatste gaf
nogal wat problemen, gezien de
beperkte lichtomstandigheden.
Met wat gevoeliger filmmateriaal
en een felle lamp, probeerde ik
er wat van te maken. Dat was altijd afwachten, want de cassettes
moesten worden opgestuurd en
na een of twee weken kon je zien
wat het resultaat was geworden.
Uiteindelijk heb ik genoegen
genomen met hetgeen ik had.

Door het filmen en door gesprekken kreeg ik echter steeds meer
interesse in de geschiedenis van
deze parochiekerk. Ik ging dan
ook op onderzoek uit bij diverse
instanties en individuele personen en verzamelde steeds meer
informatie. Die ging ik gebruiken
om mijn filmopnamen uit te breiden tot een documentaire, die
uiteindelijk bijna anderhalf uur
lang is geworden. Aan de hand
van veel foto’s en documenten
vertel ik in de film de geschie-

denis vanaf 1910 tot en met de
sloop in 1981. Als achtergrondmuziek kon ik gebruikmaken van
geluidsbanden met opnamen
van het grote kerkorgel en het
toenmalige dames- en herenkoor.
Ook van de laatste H. Mis op zondag 27 september 1981, nog één
keer een stampvolle kerk, kon ik
geluidsopnamen bemachtigen,
maar helaas bleek de recorder
niet goed afgesteld. Toch heb ik
daar delen van gebruikt bij de
filmopnamen, die ik van deze
sluitingsmis maakte. Opnamen
van de sloopwerkzaamheden zijn
voornamelijk door mijn vrouw

Voltooiing in 1916, zicht op de Kritzingerstraatkant;

Tijdens sluitingsmis in 1981

gemaakt, daar ik - werkend in
het onderwijs - niet zomaar een

dagje vrij kon nemen.

Interieuropname tijdens 40-jarig priesterfeest pastoor Lucassen in 1934

Terugkijkend op het maken van
deze film, denk ik vooral aan
het “kunst- en vliegwerk” dat
eraan te pas kwam: het snijden,
schuren en plakken met de
plakpers, een sigarenkistje met
ingebouwde dimmer om fade-in
en fade-uit te bewerkstelligen
met een bureaulamp (mijn
camera kon dat immers niet),
plaklettertjes in alle soorten en
maten om titels te maken , het
laten “stripen” van de films en
het achteraf van geluid voorzien
met cassette- of spoelenrecorder,
pickup en microfoon. Wat een
verschil met het video-bewerkingsprogramma, dat ik nu op de
computer voor mijn video-opnamen gebruik! Met veel meer
mogelijkheden, makkelijker en
met een veel mooier resultaat. En
goedkoper, want film was duur.
Onlangs heb ik deze film laten
digitaliseren. Helaas viel de kwaliteit mij, in vergelijking met wat
er op de site beloofd werd, nogal
tegen. Zeker in vergelijking met
andere even oude films, die ik via
een ander bedrijf terugkreeg. Na
mijn ontevredenheid te hebben
geuit, beloofde men mij binnenkort aangepaste bestanden te
sturen. Ben benieuwd...
Ondertussen heb ik het plan
opgevat om de gehele film opnieuw te gaan bewerken: scène
voor scène te beoordelen, aan te
passen en waar mogelijk beelden
en geluid te verbeteren. Een
hels karwei (of wellicht hier een
hemels karwei), maar het is een
hobby en ik heb er nu meer tijd

voor dan vroeger, dus...

Tot slot nog even terugkomend
op de vragen van de heer Van
Krevelen:

De naam van de Brandtstraatkerk was eigenlijk “ Louisakerk”,
hoewel pastoor Lucassen (de
bouwpastoor) de naam H.H.
Engelbewaarders had bedacht.
Door een onverwacht legaat van
fl. 175.000,- in 1912 van een
zekere mejuffrouw De Bruyn
kwam hier verandering in. Haar
voorwaarde was, dat de kerk
naar haar moeder vernoemd zou
worden. De kerk kreeg toen die
naam en werd onder de bescherming van de H.H. Engelbewaarders gesteld.
Dat er, zoals hij schreef “ergens
in september ziekenauto’s af
en aan reden” had niets met
Allerzielen te maken, maar met
het ziekentriduüm, dat jaarlijks
in deze kerk werd gehouden. Gedurende drie dagen werden langdurig zieken (niet alleen uit de
parochie) hier naartoe gebracht.
De kerkbanken werden opgeslagen, zodat er ruimte was voor
bedden, brancards e.d. Tussen de
H. Mis (‘s morgens) en het Lof (‘s
middags) werden de zieken naar
Custodia, het patronaatsgebouw
aan de overkant, gebracht voor
enige recreatie. In 1979 vond het
50ste en laatste ziekentriduüm
plaats.
Wim Kok
fam_wakok@hotmail.com
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De stilste brommobiel
E-Aixam
100% elektrisch

Maak een proefrit:

070 - 329 70 51
Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

www.autohoutwijk.nl
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aanpassing
Verwarming

Verbouwing
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aanpassing

Verbouwing
Dak
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GEZOCHT BIJ DE VOLHARDING

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

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.

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS
VOOR PERSONENVERVOER
,-

500

De Volharding heeft een vervoersproject waarvoor wij
vrijwillige chauﬀeurs hebben voor Den Haag en Rijswijk.
Speciﬁek voor Florence Mariahoeve zoeken wij chauﬀeurs.
Jij gaat mensen vervoeren naar de
dagbesteding met een busje voor
acht personen. Je moet wel rijbewijs B
hebben. Ervaring is een pré maar niet
noodzakelijk. Als waardering geven wij
onze vrijwilligers een vergoeding voor
hun werkzaamheden. Belasting vrij..!

Informatie om chauﬀeur te worden?
Bel vrijblijvend tijdens kantooruren
070- 221 05 82 - Jan de Bruijn M. 06-278 76 400
Email: jan@devolharding.nl
DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR
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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.

Lancia Beta Coupé
O
h, wat vond ik hem mooi die Lancia
Beta Coupé eind jaren 70. Zelf reed ik
een Alfa Romeo Sud Ti en kan mij nog
herinneren dat ik hem heb staan bewonderen
in de tijdelijke showroom van Fiat dealer Swart
aan de Spaarwaterstraat.
Waarschijnlijk was toen net
de showroom aan de Parkstraat gesloten. Meen mij nog
te herinneren dat hij in prijs
verlaagd was, maar dat ik hem
om wat voor reden toch niet
gekocht heb en koos voor de
Alfa Romeo Sprint. Maar als
ik hem nu weer in de folder
bekijk heb ik hem herontdekt.
Wat een prachtige Coupé.
Het idee ‘Granturismo’ werd
geboren in Europa In het begin
van de 50’er jaren. Dat idee
heette Lancia Aurelia. Sindsdien zijn alle Lancia Coupé’s
daarop geïnspireerd en de
Beta Coupé heeft die traditie
duidelijk voortgezet. Kijk nog
even met mij mee naar de foto.
Wat een fraaie strakke lijnen.
De hoekigheid van die tijd in
autodesign werd al een beetje
zichtbaar. Strak breed frontje,
dubbele koplampen met in het
midden het karaktervolle Lancia-logo. Vlakke motorkap en
een strakke lijn aan de zijkant.
Royale chroomomlijsting langs
de portierramen. Mooie Coupé-lijn en een elegante scherpe
achterkant. Wat mij opvalt is

dat de uitlaat er wat onelegant
bijhangt, maar dat terzijde. Het
interieur was een genot om
naar te kijken. Waarom? Omdat
het zo on-Nederlands was.
Geen boterham met kaas en
een glas melk als lunch, maar
een heerlijk pasta-gerecht met
een glas wijn, als u begrijpt wat
ik bedoel. Elegant en functioneel, sportief en toch smaakvol.
Anatomisch gevormde stoelen,
zowel voor- als achterin met
een sjiek stoffen ruitjesdesignbekleding. Opvallend voor die
tijd waren ook de hoofdsteunen achterin. Lekker dikleren
eigenzinnig ontworpen stuur
dat in hoogte verstelbaar was.
Ook de dikke versnellingspook
was mooi om te zien en prettig
te bedienen. Het dashboard
was ook een genot om naar te
kijken. Een mooie combinatie
van langwerpige lijnen, met
rechte hoeken en in dat geheel
twee mooie ronde klokken als
snelheidsmeter en toerenteller
met apart gevormde waarschuwingslampjes en geheel rechts
een afsluitbaar handschoenenkastje. Strak middenconsole

met ventilatieroosters. De Beta
Coupé was leverbaar met een
aantal motoren, zoals de 1300,
1600 met 122 pk en 2000 LE
met 1995 cc. Rijden met deze
Lancia Beta Coupé was een
feest. Allereerst door zijn sjieke, stijlvolle onderscheidende
uitstraling die een bepaalde,
zeg maar wat elitaire rijdersgroep aansprak en daarnaast
natuurlijk zijn typisch Italiaanse rijgedrag en daarmee
bedoel ik dat deze Beta Coupé

uitnodigde voor een sportief op
toeren rijden zonder oncomfortabel te worden. Lekkere
voorwielaandrijving en een
stuurbekrachtiging die niet te
licht was en via het stuur goed
doorgaf wat er tussen de wielen en de weggebeurde. Hij had
voor en achter onafhankelijke
Mc Pherson vering die zorgden
voor een goede combinatie. Het
remsysteem met schijfremmen
rondom, rembekrachtiging
en een remkrachtbegrenzer

Beauties of the Sixties (9)
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.

Waar zijn die
mooie jaren
dat drie dartele meiden
op de voorbank konden
zitten van
een Chevrolet
Bel Air Sport
Cabriolet?

zorgden voor een veilig gevoel.
Lancia is in Nederland toch
altijd wel een exclusief merk
geweest dat slechts een wat
kleinere groep liefhebbers aan
sprak en dus waren de verkoopaantallen niet enorm in
die jaren, dus zag je ze ook in
Den Haag sporadisch, zeker de
Beta Coupé. Prachtige auto met
een eigen stijl en karakter!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Onder de grond is iedereen gelijk

D

e vaste bezoekers weten dat Sint Barbara
in de Haagse Binckhorst een bijzondere
begraafplaats is. Eind 2020 verschijnt ter
gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de
begraafplaats een boek. Een belangrijk aandeel
daarin zijn de verhalen van de vaste bezoekers
over hun dierbaren.
Sinds januari ben ik bezig om
deze verhalen op te halen. Het
geeft nu al een geweldig beeld
van vervlogen tijden, verschillende culturen en ontroerende
verhalen over de impact die
een overlijden kan hebben
op mensenlevens. Maar ook
hoe ‘Barbara’ een band schept
tussen de nabestaanden. Dankbaarheid, relativisme en humor
kenmerken de verhalen, onder
het motto ‘onder de grond is
iedereen gelijk’.
In het jubileumboek wordt geen
volledigheid nagestreefd, dat
is onmogelijk, want achter elk
graf schuilt een verhaal. Veel
mensen denken dat hun verhaal
niet bijzonder is, maar dat hoeft
ook niet. Elk mensenleven is
een verhaal op zich en door het
op deze manier te delen blijft
de herinnering levendig. De
oogst in de eerste maanden is
indrukwekkend. Eén verhaal
levert namelijk vanzelf stof op
voor een andere levensgeschiedenis, want op Sint Barbara zijn
vele levens met elkaar verbonden. Zoals het leven van Bob en
Emmy van Keulen-van Reeken,
die elkaar vanaf de lagere
school kennen en al meer dan
zestig jaar zijn getrouwd.

Familie Van Reeken

Bob’s grootvader Hendricus van
Keulen overleed in 1921, kort
na de opening van de begraafplaats en zijn graf is er nog
steeds. Er is zelfs een bidprentje

mét foto bewaard gebleven.
Bob’s verhaal krijgt ongetwijfeld een plek in het jubileumboek, maar ook het verhaal van
zijn vrouw Emmy van Reeken
spreekt tot de verbeelding.
Maar liefst zeven familieleden
van haar liggen in een familiegraf. Zes van hen staan op de foto
die zijn genomen bij Het Kleine
Loo, de horeca uitspanning aan

Familie van Reeken, foto uit ca. 1930 uit het familiearchief

als ze langs het water liep,”
herinneren Emmy en Bob zich.
De Koningin verbleef tijdens de
1e Wereldoorlog in het paleis
en ook kort voor het uitbreken
van de 2e Wereldoorlog. De
herinnering aan de zwaaiende
koningin dateert ongetwijfeld
uit die laatste periode.

Haags Archief- prentbriefkaart Kleine Loo

de Bezuidenhoutseweg op het
gelijknamige landgoed.

De grootouders van Emmy
waren de uitbaters van het
café, dat tegenover Huis ten
Bosch lag, en woonden er ook.
Emmy zit als 1-jarige op schoot
bij haar moeder Emma Eva
Kodydek. In de jaren twintig
kwam ze samen met haar zus
Mini vanuit Oostenrijk naar
Nederland. Ze waren beide heel
klein van stuk. Mini trouwde
een Joodse man die in de oorlog
is gedeporteerd. Het afscheids-

café Het Kleine Loo - foto uit ca. 1930 uit het familiearchief

brie�je dat hij uit de trein gooide
is bewaard gebleven en mee
het graf ingegaan. Oom Joop
van Reeken was een grappenmaker, die iedereen aan het
schrikken maakte door zo maar
te struikelen. Op een dag kwam
hij binnen en viel voorover in
de gang. “Joop doe toch niet zo
gek”, zeiden ze nog, maar hij
bleef doodliggen.
Na al die jaren komen Bob en
Emmy nog regelmatig naar de
begraafplaats om de familie
even gedag te zeggen.

Het gebouw op de foto hieronder werd het koepeltje van
Koningin Emma genoemd.
Rechts is nog een stukje van de
uitspanning te zien. De gemeente Den Haag had al in 1945 bij
monde van burgemeester De
Monchy plechtig aan Koningin
Wilhelmina toegezegd dat, wat
er ook mocht gebeuren met
de polder, een van de weinige
Haagse herinneringen aan haar
moeder Koningin Emma als

kroonjuweel gezien en behandeld zou worden. Een belofte
die niets waard bleek.
Begin jaren zestig zijn de gebouwen op het landgoed met de
grond gelijk gemaakt, om plaats
te maken voor de stadsuitbreiding in Mariahoeve. Alleen de
naam van de hoofdverkeersader
in Mariahoeve herinnert nu nog
aan het voormalige landgoed
Het Kleine Loo.

In 2003 is onderzoek gedaan
naar de geschiedenis van de
Voorburgse hofstede De Loo en
Het Kleine Loo; een geschiedenis die teruggaat naar de 13e
eeuw. Het resultaat is gepubliceerd in het jaarboek van Die
Haghe. De krantenartikelen over
het onderzoek hebben Bob en
Emmy zorgvuldig bewaard.

De Koningin zwaaide
altijd

De gesprekken leveren veel stof
op waarvoor in het jubileumboek helaas geen ruimte is,
zoals het verhaal over de Het
Kleine Loo.
Het Kleine Loo was het bekendste buitenhuis in het gebied dat
we nu kennen als Mariahoeve
en maakte een tijd deel uit van
het landgoed rond Huis ten
Bosch.
“Als buurkinderen speelden we
vroeger op de trappen van het
paleis en Koningin Wilhelmina
zwaaide altijd heel vriendelijk

Het Kleine Loo - Foto: familiearchief Van Reeken

Heeft u een herinnering aan de begraafplaat St. Barbara die u
graag wilt delen? Neem dan contact op met directeur Astrid Oranje (a.g.oranje@paxrkb.nl) of Irmgard Bomers (irmgard.bomers@
gmail.com), schrijver van het jubileumboek.
Tip: op 29 september maakt de begraafplaats onderdeel uit van
de Fokker Tour tijdens het Fokkerhaven Festival. Kijk voor meer
informatie op www.fokkerhavenfestival.nl.
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Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15,
10 en 5 euro, te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen
afzonderlijk mailen, maar u mag deze ook bundelen in een enkel bericht.

RAAD HET WOORD

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

Inwisselbaar bij

Wij feliciteren de prijswinnaars:
René M. Kuiper te Den Haag
Didi Zeegers te Den Haag
Een Nederpel te Den Haag
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Horizontaal
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1. jong
en16pril; 7. gift aan
een bedelaar;
12. griepje (verkoudheid); 1913 gelijkmatig;
14. Europeaan; 21
15. kilowatt
22 17. lichte23
24 19. �link; 21. boksterm
25
27 tweewielig
(a�k.);
herenoverjas;
(a�k.);2622. beet; 24. Canarisch eiland; 27.
voertuig;
28. bloedvat;2930. Chinese30vermicelli; 31. meisjesnaam;
32. staat (natie); 33. 32
explosieven opruimingsdienst (a�k.);
28
31
35. spottende gelaatsuitdrukking; 37. deel van gelaat; 38. dikke zoete kleverige stof; 41. object management group (a�k.);
33
34
35
36
37
42. oorzaak (resultaat);
44. bouwvallig
huis;
46. insectenlarve;
47. gelijkspel (Engels);
48. tekengerei; 49. vlinderlarve;
50.38deel van
een
fornuis;
52.
vergrootglas;
54.
iets
door
elkaar
mengen;
56.
gemeentelijk
energiebedrijf
(a�k.); 58. schoft
39
40
41
42
43
(klootzak); 61. Europeaan;
62.
zangstem;
64.
voorste
zeil;
65.
lading;
67.
waterloop;
68.
bejaard;
70.
slim
en sluw; 72.
44
45
46
wilde haver; 73. plaats in Friesland; 76. deel van hals; 77. extra large (a�k.); 78. grote zanggroep; 79. reinigingsmiddel; 81.
47
48
49
familielid;
82. tuimeling; 83. welpenleidster;
84. tijdperk; 86. onzin (wartaal); 87. gebraden
ribstukje.
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Verticaal
54
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1. wolfachtig roofdier; 2. klein kind; 3. de schepper; 4. tweegevecht; 5. grappig; 6. Nederlandse omroepvereniging; 7.
62
63
64
jongensnaam; 8.61oud Italiaans betaalmiddel;
9. Fries voor moeder;
10. ondernemingsraad
(a�k.); 11. niet nauwkeurig;6516. doorwaadbare
plaats;
18.
moeder
(kindertaal);
20.
wandversiering;
21.
vaatwerk;
23.
boomvrucht;
25. nul
66
67
68
69
70
71
(niets); 26. maatschappelijke positie; 27. smal sportvaartuigje; 29. vleesgerecht; 32. plaats in Engeland; 34. droog
72
73
74
75
76
(kaal); 36. plaats in Noord-Holland; 37. klein paardje; 39. borstbeeld (romp); 40. Europees land; 42. gang van een
77
80
81
paard;
43. schaakstuk;7845. zachte metaalsoort; 46. pasvorm; 51.79reuzel; 53. telwoord;
54. ontspannen;
55. droogoven;
56. kleur van de82regenboog; 57. peulvrucht;
59.
eikenhout
van
schors
ontdoen;
60.
buffet
in
een
café;
62.
plaats voor
83
84
85
een café; 63. ransel (pukkel); 66. slangvormige vis; 67. lager agrarisch onderwijs (a�k.); 69. rivier in Engeland; 71.
86
87
rivier in Utrecht; 73. golfputje; 74. inval (plan); 75. luizenei; 78. oogholte; 80. voor (in samenstelling); 82. Verenigde
Naties (a�k.); 85. aluminium (scheik. 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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ZOEKT U EEN GOED SCHOONMAAKBEDRIJF?
Kantoren, bedrijven
en horecagelegenheden

Flats & Portieken
-

Dagelijkse of periodieke schoonmaak

Woningen

Bezemschoon opleveren na
verbouwingen en renovatiewerkzaamheden.

Ook voor hulp in de huishouding voor particulieren.

PROFESSIONEEL SCHOONMAAKBEDRIJF
Orchideestraat 30 • Den Haag • 06 547 544 68 • www.sansa-clean.nl
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KADOBON

U kunt de oplossing mailen
naar puzzel@dehaagsetijden.nl.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 27
september.

KRUISWOORDPUZZEL
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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: boekhouder. Sudoku: 6-5. Kruiswoordpuzzel:
Japanse sierkers.
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Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin.

Voor al uw schilderwerk, timmerwerk, elektra, schuttingen plaatsen,
tuinonderhoud, tot het ophangen van lampen en schilderijen.

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

Nomad Bistro Wine Bar

Undici

Watt Design

Zoutmanstraat 53C, Den Haag

Herenstraat 11, Voorburg

L.v. Meerdervoort 94A, Den Haag

Jezelf op een mooie outfit trakteren? Undici is een overzichtelijke winkel met bijzondere items en een prachtige,
diepe achtertuin. Je vindt er een mix van hoofdzakelijk
Nederlandse merken.

Een restaurant met vele internationale gerechten en
de lekkerste wijnen. Van grilled picanga tot een wiener
schnitzel en van een raclette burger tot aan spinach
knodel.

Een uitgebreide collectie designlampen en meubels.
Prachtige items die je kan bezichtigen in de showroom.
Daarbij adviseren ze je graag over de effecten van
verschillende lichtbronnen.

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 6%

Spaarpercentage: 5%

My Store

Forum Art

Denneweg 37, Den Haag

De Pier Pannenkoeken

Parkweg 40-42, Voorburg

Strandweg 154, Den Haag

Dé specialist in geurkaarsen van Yankee Candle, het
bekendste merk geurkaarsen ter wereld! Deze kaarsen
hebben een heerlijke geur een gaan superlang mee.

Biedt een ruime collectie kunst van eigentijdse,
hedendaagse kunstenaars. Van prachtige schilderijen tot
aan een brede collectie beelden en glaswerk.

Combineer er op los bij De Pier pannenkoeken! Ga jij voor
poedersuiker en stroop of juist voor de gerookte zalm met
roomkaas en honing-mosterddressing?

Spaarpercentage: 1%

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 5%

ONLINE ONLY: HOFPAS KNEITERDEALS
-32%

Complete lunch + drankje

Lekker Brood - Herengracht 16 Den Haag

€ 8,50

€ 5,75

-30%

Citycruisen voor een dag

CityCruiser Tours - Dr Lelykade 244B, Scheveningen

€ 50,-

€ 35,-

-36%

Frans 3-gangendiner

Restaurant LaSalle - Nieuwstraat 21A
€ 27,50

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

€ 17,50

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.

