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De sporen van de raambelasting
W

e hebben allemaal in het leven twee
zekerheden: we gaan dood en we moeten belasting betalen. Er zijn natuurlijk
diverse soorten belastingen. En de belastingheffing
verandert ook regelmatig. Zo hebben onze voorvaderen in de negentiende eeuw belasting betaald
over het aantal ramen: de zogeheten raambelasting.

Eenheid in belasting
In de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën had iedere
Provincie een eigen manier
van belasting heffen. Pas in de
zogeheten Franse tijd kwam er
een nationaal belastingstelsel. Dit
was het werk van minister van
Financiën Alexander Gogel. Vanaf
1806 betaalde iedereen dezelfde
belasting over zijn bezittingen.
Wel stelde de staat de omvang
van die bezittingen op een andere
manier vast dan dat ze dat vandaag de dag doet. Je moest onder
andere belasting betalen over het
aantal dienstboden en koets- en
rijpaarden.

Raambelasting

In 1810 lijfde Napoleon Bonaparte Nederland in bij het Franse
Keizerrijk. Hij had veel geld nodig
om zijn oorlogen te voeren en
legde de Nederlanders dezelfde
zware belastingen op die ook
in Frankrijk golden. Daar had
hij al eerder de raambelasting

ingevoerd: een belasting over
het aantal ramen en deuren in
een huis. Omdat hij zeker wilde
zijn van de opbrengst van deze
belasting, hanteerde hij een eenvoudige rekensom. Hij stelde vast
wat het bedrag moest zijn dat de
raambelasting zou opbrengen.
Per provincie en gemeente volgde
een omslag en daarmee stond het
bedrag per deur/venster vast.
Er was veel verzet tegen deze
belasting. Maar ook nadat Napoleon in 1815 was verslagen en
Nederland een koninkrijk onder
Willem I was geworden, bleef de
raambelasting gehandhaafd. Deze
belasting had natuurlijk voor de
overheid een groot voordeel: de
inspecteur kon makkelijk aan de
buitenkant het aantal ramen vaststellen of controleren. Hij hoefde
het huis niet in.

Belasting ontwijken

Iedere brave burger weet dat
belasting betalen onvermijdelijk
is, maar diezelfde burger doet
natuurlijk wel zijn best om zo
weinig mogelijk te betalen. Dus
als je een nieuw huis liet bouwen,
gaf je de architect opdracht om
grote en wel minder ramen in
het ontwerp op te nemen. En
bewoners van bestaande huizen

KEES TALEN

lieten ramen dichtmetselen. Vaak
in hoekhuizen met ramen aan de
zijkant.

Aan het einde van de 19e eeuw
groeide de bevolking in de Nederlandse steden hard. Er waren
dan ook veel huizen nodig. Om de

WONINGONTRUIMING

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

3

197

WWW.KEESTALEN.NL

bouw van deze huizen niet in de
weg te staan, schafte de regering
de belasting op ramen en deuren
af.
Zo kwam een einde aan deze
voor ons bijzondere vorm van
belastingheffing. Maar je kunt de

sporen hiervan nog altijd terugvinden in Den Haag.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en
Fietstours in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Zorgeloos
samen
zijn.

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

Julius Pasgeld gestopt

Familie Van der Harst
Beweerd wordt dat de familie Van der Harst de oudste familie van Scheveningen is. Onderzoek zal dit moeten bewijzen. Het is zeker dat de familie
geen doorsnee-familie is. De bakermat is Scheveningen, maar al in de
tweede helft van de 18e eeuw vestigde een familielid zich in Zeeland. Hij
begon daar als viskoper, werd al snel visgrossier en had even later een viswinkel in Middelburg en Veere. De Zeeuwse tak is aanzienlijk en werd op
een gegeven moment gerekend tot de notabelen, een familie van aanzien.
De familie vestigde zich ook al heel snel vanuit Scheveningen in Den
Haag, de stad was van oudsher een afzetgebied voor de vis en het is dan
ook wel logisch dat er goede contacten waren. Op de Grote Markt treffen
we een meesterbakker Van der Harst aan. Alhoewel er op Scheveningen
nog steeds een grote familie Van der Harst woont, zijn er buiten het dorp
evenveel te vinden.
Het is een ondernemende familie. Heel wat leden hebben hun geluk
gezocht in de Oost (Nederlands-Indië). Men bekleedde daar verschillende
functies, van arts tot suikerbaron en een resident. Enkele Van der Harsten
hebben gediend onder Napoleon en ook de V.O.C. was geen onbekende
werkgever.
Leden van de Zeeuwse tak zijn weer terechtgekomen in Rotterdam en omgeving, maar ook in andere plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld Utrecht.
Ook de Scheveningse tak blijkt niet al te honkvast en heeft zijn geluk
elders beproefd.

Het werken aan een (genealogisch) boek over de familie is dan ook geen
straf. Veel gegevens zijn terug te vinden in de archieven, maar voor het in
kaart brengen van de huidige generaties is uw hulp en toestemming nodig.
Om het niet een boek te maken met alleen maar gegevens, hoop ik dat u
mij wilt helpen met foto’s uit de familie. Zo krijgt de familie een gezicht.
Al de gegevens en foto’s zullen worden gebundeld tot een volwaardig boek
‘Van der Harst’.
Helpt u mee ? Ik kijk uit naar uw bericht.
Frans van Min
boekvanderharst@ziggo.nl
06 52 111 391

Julius Pasgeld is gestopt als
vaste auteur van De Haagse
Tijden. De schrijver stond aan
de wieg van de voorloper van
De Haagse Tijden, De Oud-Hagenaar, en het succes van
de krant in de jaren daarna.
Zijn veelgelezen rubrieken
leverden elke editie meerdere
reacties op. Julius Pasgeld
schrijft: ‘Hartelijk dank voor
het podium waarvan jullie me
jarenlang hebben voorzien
en waarvan ik steeds dankbaar gebruik heb gemaakt. Ik
wens jullie buitengewoon veel
succes met de nieuwe opzet.’
Als hoofdredacteur heb ik zeer
plezierig samengewerkt met
Julius Pasgeld. Daarom wil ik
hem graag bedanken voor al
zijn artikelen waarbij hij mij
een glimlach op mijn gezicht
toverde. Het was een eer om
zijn werk als eerste van alle
lezers - na mevrouw Pasgeld
dan - te mogen lezen.
Constant Martini en Ivar
Lingen

Kasteel De Binckhorst
Ja, er staan correcte zaken
in, maar een Evert van den
Binckhorst die in 1076 zou
zijn vermeld, heeft nooit

geleefd. Op 24 juni 2015
schreef ik als reactie op een
blog op Haagspraak, waarin
ook al Evert werd opgevoerd,
het volgende: “Evert van den
Binckhorst staat voor zo ver
ik kan zien in het bekende
Aardrijkskundig woordenboek
van Van der Aa. De samensteller geeft geen bron op voor
zijn mededeling dat Evert in
1076 sneuvelde. De belangrijkste kronieken voor de
gebeurtenissen in 1076 zijn de
Annales Egmundenses en het
Cronicum Egmundanum. Ik
raadpleegde de uitgave door
M. Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert en J.W.J. Burgers. Hier
komt Evert niet in voor. Latere
kroniekschrijvers gebruikten
deze Egmondse teksten als
bron, zoals bijvoorbeeld de beroemde Melis Stoke. Evenmin
komt Evert niet voor in enige
oorkonde. Ik raadpleegde het
vijfdelige Oorkondenboek van
Holland en Zeeland. Vak-historici kennen de waarde van
deze bronnen. De Binckhorst
komt zelf ook niet voor in deze
bronnen. De eerste vermelding
van dit kasteel, met als bezitter Simon van Benthem, is van
16 mei 1308. De bron hiervoor
is het Archief Graven van
Holland, inventarisnummer
2 Groot register Noord-Hol-

land EL 2 van akten van graaf
Willem III 1316-1336 folio
6 verso. Zie voor Simon het
volgende op origineel bronnenonderzoek gebaseerde
artikel H. Obreen, ‘Heer Simon
van Benthem heeren Willemsz
en zijne nakomelingen’, De Nederlandsche Leeuw 54 (1936).
Dit alles neemt niet weg dat de
Binckhorst een fraai kasteel
is en meer belangstelling
verdient.”
Ronald van der Spiegel

Carelshavenstraat

Een hele pagina over de Carelshavenstraat in De Haagse
Tijden. Met twee geslaagde
foto’s nog wel. Goed gedaan.
Maar... Hier wordt het garagebedrijf Tot Uw Dienst toch wel
erg tekort gedaan! Natuurlijk
ben ik tot in mijn ziel beledigd
dat mijn auto, die daar regelmatig voor onderhoud wordt
behandeld, nu als “derdehands
barrel” wordt neergezet. Maar
echt vervelend is het voor
de eigenaar van dit garagebedrijf, Jan Groot, dat zijn
buitengewoon vakbekwame
en betrouwbare firma negatief
lijkt te worden afgetekend.
Jan C. van der Poll

Sterrenteam
Soms zijn er van die periodes dat er
een generatie jonge goede voetballers
zich aandient; vaak komen die dan
samen bij een voetbalclub. In dit geval
gebeurde dat in 1964 bij de dr. Albert
Plesman Mulo in de Moerwijk.
Vele talentrijke voetballers zaten op
dezelfde school en het elftal werd bij
het traditionele Paastoernooi kampioen van Den Haag! De helden van
toen zijn inmiddels de 70-plussers van nu! Ik ben best nieuwsgierig hoe het een ieder in het leven is vergaan.
Ik ben benieuwd naar eventuele reacties.
Ton Kant
Tonkant69@gmail.com

Onafhankelijk en betrokken

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

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 68.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 350
distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere landen
van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 euro. Vanaf 1 juli 2019 kost een jaarabonnement in Nederland 59,95 euro en in het buitenland 89,95 euro. Het voordeligste is het om de krant
gratis als PDF te downloaden via de website: www.dehaagsetijden.nl.
Vaste auteurs
Hans Roodenburg
F.J.A.M. van der Helm
John Vroom

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
deoudhagenaar@bruckel.nl

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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I

n De Oud-Hagenaar van 11 december
schreef John Vroom - in zijn altijd interessante artikelen over mooie auto’s uit vervlogen tijden - onder andere het volgende.
‘Terwijl de politie in Den Haag in Volkswagentjes
Kever rondreed, deed de politie dat in veel plaatsen
in Engeland in een Ford Zephyr. Als u het zich nog
kunt herinneren, is daar ook een politieserie over
gemaakt: Z-cars, met de Z van Zephyr. Een spannende serie, waarin de Fords een soort van hoofdrol speelden. In Den Haag kan ik mij niet herinneren
dat ik ze vaak heb zien rijden, want hier waren wij
meer op de Duitse Ford gefocust.’
De meer bekende en dus opvallende Fords Zephyr van het Korps Rijkspolitie deden dienst bij
de Verkeersgroepen. Zo zat er op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië en de 3e Louise de Colignystraat, de Verkeersgroep Den Haag. In de directe omgeving van de Verkeersgroep zag men regelmatig de
zwart witte Ford Zephyr, zowel het oudere als nieuwe type.

Nu zit daar geen letter onwaarheid bij, maar toch wil ik er wel een
kanttekening bij plaatsen, want er reden wel degelijk Ford Zephyrs
van de politie in Den Haag en omgeving rond; alleen het waren geen
Zephyrs van de toenmalige Haagse Gemeentepolitie, maar van het
Korps Rijkspolitie. Dit korps blonk vaak uit door het bijzondere wagenpark, dat ze erop nahield. Wie kent bijvoorbeeld niet de prachtige
Porsches, waar nog niet zo lang geleden een tentoonstelling bij het
Louman Museum over is geweest? In de Oude Alexanderkazerne, die
tegenover het huidige Hoofdbureau van de Politie Eenheid Den Haag
stond, was de Sectie Bijzondere Verkeerstaken ondergebracht, waar
eerdergenoemde Porschegroep deel van uit maakte. Een daar stonden
ook semi-onopvallende Fords Zephyr voor de snelheidscontrole.

En niet te vergeten de Technische Patrouille Wagens (TPW’s): de Citroën HY, in de volksmond ook
wel de ‘Patatbussen’ genoemd.

Ik zeg ‘semi-onopvallend’, want er stond wel degelijk een klein bordje ‘Rijkspolitie’ boven de kentekenplaat,
maar als je dat kon lezen was het leed als geschied en kon je in je achteruitkijkspiegel nog net de flits zien
van het flitsapparaat dat op het dak van de auto gemonteerd was. De neus van de Ford was in mat zwart
gespoten, zodat de foto van de “snelheidspiraat” niet zou reflecteren en waardoor het kenteken onleesbaar
zou worden.Bij genoemde sectie had men ook de iets luxere Ford Zodiac, die bijvoorbeeld als wagen bij
grote evenementen, zoals wielerrondes, werd gebruikt. Een prachtige en voor die tijd snelle auto. Vanwege
zijn meerdere antennes op het dak, kreeg de wagen de bijnaam ‘het stekelvarken’

Ze werden Volkswagen Kuip of Coach genoemd, maar door de Hagenaar en Hagenees werd het al snel een ‘half gesneden
witje’ genoemd. Eigenlijk waren het omgebouwde Volkswagens
cabriolet, die door de Haagse firma Bakker voorzien werd van een
kunststof dakje. Achterop of achterin vervoerde men (brom)fietsen,
dronken lieden en meer van het ‘spul’ dat voor nader onderzoek
mee naar het bureau moest. Deze voertuigen waren mooi of bijzonder auto’s en hadden hun eigen ‘smoel’. Heel wat anders dan de
tegenwoordige ‘eenheidsworst-auto’s’, waarvan je niet meer weet
of het nu een kleine Japanner, Koreaan of een Frans autootje is.
Fred Verdelman (verdel@ziggo.nl)
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

All Inclusive Hotels Autovakanties
50% Korting

Alzheimeronderzoek,
helpt u mee?

Aardenburg / Zeeland € 220,220,110,- p.p.
3 dg. All Inclusive va. € 110,-

Het CHDR doet onderzoek naar
de ziekte van Alzheimer. Voor deze
onderzoeken zoeken wij:

All Inclusive De Bonte Wever ****
Assen / Drenthe
4 dg. All Inclusive va. € 229,229,- p.p.

Patiënten met de ziekte
van Alzheimer

Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor deelname. Vooraf
wordt u uitgebreid voorgelicht en
medisch gekeurd. Voor deelname
ontvangt u een vergoeding.

Tecklenburgerland / Duitsland
143,- p.p.
NIEUW 3 dg. al vanaf € 143,-

All Inclusive Hotel Bauer ***
All Inclusive Hotel Elderschans ***

• Heeft u de ziekte van Alzheimer
of een voorstadium van
deze ziekte (Mild Cognitive
Impairment, MCI)?
• Is dit vastgesteld door een arts?

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***

Moezel / Duitsland
3 dg. al vanaf € 113,113,- p.p.

All Inclusive Hotel Zwilling***

Sauerland / midweek € 249,249,199,- p.p.
NIEUW 5 dg. All Inclusive va. € 199,-

Voordeel Midweken

All Inclusive Hotel Hof van Twente ***
Hengevelde / Twente
277,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 277,-

All Inclusive Hotel De Drie Dorpen ***
Ankeveen / Gooi & Vechtstreek
243,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 243,-

Helpt u mee?

All Inclusive Wunderland Kalkar ***
Duitsland / midweek € 330,330,279,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 279,-

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

Kijk voor meer informatie op:
www.proefpersoon.nl/Alzheimer
U kunt ook e-mailen naar
alzheimer@chdr.nl of bellen
met 071 - 524 64 64

All Inclusive Bus excursievakanties
5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
al voor € 389,389,- p.p.

5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland
All Inclusive Hotel Altenahr ***
385,- p.p.
al voor € 385,-

Geneesmiddelenonderzoek, daar worden mensen beter van!

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

Het Centre for Human Drug Research is een stichting die (geneesmiddelen)onderzoek
doet naar ziektes die gepaard gaan met het proces van ouder worden, zoals de ziekte
van Alzheimer. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van
geneesmiddelen en vinden plaats in ons onderzoekscentrum in Leiden. Het CHDR werkt
samen met de klinische afdelingen van meerdere universitaire- en perifere ziekenhuizen.
Kijk voor meer informatie op: www.proefpersoon.nl/Alzheimer of bel met 071 - 524 64 64

Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland
All Inclusive Hotel Gaasterland ***
389,- p.p.
al voor € 389,-

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg
All Inclusive Hotel Op de Boud ***
445,- p.p.
al voor € 445,-

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

PERSONEELS-ADVERTENTIES
Heeft u personeel of vrijwilligers nodig? In De Oud-Hagenaar kunt u
uw wens en behoefte onder de aandacht te brengen.
De Oud-Hagenaar begint met een aparte advertentierubriek;
Personeel gevraagd. Daarin kunt u uw vacatures voor zowel betaald
personeel als vrijwillige medewerkers opgeven.
Voor meer informatie, bel Jolanda of Daphne, tel. 070 - 360 76 76

GEZOCHT

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

CHAUFFEURS VOOR
PERSONENVERVOER

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

S��i�����
���
Ne���l�n�

“De Volharding zoekt vrijwillige
chauﬀeurs voor Den Haag en Rijswijk”.

www.seniorenhulp.com

Het gaat om het vervoeren van mensen naar
diverse activiteiten, evenementen een dagje uit,
bezoek aan een ziekenhuis of noem maar op.
Jij gaat mensen vervoeren met een busje voor
acht personen. Je hebt wél rijbewijs B nodig.

NEEM
MEE!

VOLG ONS
OOK OP
FACEBOOK

Als waardering geven wij onze vrijwilligers een
vergoeding voor hun werkzaamheden.

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

Informatie om chauﬀeur te worden?

Brand Assets

Facebook Brand Guidelines

Bel vrijblijvend tijdens kantooruren
070 - 221 05 82 of 06 - 278 76 400
e-mail: jan@devolharding.nl

Reactions

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag
Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag

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

Like

Love

Haha

Wow

To ensure accurate and consistent use,
never alter, rotate, embellish or attempt to
recreate the Reactions. Never alter the
proportions and shape of the Reactions
(and surrounding UI) for any reason.
Reactions are not emojis or individual
icons, and they cannot be used in this way.
It’s important to show Reactions in the
way they are intended to be used on
Facebook—as a quick and easy way to
express how you feel.
Video or Facebook Live Broadcast

����
Using Reactions

Sad

Angry

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL

pagina 5

Dinsdag 19 februari 2019

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Eeuwenoude hofstede Duindigt
opent paardendraverij in 1906

O

landgoed Duindigt werden in 1906
voor het eerst paardenraces gehouden, waar aanvankelijk veel Hagenaars
op afkwamen. Voor de gegoede Hagenaars van
die tijd was het een ontspannen dagje uit. Inmiddels is de renbaan al meer dan 110 jaar een
begrip in de wed- en rensport. Saillant detail is
dat de renbaan op grond staat van de familie
Jochems die daar al bijna twee eeuwen woonachtig is.
Het vele hectaren grond omvattende landgoed Duindigt
is vanouds op Wassenaars
grondgebied gelegen tegenover
de eveneens vermaarde buitenplaats Marlot. Wanneer de
gefortuneerde notaris Joachim
Jochems (1766-1841) het geheel in 1822 in zijn bezit krijgt,
dan weet hij wat hij koopt.

Eerder, in 1797, kocht dezelfde
Jochems het landgoed voor zijn
klant IJsbrand de Kock op een
openbare veiling. Toen Duindigt
in 1822 wederom onder de
hamer kwam, was Jochems er
als de kippen bij om het voor
zichzelf en zijn familie te kopen.
Daarnaast was de koper ook
eigenaar van het nabijgelegen
landgoed Reigersbergen dat hij
in 1802 had gekocht en geheel
had verbouwd.

Fazanten

De buitenplaats bestond uit
diverse gebouwen, waaronder
het representatieve woonhuis,

Mijmeringen

John Vroom

dat geheel in stijl was opgeknapt en ingericht door de
vorige eigenaar. Nieuw behang,
nieuwe stuclagen en nieuwe
plafonds door het gehele huis.
Ook de keuken, de kelder en
de biljartkamer waren volgens
de nieuwe eisen van die tijd
ingericht. Het geheel besloeg
zo’n 10 HA en ook de tuin was
een lust voor het oog: “naar de
laatste smaak aangelegd” met
zeer exquise vruchtbomen en
gelegen in de nabijheid van het
Haagse bos. In de 18e eeuw waren er nog prachtige fazanten te
vinden, waarvan melding werd
gemaakt in 1759 toen ze uit de
menagerie werden gestolen en
een beloning van 100 gulden
werd uitgeloofd.

Paardendraverij

De familie Jochems heeft zich
altijd ingezet voor de paardendraverij. In 1900 was er al
sprake van een Duindigtprijs
waarvoor toen gestreden werd
op de renbaan van het nabu-

Maar begin jaren zestig reed hij
met een klein rechthoekig elektrisch aangedreven busje door

Tribune

De eerste draverij werd in mei

1906 gehouden. De opkomst
viel door het gure weer enigszins tegen, doch de sfeer was
geweldig. Het was even wennen
aan de nieuwe bezoekers.
Waren vroeger alleen edelen
en welgestelden welkom, op
de nieuwe renbaan mochten
lieden van divers pluimage een
gokje wagen. Een solide tribune
zorgde voor een goed uitzicht
op de baan. De gewone man
stond eenvoudig op het middenterrein. Favorieten renners
waren er volop, naast pikeurs
die nog nooit een renpaard
hadden bereden.

van het landgoed, maar voor de
exploitatie van de renbaan had
hij een naamloze vennootschap
met een kapitaal van ƒ 200.000,opgericht, waarin hij in het
begin voor ƒ 40.000,- deelnam.

Walter Joachim Jochems (18771947) was weliswaar eigenaar

Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Gokverbod

De renbaan kende hoogte- en
dieptepunten. Toen het gokken
werd verboden in 1913 stonden de tribunes er leeg bij.

In de oorlog werd er weer
volop gewed en dat is sindsdien
altijd zo gebleven.
Heeft iemand leuke herinneringen aan Duindigt?

Elektrisch Autorijden

Als autojournalist volg ik met belangstelling de huidige hype
over elektrisch autorijden en heb er zo mijn gedachten over
als autoliefhebber. Grappig is dat ik in mijn tienerjaren al
elektrisch reed, dus laten we nu niet net doen of het iets is
van de laatste jaren.
Wellicht herinnert u zich nog
bakker HUS die eind jaren vijftig
met zo’n houten overdekte bak�iets door de wijk ging.

rige landgoed Clingendael. In
datzelfde jaar werd Jochems
winnaar met zijn paard Rack
Rent. Toen Clingendael dicht
ging doordat het tracé van de
electrische Hofpleinlijn over
het landgoed kwam te liggen,
stond Jochems klaar om de
Nederlandse Harddraverij- en
Renvereeniging zijn medewerking te verlenen om op zijn
land de nieuwe renbaan aan te
leggen, die ook nog een eigen
halte kreeg van de Hofpleinlijn
genaamd “Renbaan-Achterweg”.
Aanvankelijk werd er bij deze
halte alleen gestopt wanneer er
draverijen waren.

de wijk.

Ik kan mij nog herinneren dat
als hij de Carel Reinierszkade opkwam ik het busje van
portiek naar portiek elektrisch
mocht rijden. Hendel op het
trapezium-achtig gevormd stuur

omhoog klappen, gas geven en
daar ging die. En dan hebben we
het over zo’n kleine zestig jaar
geleden.
Uiteindelijk ging bakker HUS ter
ziele en daarmee ook de elektrische busjes.

Voor dit soort stadse doeleinden geloof ik wel in dit soort
elektrische busjes als moderne
vervoersvorm en reken mij met
deze HUS-ervaring als een ‘erva-

ringsdeskundige’ op dit gebied,
maar u zult begrijpen dat ik als
autolie�hebber de voorkeur geef
aan benzine tanken, gas geven en
genieten van het opschakelende
geluid van de motor met een
sonore brom uit de uitlaat.
Geen stress van: haal ik het wel
op de accu? Is er een laadpaal
vrij? Zijn er laadpalen op mijn
buitenlandse reis?
Hoge aanschaf�ingsprijs, hoge

vervangingskosten van de accu
en ga zo maar door. Maar de tijd
zal het leren.

Voorlopig is een elektrisch
oplaadbaar scheerapparaat voor
mij voldoende en laat mij nog
maar ouderwets autorijden en
daarvan optimaal genieten.
Mooie herinneringen, toch?
John Vroom [autojournalist]
johnvroom@planet.nl
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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
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 verrassen.

€ 14,50

BESTELBON

De dood uit de lucht
Ruud Janssen

Ja, ik bestel:

De dood uit de lucht is het aangrijpende verhaal van de
strijd om Den Haag en de nabijgelegen dorpen Ypenburg Ockenburg en Valkenburg tijdens de eerste dagen
van de Tweede Wereldoorlog. Opgetekend door Ruud
Janssen zoon van ooggetuige Bernard A. Janssen.

De Hondenkop: Een roman met twee gezichten . . . . . . . . . . . . . . . € 14,50
De kookschool van oom Iwan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,95
De dood uit de lucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 17,95
Op deze plek te staan, een rondgang door Den Haag in gedichten . € 12,50

€ 17,95
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Op deze plek te staan, een rondgang
door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees

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

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

Stuur deze bon op naar De Haagse Tijden,
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag.

€ 12,50

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Daarna geven auteurs Jolly van der Velden en Margot Berends bij ieder stuk van de laan korte impressies van allerlei ontmoetingen en
bezoeken. Ontmoetingen met bewoners van vroeger en nu, met mensen die op de laan werken en met voorbijgangers. Bezoeken aan
bijzondere gebouwen, verborgen tuinen en markante pleinen. Zo verhalen ze over het gymnasium Haganum, park Sunny Court en de
Chinese Muur. Tussendoor verdiepen ze zich in de daklozenopvang op de laan, in een woonblok met onbegaanbare balkons en in een
kinderspeeltuin van rond 1890.
Margot C. Berends is theoloog, freelance journalist en fotograaf.
Liza van Kuik behaalde haar master Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg in Utrecht en publiceert over dit onderwerp.
Jolly van der Velden combineert haar werk bij een GGZ-instelling met journalistiek en fotografie.

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

uitgebreid over de ontstaansgeschiedenis van ieder gedeelte van de laan. Ze vermeldt ook leuke weetjes, zo was het schelpenpad op de
middenberm lange tijd een geliefde flaneerplek en schilderde onder meer Vincent van Gogh hier.

Een dwarsdoorsnede van Den Haag

Laan van Meerdervoort Een dwarsdoorsnede van Den Haag

Dit boek begint op huisnummer 1 en eindigt bij nummer 1803. De laan is opgedeeld in vijf stukken. Auteur Liza van Kuik vertelt steeds

ISBN: 978-94-6010-085-7
Auteurs: Margot C. Berends, Liza van Kuik,

ISBN 978-94-6010-085-7

Margot C. Berends
Liza van Kuik
Jolly van der Velden

9 789460 100857

4617073 Omslag Laan van Meerdervoort.indd 1-3

Bureau voor Architectonische en Decoratieve
Kunst

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

ISBN: 978-94-6010-084-0
Auteur: Peter van Dam

Peter van Dam

Jolly van der Velden
Uitvoering: 208 pagina’s softcover met illustraties
Winkelprijs: € 19,95

Architect Louis de Wolf 1871- 1923

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Een dwarsdoorsnede van Den Haag

Laan van Meerdervoort een letterlijke en figuurlijke dwarsdoorsnede van Den Haag vormt. Alles is er te vinden: winkels, scholen, bedrijven,
instellingen, kerken, woonhuizen in soorten en maten, parken, waterwegen en vele nationaliteiten.

Laan van Meerdervoort

Laan van Meerdervoort

Iedere Nederlander kent de Laan van Meerdervoort. Ze wordt wel de langste laan van Nederland en zelfs van Europa genoemd: bijna zes
kilometer lang. Ook is de laan bekend als de veronderstelde klassieke scheiding tussen zand en veen, tussen rijk en arm. Vanuit het centrum
gezien zouden rechts van de laan de Hagenaars wonen, links de Hagenezen. Dit fenomeen begint wat te vervagen, maar zeker is dat de

Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met illustraties
Winkelprijs: € 29,95

Peter van Dam

05-12-18 10:56

4809310 Omsl Louis de Wolf.indd 3

De laan is een letterlijke en figuurlijke dwarsdoorsnede van Den Haag. Alles is er te
vinden: winkels, scholen, bedrijven, instellingen, kerken, woonhuizen, parken, water-

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en scholen.

wegen en vele nationaliteiten. De auteurs vertellen uitgebreid over de ontstaans-

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.

geschiedenis van ieder gedeelte van de laan en over de markante personen, gebouwen
en gebeurtenissen.

50 foto’s met verhalen
uit het Haags Gemeentearchief

50 foto’s met verhalen uit het Haags Gemeentearchief

Vijfde Terugblik

Wonen op oude duinen

50 foto’s met verhalen uit het Haags
Gemeentearchief

Opgravingen in de Wateringse Binnentuinen
ISBN: 978-94-6010-079-6

Wonen op oude duinen

Haags Gemeentearchief
www.denhaag.nl/haagsgemeentearchief
www.nederlandsmuziekinstituut.nl

VIJFDE TERUGBLIK

VIJFDE TERUGBLIK

Medewerkers van het Haags Gemeentearchief verzorgen in de krant Den Haag Centraal wekelijks
de rubriek Terugblik. Foto’s en verhalen uit het Haags Gemeentearchief. Zij selecteren voor deze
rubriek foto’s uit de omvangrijke fotocollectie van het gemeentearchief en schrijven hierbij historische achtergrondverhalen. Voor deze bundel zijn opnieuw vijftig van deze verhalen geselecteerd en
bijeengebracht in thema’s als politiek, stadsontwikkeling, politie, branden en rampen, ondernemen,
vervoer, cultuur en onderwijs, gezondheidszorg, dier en milieu, muziek en variété, literatuur en
sport. De foto’s en de verhalen geven een verrassend beeld van 150 jaar Haagse geschiedenis.

Opgravingen in de Wateringse Binnentuinen

ISBN: 978-94-6010-083-3
Auteurs: medewerkers Haags Gemeentearchief
Uitvoering: 136 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 10,00

4807348 Vijfde Terugblik Omslb.indd Alle pagina's

Met
interactieve
pagina’s!

9 789460 100796

zoals politiek, stadsontwikkeling, politie, branden en rampen. Zo ontstaat een verras-

een groepje mensen, die hier een paar dagen in een schuilhut verbleven. Latere bewoners bouwden huizen, weidden vee en zaaiden er akkers in. De archeologen van de
gemeente Den Haag hebben dit stuk historie uitvoerig belicht.

malige kustlijn, te midden tussen moerassen. Daar verscheen rond 2900 voor Christus

9 789460 100789

4802574 Omslag Poempeloem.indd Alle pagina's

MIJN HAAGSE ROCKMUZIEK

Poempeloem

Winkelprijs: € 14,95
Theo van Daalhoff

11-06-18 08:53

Een nieuw begin in Den Haag

Mijn Haagse rockmuziek
ISBN: 978-94-6010-078-9
Auteur: Theo van Daalhoff
Uitvoering: 124 pagina’s softcover, met illustraties

Theo van Daalhoff

ISBN 978-94-6010-078-9

POEMPELOEM

70 jaar maranathakerk 1949 - 2019

Een nieuw begin in Den Haag
Een nieuw begin in Den Haag vertelt het verhaal van een unieke, monumentale kerk. De
protestantse Maranathakerk (1949) heeft veel vrienden. Ze prijzen het intieme gebouw
vanwege zijn schoonheid: een verrassende ruimtewerking en een uitstekende akoestiek.
Ze komen er ook graag voor alles wat zich onder dat grote dak afspeelt: gevarieerde
kerkdiensten op zondag, inspirerende themabijeenkomsten, fraaie concerten en lezingen
over actuele onderwerpen door de week.
De mensen die de Maranathakerk hebben gebouwd en uitgebouwd, waren in hun tijd
vernieuwers en visionairs. Tegelijkertijd koesterden ze hun afkomst en de traditie. Dat
geldt voor de architecten, de musici en de predikanten.
Tot in detail wordt de bouwhistorie beschreven: hoe moest na de oorlog een ideale
protestantse kerk eruit zien? En wat bezielde de ‘bouwpastoor’, de legendarische Willem
Aalders, en de even veeleisende kerkmusicus Adriaan Schuurman? En hoe verging het
hun opvolgers?

Een nieuw begin in Den Haag

Na het lezen van de eerste hoofdstukken van POEMPELOEM was ik al verkocht.
M’n eerste drumles en de beelden van mijn bevlogen muzikantenbestaan
verschenen meteen weer als een never ending story op m’n netvlies. Zo
herkenbaar, puur en door Theo recht uit het hart op papier gezet. POEMPELOEM
geeft een ongekunsteld kijkje in de rijke keuken van die ongeëvenaarde Haagse
Rock ‘n Roll en is een absolute must have, ook al heb je geen één muzikale gen in
je flikker. Fred Zuiderwijk

Winkelprijs: € 12,00

22-06-18 10:10

De Wateringse Binnentuinen was bijna 5000 jaar geleden een duinenrij, vlakbij de toen-

MIJN HAAGSE ROCKMUZIEK

Theo van Daalhoff, actief popmuzikant, schrijft zoals de muziek waar hij van houdt:
oprecht, zonder opsmuk en vol passie. Het woord POEMPELOEM zou vanaf nu
een synoniem moeten zijn voor smeuïge Haagse anekdotes, voor rock ’n roll zoals
die alleen in Popstad nummer één kan worden beleefd. Gerard van den IJssel

Auteurs: Evert van Ginkel en Peter Stokkel
Uitvoering: 84 pagina’s softcover met illustraties en
interactieve toepassingen

In het boek bespreken de medewerkers van het Haags Gemeentearchief van vijftig
foto’s de historische achtergronden. De verhalen zijn naar thema’s gerangschikt,

POEMPELOEM

Theo en ik hebben op verschillende tijden gemeenschappelijke wegen bewandeld
en gemeenschappelijke vrienden en kennissen ontmoet. We delen de liefde voor
muziek, al kan het genre soms verschillen. Wanneer je net als ik van muziek
houdt en nieuwsgierig bent naar veertig jaar geschiedenis (en vette, sappige
roddels) over Den Haag als pop-, rock- en muziekstad, dan is dit boek iets voor
jou. Je gluurt als het ware mee over de schouder van Theo en krijgt zo alle ins
& outs uit de eerste hand. Diverse bekende repetitieruimtes staan ineens in een
ander daglicht. Met rood gloeiende oren lees je verder. En de titel? Die neurie, tik
en zing je zo mee (het is ook niet voor niets een onomatopee). Veel leesplezier
met POEMPELOEM! Paula Udondek

Opgravingen in de
Wateringse Binnentuinen

ISBN 978-94-6010-079-6

send beeld van 150 jaar Haagse geschiedenis.

Theo van Daalhoff staat aan de basis van mijn loopbaan als muzikant. Ik, verlegen
jochie, dat aardig gitaar bleek te spelen, kon met hem ineens echt muziek maken!
In Kijkduin, op straat. En de meisjes vonden me ineens leuk…! Maar dit boek is
niet mijn verhaal, maar dat van Theo. Het geeft een prachtig beeld van Den Haag
en de Rock scene in die tijd. Van hagtuh aanbevoluh! Johan Frauenfelder

Wonen op oude duinen

4804838 kopie Omslag Wonen op oude duinen_v1.indd 1-3

10-10-18 10:52

Ik heb POEMPELOEM diagonaal gelezen. Best leuk. Zelfs nog leuker dan je
eersteling. Ik heb ervan genoten. Veel herkenbaars. Sjaak Bral

18-01-19 13:15

Een nieuw begin
in Den Haag

Tien redenen om dit boek te lezen:
• U bent geïnteresseerd in architectuur, kunst en geschiedenis
• U houdt van de stad Den Haag
• U leest alles over de Tweede Wereldoorlog
• U bezichtigt graag mooie kerken, en niet alleen met vakantie in Frankrijk
• U wilt weten hoe een vorige generatie in de tijd van de wederopbouw het land weer op
poten heeft gezet
• U bent geïnteresseerd in geloof en kerk, en zoekt daar inspiratie
• U leest graag biografieën van unieke mensen met een bijzonder verhaal
• U wilt weten waarom Den Haag na de bevrijding een kerk uit Zwitserland kreeg
• U wordt geraakt door schoonheid: muziek, kleur, goede woorden, de kracht van ruimte
• U vindt ‘cultuuroverdracht’ belangrijk als dragende factor in de samenleving

In het boek bespreekt Haags auteur en (amateur-)musicus Theo van Daalhoff op
geheel eigen wijze zijn bijzondere ervaringen met ruim 40 jaar popmuziek in de
Rockstad. Optredens in de Schilderswijk, Ockenburg maar ook Terneuzen en zelfs
Mallorca komen aan bod. Het boek is een combinatie van Haagse pophistorie uit de
eerste hand en kameraadschap.

Uitvoering: 136 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 18,95
Jan Goossensen

Jan Goossensen (Dalfsen 1948) is journalist en kunsthistoricus. Hij
studeerde journalistiek in Amsterdam en kunstgeschiedenis in Leiden.
Als journalist werkte hij bij Dagblad Graafschapbode te Doetinchem
en het Noordhollands Dagblad in Hoorn en Alkmaar. Hij was chefredacteur van het landelijke oecumenische opinieweekblad Hervormd
Nederland. Verder was hij verbonden aan Haagse culturele tijdschriften. Vanaf eind jaren tachtig leidde hij het maandblad Hervormd
Den Haag en tot eind 2017 was hij hoofdredacteur van Kerk in
Den Haag. Hij is voorzitter van de Maranathakerk.
Ook verzamelt hij boekensteunen.

70 jaar Maranathakerk 1949-2019
ISBN: 978-94-6010-082-6
Auteur: Jan Goossensen

Jan Goossensen

Naast het jubileum in 2019, is de Maranathakerk sinds verleden jaar ook gemeentelijk
monument. Aanleiding genoeg voor een boek over deze bijzondere kerk, de enige van
dit type in Nederland. Er wordt uitgebreid ingegaan op de historie van de kerk en de
architectonische bijzonderheden van het gebouw, ook bespreekt de auteur de
markante personen binnen de kerk, in de afgelopen 70 jaar.

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

24-01-19 16:02
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Het Haagse Hofje:
Je stapt in een andere wereld (deel 1)

V

orig jaar in september bij het nadenken over nieuwe onderwerpen
voor dit voortreffelijke blad, dacht ik ineens: ik weet zo weinig over
de Haagse Hofjes. Terwijl ik toch een geboren en getogen Hagenaar
ben. Schande dus en ik besloot spontaan om dit vacuüm in mijn kennisbestand op te gaan vullen. Met Marianne Post-Folmer, gids bij Gilde Den Haag
(bekend van onder meer de “hofjeswandelingen”) heb ik een afspraak om een
paar tochten te maken langs bekende Haagse Hofjes. We zullen dat in etappes
doen. Niet om alle honderd hofjes (honderd jaar geleden telde onze stad nog
279 hofjes), die onze stad rijk is, minutieus te schetsen in dit blad, maar wel
de meest aansprekende en meest bekende.
We beginnen aldus in het
Heilige Geest Hofje aan de
Paviljoensgracht. Het oudste
hofje van Den Haag is opgericht in 1616 en mag tot een
van de fraaiste hofjes van ons
land worden gerekend. Het
bestaat uit vier vleugels rond
een binnentuin. In 1616 was
de toegang tot het hofje open,
in 1647 is het gesloten door
de bouw van het poortgebouw.
In dit poortgebouw bevindt
zich op de eerste verdieping de
Regentenkamer, hier wordt op
gezette tijden vergaderd door
het Bestuur van de Stichting
(nog steeds heel deftig College van Regenten genoemd).
In de tuin van het Hofje staat
de oudste perenboom van
Nederland. Deze juttepeer is
geplant in 1647 (dus meer dan
350 jaar oud) en is de eerste
gecultiveerde perenboom. De
boom is van grote cultuurhistorische waarde. In 2013 is er
ingrijpend onderhoud gepleegd
aan deze boom, dit is mogelijk gemaakt door een gift van
Nationale-Nederlanden aan de
Haagse tak van de landelijke
Bomenstichting.

komt het gesprek vrij snel op
de destijdse primitieve sanitaire voorzieningen. We praten
over “eeuwenoude” hofjes, bij
de stichting ervan waren de
sanitaire voorzieningen buiten
de woningen geplaatst, in dit
geval in de hoeken van de tuin
en niet voorzien van stromend
water. “Secreten heetten die
hokken toen”, zegt Gildegids
Marianne Post meteen met
kennis van zaken, “er stonden er twee in een groep van
twee, later werden de toiletten
aan de huisjes gebouwd toen
er ook keukentjes kwamen.”
Beheerster Anneke voegt daar
nog aan toe: “Aanvankelijk
werden de vier tuinen gebruikt
als moestuin en voor de bleek,
later werden het siertuinen. 34
huisjes telt het HGH nu, maar
het waren er bij de stichting
in 1616 nog 36, twee huisjes
werden samengetrokken. Het
beheerdersechtpaar heeft een
dubbel huisje beschikbaar,
maar eerst gaan we kijken
naar het regentenhuis, waar de
regenten dus nog regelmatig
vergaderen. Het Heilige Geest
Hofje is in 1616 gesticht door

zorg, beheerden reeds lang
voor de bouw van Het Heilige
Geest Hofje, een aantal panden
verspreid over de stad, came-

Figuur 13: het poortgebouw,
gezien vanuit de hoftuin
ren genaamd, waar de armen
van het dorp (!) ‘s-Gravenhage
gratis gehuisvest werden.

Het stichten van hofjes was een
“hobby” van veel rijke mensen,
die er steeds meer kwamen in
de zogenoemde Gouden Eeuw
(17e eeuw), toen Nederland
door zeevaart en exploitatie
van verre landen economisch

De juttepeer in Heilige Geest Hofje, perenboom van 350 jaar oud
Eenmaal binnen maken we
kennis met het beheerdersechtpaar Anneke en Wim Oolders
van het Heilige Geest Hofje en
op de een of andere manier, al
kijkend naar de prachtige tuin.

de Heilige Geestmeesters:
Johan Honneur, Johan Claesz
Splinter, Hillebrandt Jacobsz
van Wou en Hendrik Snewijns.
De Heilige Geestmeesters, die
belast waren met de armen-

toonaangevend geworden
was. Immers de economie bloeide als nooit
tevoren en omvangrijke
handelsvloten zwermden uit
over de aardbol. Later werd
de Republiek der Nederlanden
ingehaald door Engeland en
Frankrijk, maar de 17e-eeuwse bloei ijlde nog ver na tot in
de 18e eeuw. Dat leverde dus
relatief veel rijke mensen, maar
ook de middenklasse had het
goed. Bij de bouw van hofjes
ging het meestal om: iets goeds
doen voor de armen, die niet
goed in staat waren helemaal
voor zichzelf te zorgen. In de
hofjes konden deze mensen,
veelal met elkaar verbonden
door een geloof, “kost en
inwoning” genieten. Het gewest
Holland (met als kern het
huidige Zuid-Holland) was het
rijkste en het dichtst bevolkt:
hier werden ook de meeste
hofjes gebouwd: van de 225
Nederlandse hofjes werden er
slechts 75 niet in Zuid-Holland
gebouwd.
Terug naar het Heilige Geest
Hofje: beheerster Anneke Oolders vertelt over de verandering van de voorzieningen in de
loop der eeuwen. “Er was dus
alleen sanitair buiten, washokken stonden in de hoeken van
het hofje, gedroogd werd er
boven de kachels in de huisjes
of op de zolders. Alle moderne
voorzieningen zijn pas midden
vorige eeuw aangebracht.”
Aanvankelijk werden er zowel
mannen al vrouwen toegelaten,
maar later werden het alleen
vrouwen. Die konden in het
algemeen beter voor zichzelf
zorgen en meer specifiek ook
voor zichzelf koken, was de
verondersteling. Anno 2019
mogen er ook weer mannen
wonen, ze moeten wel alleen-

staand zijn. De woningen vallen
trouwens nu onder de “sociale
woningbouw”, het hofje is geen
coöperatie, de toewijzing geschiedt door stichtingsbestuur

op basis van een voorselectie
en voordracht door de beheerders. De coöperatie is overigens
vrijgesteld van de destijds
door minister Blok ingestelde
verhuurdersheffing na een

actie van het overkoepelende
Landelijk Hofjes Beraad.

Het pronkstuk van het hofje
is, na de unieke perenboom,
zonder enige twijfel de regentenkamer, onderdeel van het
poortgebouw.
Dit artikel gaat verder op
www.dehaagsetijden.nl.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

De aanleiding tot de bouw van Het Heilige Geest Hofje was eigenlijk dat het beheer en onderhoud van
die, verspreid over de stad gelegen, cameren te kostbaar werd. Men besloot daarom de cameren aan
het Lange Voorhout te verkopen, om van de opbrengst andere cameren op te knappen en een nieuw
Godthuys voor de accommodatie van arme soo mans als vrouwspersonen te bouwen op een perceel
grond, toen nog weiland, buiten de toenmalige rand van de stad. Voor katholieke armlastige vrijgezellen dus, daarvoor waren de huisjes aan de Paviljoensgracht bedoeld. Deze gracht heette overigens
in die tijd anders: Geplaveide Gracht. In de volksmond werd toen al gesproken over Paviljoensgracht,
omdat de nabij wonende familie Doublet in de tuin een “lusthuis” (betekent letterlijk paviljoen, de
lusthuizen met rode lampjes achter de ramen kwamen in de Doubletstraat veel later) had laten bouwen. Weer later besloot de gemeente Den Haag de naam definitief te wijzigen in Paviljoensgracht.

pagina 8

Dinsdag 19 februari 2019

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Last van
uw voeten?

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
op te zadelen met hoge uitvaartkosten.
En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname
aan het Depositofonds van De Volharding
biedt hiervoor een passende oplossing.

Maak een
voor een
afspraak

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

s
i
t
a
r
g tcheck

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 141,

voe

hoek Prins Hendrikstraat.

Blijf er niet
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten,
enkels of knieën? Heeft u reuma of
diabetes? Laat onze specialist de
conditie van uw voeten controleren.
U ontvangt een vrijblijvend persoonlijk advies.

Vrederustlaan 180 Den Haag
Word ook lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

Wacht niet langer en maak
eenvoudig een afspraak via
T 070 305 25 50
www.pendersvoetzorg.nl

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels
• Bezemschoon opleveren
• Kleine verhuizingen
• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding
• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24
maandag - vrijdag 08.00 -17.00 uur

• Fahrenheitstraat 343
• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)
• Kerketuinenweg 21
• Leyweg 922J
• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196
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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

Vanaf 12 februari

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.

Veelbekroonde grootbeeldfilm Backyard Wilderness in Omniversum
Backyard Wilderness is niet alleen een
heerlijke grootbeeldfilm met adembenemende beelden, maar nodigt de kijkers
– jong en oud – ook uit om er zelf op uit
te trekken en de natuur (opnieuw) te
ontdekken. Zet je mobiel eens uit, kijk
goed om je heen en verbaas je over al
het moois in je directe omgeving. Bezoekers van Backyard Wilderness krijgen
van Omniversum daarvoor een speciaal
eropuit-boekje waarmee kinderen met hun ouders of verzorgers het hele jaar door,
in alle seizoenen, zelf activiteiten kunnen ondernemen in park, bos en duinen. Op 21
februari, 24 maart en 14 april kunnen kinderen bovendien aansluitend aan de film op
safari door de Tuin van Berlage, de achtertuin van Omniversum, met de boswachters
Jenny van Leeuwen en Mark Kras.

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.
Gezocht: oorlogsverhalen uit Escamp voor voorstelling

Speciaal voor Theater na de Dam maakt Het Nationale Theater samen
met Theater Dakota en het Zuiderparktheater een voorstelling over de
Tweede Wereldoorlog in het stadsdeel Escamp.
Speciaal voor Theater na de Dam maakt Het Nationale Theater samen met Theater
Dakota en het Zuiderparktheater een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog
in het stadsdeel Escamp. Het Nationale Theater zoekt daarom Hagenaren die hun
oorlogsherinneringen willen delen met jongeren. Het is de vijfde keer dat de educatie-afdeling van Het Nationale Theater een voorstelling maakt op deze manier. Vorig
jaar is het project gedaan in Scheveningen. De educatie-afdeling van Het Nationale
Theater zoekt ouderen uit Escamp of die een band hebben met de wijk om hun oorlogsverhalen te delen. Daarnaast worden er jongeren gezocht tussen de 10 en 18
jaar oud die in gesprek gaan met deze ouderen en op basis hiervan een voorstelling
maken. Geïnspireerd door hun verhalen wordt Escamp ingedoken: naar de plekken
waar tijdens de Tweede Wereldoorlog boerderijen stonden. Hoe zag het boerenleven er tijdens de oorlog in Den Haag uit? Professionele theatermakers begeleiden
dit proces. Na de Nationale Herdenking op 4 mei barst Theater na de Dam los en zal
deze voorstelling te zien zijn op een locatie in Escamp.
Meedoen of meer info? Stuur een mail naar Lotte de Leeuw (lottedeleeuw@hnt.nl)
of bel naar telefoonnummer 088-3565 313.
Cursus levensverhalen schrijven in Rijswijk

In de cursus Schatgraven in je verleden ga je via creatieve schrijftechnieken op zoek
naar de parels en diamanten van je leven. In tien bijeenkomsten schrijf je aan je levensverhaal. De cursus begint op 22-2 en wordt gegeven in Museum Rijswijk. Meer
informatie: www.toverpen.nl
Gezocht:
Korfbalherinneringen, anekdotes, foto’s, krantjes e.a. attributen

Heeft u, uw (groot)ouders, vrienden of kinderen in het verleden gekorfbald bij een of meerdere verenigingen in de regio Den Haag?
Op woensdag 27 februari a.s. is er een informatie (soort Kunst en Kitsch)
bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur in de kantine van de oudste korfbalvereniging in Den Haag, ALO (Bosjes van Pex). Een aantal bekende
oud korfballers zullen herinneringen ophalen en anekdotes vertellen.
In november 2018 is het eerste deel van de boekenserie “De Haagse
Korfbal Historie” verschenen. De Uitgever “Nederlandse Sportboeken
Club” is momenteel bezig met de samenstelling van een tweede deel van deze serie.
Maar er ontbreekt nog heel veel informatie.
Wij zijn dus op zoek naar informatie over zowel bestaande als niet meer bestaande
Haagse korfbalclubs (o.a. Houtsnippen, Hou Stand, Pams, VES, Rood Wit). Bijna
iedereen die lid is of lid is geweest van een Haagse korfbalclub heeft wel herinneringen, attributen, documenten e.d. Tijd om in de oude koffers wel of niet op zolder
te gaan kijken. Het gaat om foto’s, redactionele bijdragen, krantjes, oude tenues,
bekers, vlaggen, documenten, films of bijzondere anekdotes (vertel ze, dan worden
ze ter plekke opgetekend), of wat dan ook dat interessant is om de Haagse korfbalhistorie in boekvorm vast te leggen.

16 maart 2019 – van 10.00 tot 16.00 uur.

Open dag HGVS
Op 16 maart willen wij u laten kennismaken met de historie van Scheveningen.
Om 10.30 uur krijgt u alle informatie over
het openbaar vervoer van en naar Scheveningen in vervlogen tijden. Het Haags
Openbaar Vervoer Museum verzorgt een
interessant uur waarin tram, bus en de
opgeheven spoorlijn naar Scheveningen
aan de orde komen.

Om 13.00 uur het tweede onderwerp. Bij
iedere klederdracht horen sieraden. Zo
ook op Scheveningen. Welke sieraden werden er gedragen en wanneer ? Hoe werden
deze sieraden genoemd en hoe zagen/zien
ze er uit ?
Cees van der Zwan en Wim van der Harst
vertellen u er alles over. Zelf nog bijzondere, Scheveningse, sieraden in huis ? Neem
ze mee en laat ze zien.

Om 14.30 uur het derde onderwerp. Tegenwoordig maken we eenvoudig een foto
met een mobieltje. Vroeger was dat echter allemaal niet zo makkelijk. Daar kwam
heel wat voor kijken. Scheveningen en haar inwoners waren gewillige onderwerpen.
Het dorp zelf en de kust zijn vaak op de gevoelige plaat vastgelegd. Op verschillende
plekken liepen fotografen rond met een camera. Bijvoorbeeld in de Scheveningse bosjes, de waterpartij en de bekende Ver Huell-bank. Meestal genoemd de Verheul-bank.
Sjaak Boone neemt u mee naar die tijd.
HGVS (Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen), locatie Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90, Scheveningen.
Zaterdag 9 maart

Hoe mooi kan lijden zijn: muziek van Palestrina, Lobo en Gesualdo
Cappella Gabrieli (dir. Maarten Michielsen) zingt het Requiem en Stabat Mater van
Palestrina, de Lamentaties van Alonso Lobo en een responsorium van Gesualdo.
20.15 uur, Oud-Katholieke Kerk Juffrouw Idastraat 7 Den Haag. Voorverkoop €15
www.cappellagabrieli.nl.
Zaterdag 16 maart

3e Playing With Old Toys (A New Wave Party)
Op deze avond zullen onder andere twee bands spelen die
in de jaren ’80 van de vorige eeuw hun oorsprong, dan wel
thuisbasis hadden in Go-On, te weten Suburbs en Initial
Stage.
Suburbs zal tevens deze avond hun nieuwste EP met de
titel “Playing With Old Toys” presenteren.

Daarnaast zullen DJ’s Fancy en Fred muziek uit die periode
draaien, ondersteund door projecties van VJ Treat. Alle
informatie is te vinden op playingwitholdtoys.com en facebook.com/playingwitholdtoys
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Austers in Voorburg en daarbuit
T

ijdens de Tweede Wereldoorlog en met name vanaf 1944 kwam de
Nederlandse regering in ballingschap te Londen steeds meer tot het
besef dat er voor het vervoer van personen, goederen en post in bevrijd Nederland in belangrijke mate een beroep moest worden gedaan op het
vliegtuig.
Dat kwam omdat de Nederlandse
infrastructuur door het oorlogsgeweld grotendeels was verwoest met als gevolg dat vervoer
over land slechts in beperkte
mate mogelijk was. Omdat de
behoefte aan luchttransport
dringend was werd op 7 juli
1944 binnen het Metropolitan
Squadron van de Engelse luchtmacht, de Royal Air Force (RAF),
een Nederlandse Communication
Flight opgericht. Deze eigen
Nederlandse militaire transportdienst, onder commando van
reserve-kapitein-vlieger dr.ir. M.
Kamphuis, opereerde met diverse toestellen vanaf het toenmalige vliegveld Hendon bij Londen.
Zodra Parijs, Brussel en Eindhoven waren bevrijd, werden
ook vluchten naar deze steden
uitgevoerd. Toen in april 1945
transportvliegtuigen van het type
Douglas Dakota , waaronder een
aantal gemilitariseerde toestellen van de KLM, ter beschikking
kwamen kon tevens een Dakota
Flight worden opgericht. Deze
zogenaamde 1316 Flight van
Transport Command RAF kwam
onder het commando te staan
van de chef Vliegdienst van de
KLM, reserve-kapitein-vlieger
K.D. Parmentier die al snel werd
opgevolgd door KLM-gezagvoerder, reserve-majoor-vlieger T.M.J.
Verhoeven. Die kreeg de leiding
over het gemilitariseerd KLMpersoneel, bestaande uit vliegtuigbemanningen en grondpersoneel. Die bemanningen werden
aangevuld met Nederlandse

reservisten die in dienst waren
bij de RAF, maar graag bij de KLM
als vlieger wilden komen werken.
In februari 1946 werd de 1316
Flight zonder toeters en bellen in
de KLM opgenomen en daarmee
hield deze eenheid als zodanig op
te bestaan.
Wat de oudere lezers betreft,
die zullen zich de naam van
Koene Dirk Parmentier zeker
nog herinneren. Hij was namelijk
in 1934 de gezagvoerder van
het beroemde KLM-vliegtuig,
de Douglas DC-2 ‘Uiver’, die
in dat jaar deelnam aan de
Londen-Melbourne luchtrace. In
1948 verongelukte Parmentier
toen hij, in de nacht van 20-21
oktober, met de Lockheed L-049
Constellation ‘Nijmegen’ bij het
vliegveld Prestwick in Schotland
tijdens slecht weer tegen een
hoogspanningskabel aanvloog.
Bij deze vliegramp kwamen veertig personen om het leven, onder
wie tien leden van de bemanning.

Het Auster Squadron

Hoewel de KLM haar uiterste
best deed om aan de grote vraag
naar luchttransport te voldoen
bleken toch veel dorpen, kleinere steden en andere gebieden
moeilijk te bereiken. Om toch
snel van plaats naar plaats te
kunnen komen werd besloten
om kleine vliegtuigen in te zetten
die zouden moeten opereren
vanaf vliegstrips, gelegen in de
onmiddellijke nabijheid van
steden en dorpen. Om dit te

realiseren kreeg het toenmalige
Directoraat der Nederlandse
Luchtstrijdkrachten (DNLSK;
een voorloper van de huidige
Koninklijke Luchtmacht) in 1944
de opdracht om een Dutch Auster
Squadron te formeren. Deze
eenheid zou worden uitgerust
met Taylorcraft Auster verbindingsvliegtuigen, afkomstig uit
voorraden van de RAF. Nadat het
zuiden van ons land was bevrijd
werd daar in september 1944 al
begonnen met het werven van
personeel. Na het beschikbaar
komen van voldoende vliegers
(voornamelijk reservisten die
voor de oorlog al hun vliegbrevet
hadden gehaald) en ongetrainde
oorlogsvrijwilligers, (OVW’ers)
die het grondpersoneel moesten
vormen, werd op 16 april 1945
het Nr. 6 (Dutch) Auster Squadron opgericht. Op diezelfde
datum werden de elf vliegers,
negen man technisch personeel
en zes man helpers en stafpersoneel, met zes toestellen overgeplaatst van de Engelse plaats
Rearsby (gelegen bij Leicester en
waar de Taylorcraft vliegtuigfabriek was gevestigd) naar GilzeRijen. Dit squadron kwam onder
het bevel te staan van reservekapitein-vlieger H. Nienhuis, een
voormalig RAF- oorlogsvlieger
die zijn vlieguren voornamelijk
op een De Havilland Mosquito,
had behaald. Deze eenheid,
bijgenaamd het Circus Nienhuis,
moest vrijwel onmiddellijk beginnen met het uitvoeren van een
groot aantal vluchtopdrachten

De bemanning van de ‘Uiver’, bestaande uit gezagvoerder K.D. Parmentier, eerste offi
Prins en telegrafist C. van Brugge viel na terugkeer in Nederland een groots onthaal t
de foto) werd in 1944 de eerste commandant van de 1316 Comm

voor onder meer het Militair
Gezag (MG). Het MG verstrekte
deze opdrachten via een passagebureau dat was gevestigd in het
hoofdkantoor van de Bataafse
Petroleum Maatschappij (BPM)
aan de Carel van Bylandtlaan in
Den Haag.
Zoals gezegd had het squadron
aanvankelijk de beschikking over

zes toestellen. Dat kwam omdat
de rest van de 20 door de Nederlandse regering in ballingschap
aangekochte vliegtuigen van
dit type in handen was van de
minister van Waterstaat. Nadat
op deze bewindsman de nodige
druk was uitgeoefend werden
de overige 14 toestellen op 1
mei 1945 overgedragen aan het
squadron. Dat was hard nodig en
vanaf dat moment kon het uitgebreide en diverse takenpakket
op een adequate wijze worden
uitgevoerd.

Luchttransport Voorburg

Vanaf eind mei 1945 opereerde
het squadron van een sportterrein aan de Hoekwaterstraat in
Voorburg, langs de spoorlijn Den
Haag- Utrecht. Aldaar maakte het
personeel gebruik van de reeds
op het terrein aanwezige of in de
nabijheid gelegen gebouwen. Zo
werd een turnzaal omgetoverd
tot een vliegtuigwerkplaats waar
de Austers door de Technische
Dienst, onder leiding van adjudant R.J. van Laar, vakbekwaam
werden onderhouden. Tot dit
technisch personeel behoorden
ook technici die deel hadden
uitgemaakt van de vooroorlogse
Nationale Luchtvaart School
op Ypenburg. Kleedlokalen
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iten

erste officier J. Moll, boordwerktuigkundige B.
onthaal ten deel. Parmentier (midden voor op
16 Communication Flight.

werden vol gezet met houten
stapelbedden en kregen aldus
een nieuwe bestemming als
slaapplaats terwijl de keuken
en de eetzaal, die tevens werd
gebruikt voor toneelvoorstellingen en feesten, terecht kwamen
in een nabijgelegen leegstaande
carrosseriefabriek. Daar was
ook genoeg plaats om de auto’s
van het squadron te stallen en te
onderhouden. De onderofficieren
daarentegen vonden onderdak in
een groot leegstaand huis in de
buurt dat bewoond was geweest
door een na de bevrijding ge-

vluchte NSB’er.
Vanaf het vliegterrein Voorburg,
dat zelfs een aantal keren werd
gebruikt door prins Bernhard,
zou het squadron tot eind november 1945 haar taak uitvoeren. En dat takenpakket was,
zoals gezegd, zeer omvangrijk.
Van groot belang waren de drie
dagelijkse postvluchten die niet
alleen naar alle delen van het
land werden uitgevoerd maar
ook naar Duitsland, Denemarken,
Engeland, België en Frankrijk. Daarnaast werden tal van
militaire en civiele autoriteiten
vervoerd. Ook kreeg het squadron speciale opdrachten. Zo
werd met twee Austers, gevlogen
door G. Schreiber en W. Kuiper,
gedurende vier weken een tocht
uitgevoerd waarbij twee Canadese artsen langs alle geallieerde
hospitalen gingen op zoek naar
Nederlandse oorlogsgewonden
en concentratiekamp- slachtoffers. Een andere speciale vlucht
was die naar de havens aan de
Oostzee om te kijken of zich daar
nog door de Duitsers achtergelaten Nederlandse schepen
bevonden. Vermeldenswaard zijn
ook de vluchten die het squadron
uitvoerde ten behoeve van de
medische wetenschap. Zo werd
een aantal malen met baby’s, die
last van hun luchtwegen hadden,
naar een hoogte van circa vier
kilometer gevlogen. De achterliggende gedachte was dat het verblijf in de ijle lucht op zo’n hoogte
genezing zou kunnen brengen.
Of dit echt gewerkt heeft is maar
de vraag! Een wel heel bijzondere vlucht vond op 31 augustus
1945, de verjaardag van koningin
Wilhelmina, plaats. Een formatie
van zestien Austers voerde toen
een ‘bloemen-bombardement’
uit boven het Olympisch Stadion
in Amsterdam. Daartoe waren
aan de onderkant van de Austers
grote witte lakens bevestigd met
daarin honderden rode, witte,

Een Nederlandse Auster.

blauwe en oranje bloemen. De
lakens werden dan door een
bemanningslid met een koord
opengetrokken zodat een regen
van bloemen kon neerdalen. Overigens mag niet worden vergeten
dat alle vluchten werden uitgevoerd met Austers die geen radio
aan boord hadden en beschikten
over slechte kompassen!! Niet
veel later, op 1 november 1945,
droeg kapitein Nienhuis het commando over de eenheid die toen
beschikte over 120 man inclusief
25 vliegers, over aan luitenant
ter zee der eerste klasse- vlieger J.M.A. Collee. Deze officier,
afkomstig van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) en die enige
tijd later als majoor de overstap
maakte naar de luchtstrijdkrachten, werd al snel geconfronteerd
met een sterke daling van het
aantal opdrachten voor zijn squadron. Dat was een gevolg van de
voortvarendheid waarmee de
wederopbouw van ons land na
de bevrijding ter hand was genomen. Al snel waren een groot
aantal bruggen, wegen, spoorverbindingen en havens hersteld
zodat de behoefte aan luchttransport behoorlijk afnam. Het leidde
er zelfs toe dat het squadron eind
november 1945 Voorburg moest

verlaten en vervolgens op 17 juni
1946 werd opgeheven.

Een nieuw begin

De opheffing van het squadron
betekende echter geenszins het
einde van het verhaal. De helft
van het aantal Austers evenals
het grootste deel van de vliegers
en het overig personeel vertrok
naar het vliegveld Valkenburg
bij Katwijk waar zij werden
ondergebracht bij de op 17 juni
1946 opgerichte 1e Transport
Vliegtuig Afdeling (1 Transva).
De rest van de toestellen vond
een plek op Woensdrecht waar
eveneens op 17 juni 1946 een
nieuw Auster squadron het
leven zag onder de naam 1 Oefen
Artillerie Verkenningsafdeling (1
Oefen ARVA). Na de opleidingsfase waarbij het personeel werd
opgeleid voor artilleriewaarneming en – verkenning volgde op
16 augustus 1946 de wijziging
van de naam van het squadron in
1 ARVA. Omdat ons land inmiddels werd geconfronteerd met
het onafhankelijkheidsstreven
van Nederlands-Indië wat aldaar
leidde tot chaos en gewapende
strijd besloot de regering om
voor het herstellen van het
gezag, en ter ondersteuning

van het Koninklijk NederlandsIndische Leger (KNIL), troepen
en materieel naar dit overzeese
gebiedsdeel te sturen. Ook de
luchtstrijdkrachten leverden hun
aandeel. Niet alleen door het
sturen van gevechtsvliegtuigen
maar ook door het uitzenden van
Austers die deel uitmaakten van
het 6 Artillerie Verkennings Afdeling Squadron (6 ARVA) zoals
de hiervoor beschreven eenheid
vanaf 6 november 1947 zou
gaan heten. Deze kleine eenheid
zou haar operationele taak tot
1950 onder dikwijls moeilijke
en primitieve omstandigheden
in Nederlands-Indië vervullen
hetgeen uiteindelijk vijftien squadronleden het leven kostte. Na de
soevereiniteitsoverdracht werd
het squadron op 15 maart 1950
in Indonesië opgeheven. Het
grootste deel van het personeel
keerde terug naar Nederland
terwijl de Austers achterbleven
en aan de Indonesische regering
werden verkocht. Toch zou de
eenheid ook nu weer niet geheel
verdwijnen. In Nederland zouden
de restanten de basis vormen
voor het latere 298 Squadron van
de Koninklijke Luchtmacht.
Wim Lutgert
wlutgert@planet.nl

Mijn speciale dank gaat
uit naar Ben Ullings
(aviationphotos.nl) voor
het ter beschikking stellen
van zijn fraaie fotomateriaal over de Austers.

Het Nr. 6 (Dutch) Auster Squadron staat aangetreden op de vliegstrip Voorburg. Geheel rechts staat luitenant ter zee Collee.
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL

SERVER ROLLATOR MET SOFTBANDEN –
MODERNE LICHTGEWICHT ROLLATOR
• Stijlvolle en comfortabele lichtgewicht rollator, ontworpen volgens de laatste trends in maar
liefst 10 modieuze kleuren. Er zit vast een kleur naar uw wens bij!
• Met een gewicht van ca. 6,5 kg een van de lichtste rollators.
• Uniek oersterk frame met goede stabiliteit voor extra veiligheid. Soft banden voor extra
Comfort, goed wendbaar met kleine draaicirkel.
De stijlvolle Server rollator biedt veel comfort, is goed wendbaar. De Server is bovendien
eenvoudig in/uit te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingssysteem.
Verkrijgbaar in diverse zithoogtes en maar liefst 10 prachtige kleuren (zwart, antraciet,
champagne, ijsblauw, olijfgroen, bruin, wijnrood, wit, blauw en turquoise). Deze rollator
is standaard voorzien van een bagagetas en stokhouder. U kunt de rollator naar wens
uitbreiden met diverse handige accessoires zoals een ruggordel, opberg-/reistas, dienblad en
comfortabel zitkussen.

Met de as
gp
Volhardin

15
,
4
€ 25
rijs € 299
Normale p

FTD INFRAROOD
THERMOMETER

ELEKTRISCHE MANICUREPEDICURESET MP 840

FYSIC MOBIELE
KLAPTELEFOON FM-9710

De FTD infraroodthermometer meet zeer snel,
is gebruiksvriendelijk en uiterst precies. Binnen
enkele seconden geeft deze thermometer het
resultaat al weer. De lichaamstemperatuur
kan op twee manieren gemeten worden: op
het voorhoofd of in het oor. De oorsensor is
waterdicht en kan gedesinfecteerd worden met
een alcoholoplossing, waardoor geen aparte
kapjes nodig zijn.
Met de

Geschikt voor hand- en voetverzorging.

Stijlvolle en eenvoudige mobiele telefoon (in
wit of rood) met extra grote, verlichte toetsen
en groot display. Voorzien van SOS-knop op de
achterzijde waarmee contact gelegd kan worden
met familie/vrienden in geval van nood.

U kunt nagels, nagelriemen, eelt, ingegroeide (teen)
nagels met het grootste gemak behandelen, dankzij
de licht hanteerbare MP 840. Wordt geleverd met 7
slijtvaste opzetstukken.
Met de
Volharding pas

Volharding pas

€ 25,

€ 46,

70

45

Normale prijs € 29,95

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

€ 67,95

Normale prijs € 79,95

Normale prijs € 54,95

COMFORTABELE DOUCHESTOEL
Multifunctionele douchestoel met armleuningen. De
ideale douchestoel als u comfortabel en relaxt wilt
kunnen zitten tijdens het douchen. Sterk aluminium frame met hoogwaardige kunststof zitting en
rugleuning, in combinatie met armsteunen.
De anti-slip poten zorgen ervoor dat deze stoel veilig gebruikt kan worden op een gladde en vochtige
vloer in de badkamer. Zithoogte en armsteunen zijn
in hoogte verstelbaar.
Met de
Volharding pas

€ 101,95

Normale prijs € 119,95

Word dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang

15% KORTING
Op meer dan 1700 producten die zorgen voor een veilig en
comfortabel ouder worden.

Met de
Volharding pas

€ 84,

95

Normale prijs € 99,95

WAND-DOUCHEZITTING
OPKLAPBAAR MET ARMSTEUNEN
Opklapbare douchezitting met rugleuning en
armleggers voor ontspannen en veilig douchen.
De rugleuning geeft extra ondersteuning om
in een goede houding te blijven zitten, de
armleggers bieden tijdens het zitten comfortabele
steun aan de onderarmen. Door de lengte van de
armleggers is het ook mogelijk er op te steunen
tijdens het opstaan en gaan zitten.
Optioneel uit te breiden met hulppoten,
in verband met de belastbaarheid van de
achterwand.
Eenvoudige muurbevestiging via de rugleuning,
afgestemd op uw lichaamslengte.

Met de
Volharding pas

€ 245,65

Normale prijs € 289,90

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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Den Haag, stad, boordevol Bordewijk

D

it is de eerste regel van het beroemde gedicht Passage, één van de gedichten uit
de bundel Ode aan Den Haag, door Gerrit Achterberg geschreven en in 1953 gepubliceerd. Zowel aan dit gedicht als aan Achterberg zelf is al de nodige aandacht
besteed in deze krant, maar wie was Bordewijk?
In de tijd dat ik op de middelbare school zat en vervolgens ging
studeren, was het gebruikelijk
om voor het vak Nederlands
heel veel boeken te lezen. Naast
het gebruikmaken van uittrekselboeken hadden de novellen
de voorkeur voornamelijk
omdat het aantal pagina’s
redelijk beperkt is. Veel van dit
soort verhalen zijn in de loop
der jaren vervaagd, maar dat
geldt zeker niet voor één van
de korte romans van Bordewijk
zoals uit de rest van dit artikel
zal blijken. En wat die uittrekselboeken betreft; toen ik zelf
ging examineren, had ik al snel
door of er gebruik gemaakt was
van zo’n boek, maar daar deed
ik als ervaringsdeskundige niet
moeilijk over.

Ferdinand Johan Willem
Christiaan Karel Emil
Bordewijk

Ferdinand, zoals hij genoemd
werd, is op 10 oktober 1884
in Amsterdam geboren, als
derde van vier jongens. Omdat
hij zes voornamen kennelijk
wel wat veel vond, heeft hij in
1919 via de rechter de laatste
vijf officieel laten verwijderen.
Zijn vader werkte uiteindelijk
als referendaris op het departement van Waterstaat en
mede daarom is het gezin in
1894 naar Den Haag verhuisd,
naar een bovenhuis in de Van
Swietenstraat op nummer 88.
Erg honkvast was de vader van
Ferdinand niet. Hij is gedurende de rest van zijn leven vele
malen verhuisd. Zo woonde hij
onder meer in dezelfde straat
in een benedenhuis op nummer 158, in de Nassau Zuilensteinstraat, in de Helenastraat,
in de 2e Adelheidstraat en in
de Wilhelminastraat. Hij schijnt
na de zoveelste verhuizing
gezegd te hebben: “Volgens mij
hebben we hier al eens eerder
gewoond.” Nadat Ferdinand
enkele jaren op de lagere
school in de Van Merlenstraat
gezeten had, ging hij in 1898
naar het Gymnasium aan het
Hoge Westeinde 47. In 1907 is
dit gymnasium verhuisd naar
de Laan van Meerdervoort, het
huidige Haganum. Vervolgens
is hij vanaf 1904 in Leiden

rechten gaan studeren en in
1912 is hij gepromoveerd. Een
jaar later was hij werkzaam als
advocaat in Rotterdam. In 1914
is hij getrouwd met de componiste Johanna Roepman. Ze zijn
op het adres Laan van Nieuw
Oost-Indië 213 gaan wonen.
Ze kregen een zoon, Robert,
die evenals zijn vader advocaat
werd, en een dochter Nick,
die enkele romans geschreven
heeft. Ferdinand werkte inmiddels op een advocatenkantoor
in Schiedam. Toen er nieuwe
huizen gebouwd werden op
de Schenkkade, ging hij hier
in 1922, op nummer 219,
wonen en vier jaar later op
het adres Tweede van den
Boschstraat 36. Tijdens het
bombardement van 3 maart
1945 is dit huis verwoest
met als gevolg dat Bordewijk zijn archief kwijtraakte. Hij is toen enige tijd
in Leiden en vervolgens
in Scheveningen gaan
wonen. Na enige tijd op
de Parkweg gewoond te
hebben, heeft hij samen
met Johanna vanaf 1959
tot aan zijn dood op het
adres Jacob de Graefflaan 8 gewoond. U ziet
het, ik heb de nodige adressen
genoemd waar Ferdinand als
kind en later als volwassene
gewoond heeft. Ik pretendeer
niet dat deze lijst volledig is.
Wie weet komt één van de
lezers van deze krant er achter
dat Bordewijk bij hem of haar
in de straat gewoond heeft.
In de jaren ‘60 heeft hij een
voorstel gedaan om straten
een minder fantasieloze naam
te geven als bijvoorbeeld de
Tomatenstraat. Zo heeft hij enkele straten in Mariahoeve van
een vrouwennaam voorzien,
met als voorbeeld Dignaland
en uitgangen als kamp, burg,
horst en land vond hij origineler dan de uitgang straat. Hij is
op 28 april 1965 overleden en
evenals zijn vrouw, die zes jaar
later overleden is, begraven op
Oud Eik en Duinen.

gelijkgestemden te plaatsen,
maar dat is bij Bordewijk niet
eenvoudig, ook al omdat hij een
duidelijke ontwikkeling heeft
doorgemaakt. Bij het begrip
Nieuwe Zakelijkheid denken
we in de eerste plaats aan de
architectuur, aan architecten
als Gerrit Rietveld en Jan
Duiker, maar ook binnen de
letterkunde wordt dit begrip
gehanteerd. Het gaat dan om
een stijl waarbij korte, zakelijke
zinnen worden gebruikt en
waarbij bijvoeglijke naamwoorden zoveel mogelijk worden

Het is gebruikelijk om schrijvers en beeldend kunstenaars
in een groep van min of meer

Bint

De Nieuwe Zakelijkheid?

gemeden en dit geldt slechts
voor een deel van het werk
van Bordewijk. Hij debuteerde
in 1916 met de dichtbundel
Paddestoelen waarbij hij het
pseudoniem Ton Ven gebruikte. Hierna schreef hij onder
zijn eigen naam een drietal
bundels verhalen onder de titel
Fantastische vertellingen. De
literaire kritiek was niet mals.
Zo schreef de schrijver A.M.
de Jong dat het hier om ‘een
stumperig poginkje’ ging, maar
dit zou veranderen. Tussen
1931 en 1934 verschenen een
drietal korte romans, Blokken,
Knorrende Beesten en Bint en
hiermee werd zijn naam als
schrijver van niveau gevestigd. Hoewel hij nog veel meer
geschreven heeft noem ik als
een van zijn bekendste boeken
tenslotte nog de roman uit
1938: Karakter.
Bint is de naam van de rector
van een middelbare school. Hij

is van mening dat je
de leerlingen zeer
streng moet aanpakken, wil er iets van
ze terecht komen.
We volgen het verhaal in deze roman
via De Bree, een
leraar die – aanvankelijk voor een jaar
– komt invallen voor een
collega die is weggepest.
De Bree heeft bewondering voor de aanpak van
de rector en gaat er dan
ook meteen hard tegenaan.
Vooral in één van de klassen moet hij ‘de stalen
tucht’ toepassen en hij
noemt deze groep leerlingen dan ook de Hel.
Na een slecht Kerstrapport pleegt een van de
leerlingen zelfmoord. Bint
zag dit aankomen, maar
greep niet in. Een deel
van de leerlingen komt
mede hierom in opstand
tegen Bint, maar hij zet de
leerlingen van de Hel in om
die opstand neer te slaan.
Dit heeft wel tot gevolg, dat
Bint ontslag neemt, hij kon
uiteindelijk zijn eigen aanpak
niet aan. Hoewel De Bree van
plan was slechts een jaar op
die school te blijven werken,
besluit hij toch te blijven.

Het is niet zo verwonderlijk dat
deze korte roman om de nodige
kritiek vroeg. Zou Bordewijk
zelf die stalen tucht verheerlijken of wilde hij juist waarschuwen voor het opkomende
fascisme? Het boek verscheen
immers in 1934. Tussen 1918
en 1920 heeft Bordewijk in

Rotterdam lesgegeven op een
Handelsschool en het gebouw
waarin deze school gehuisvest
was, heeft hij duidelijk gebruikt
voor het schoolgebouw in Bint.
Ook zou de rector van het gymnasium in het Westeinde-model
gestaan hebben voor Bint,
maar hoewel het regime op die
school ook behoorlijk streng
was, is dat maar de vraag. Dat
Bordewijk van mening was,
dat er streng opgetreden moet
worden binnen het onderwijs
heeft hij nooit onder stoelen
of banken gestoken. Zo was
hij een tegenstander van de
volgens hem al te kindvriendelijke methode die Jan Ligthart
voorstond. Dat hij zeker voor
een deel gelijk had, kan ik niet
ontkennen, wanneer ik naar het
huidige onderwijs kijk. Soms
lijkt het wel of de leerlingen
samen met hun ouders bepalen wat er zoal op school moet
gebeuren. Soms lijkt het wel
alsof iedereen voor de klas kan
staan, alsof het hier niet om
een vak gaat, een vak dat je pas
na veel studie en vooral veel
oefenen beheerst. Nog los van
de regering en de inspectie die
alle mogelijke zaken die in de
opvoeding thuis thuishoren in
de school droppen. Dat hier
iemand die vele jaren in het onderwijs gewerkt heeft aan het
woord is, moge duidelijk zijn.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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LADIESMAAND
5 T/M 28 FEBRUARI 2019

ALS ENIGE IN
NEDERLAND
HEBBEN WĲ NU AL
DE GEHELE
NIEUWE BRILLEN
COLLECTIE VAN

ENGINEARS&EYES
SPECIALISTEN IN HOREN 6 ZIEN

WWW.ENGINEYES.NL

Gevraagd

INDISCHE SCHILDERIJEN
Voor aanstaande Indische veiling

Adolfs, Affandi, Bonnet, Dooyewaard, Gunawan, Hofker,
Imandt, Israëls, Le Mayeur de Merprès, Lee Man Fong, Locatelli,
Meier, Ohl, R. Saleh, Salm, Snel, Sonnega, Spies, S. Sudjojono, etc.
Recent gerealiseerde hamerprijzen: Lee Man Fong
€ 720.000, Hofker € 600.000, Le Mayeur de Merprès
€ 470.000, Bonnet € 380.000, Dooyewaard € 220.000.
Taxateurs in Middelburg en Amsterdam.

WINKELCENTRUM MARIAHOEVE

HET KLEINE LOO 312 • DEN HAAG • 070 - 335 20 35 • TRAM 6, HALTE VLAMENBURG

Onze huurder Bolena
verkoopt de lekkerste
chocolade, handgemaakt
met 100% natuurlijke
ingrediënten. Het pand
met de markiezen ziet
er al even mooi uit als de
producten. Zo versterken
Haagse kwaliteiten
elkaar.
HERNÁN & LUCÍA
BOLENA
BOEKHORSTSTRAAT 191

Bouw mee
aan Haags karakter!
Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten en
beeldbepalende panden. Want het historisch karakter van Den Haag en
omgeving moet behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel
van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed
en werk van de organisatie door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in
certificaten van Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

Tel. 0118-650 680 | www.zeeuwsveilinghuis.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Asbakjes door de jaren heen (deel 4)
R

oken, een verslavende bezigheid die ooit doorging voor gezond (!), gezellig en stoer. En het asbakje was dan ook te
vinden in elk huishouden, op elk kantoor, in elke horecagelegenheid en zelfs in klaslokalen. Als verzamelaars van
Maastrichts aardewerk (en gelukkig niet als rokers) bezitten wij veel asbakjes: lelijke, mooie, maar ook kunstwerkjes.
De productie van asbakjes met een reclame-boodschap nam een hoge vlucht en menig beroemde ontwerper in dienst bij de
Maastrichtse fabrieken leefde zich uit op dit massa-product.

De ontwerper Henry Verstijnen (1882-1940) ontwierp bij de
Société Céramique dit bijzondere exemplaar.
Hij was grootmeester in het tekenen van
dieren: verschillende schoolboeken zijn
in de jaren ’40 en ’50 met zijn
tekeningen geïllustreerd.

Dit bakje is een ontwerp van Willem Jacob
Rozendaal (1899-1971). Het draagt de ontwerpnaam Astra en dateert van 1926. WJR
werkte van 1924 tot 1937 voor de Sphinx.
Hij werd later beroemd met glas-ontwerpen.

Deze asbakjes zijn van ontwerper Wim Visser
(1915-1977). De ene is een simpel asbakje, met
de hand gedraaid en geglazuurd in de typische
Wim Visser kleuren. Het andere bakje is op het
oog een handgedraaid bord, maar de geschulpte
rand verklaart een andere bestemming: asbakje.
Door de Sphinx uitgedeeld aan deelnemers van
het “Congres Céramique International – Hollande
1948”.
Dit asbakje is gemaakt door Maria Delago (1902-1979),
een Italiaanse kunstenares, die naar Maastricht was
gekomen om in Schiedam een kerk in te
richten met levensgrote beelden en fraaie
tegeltableaus. Als de beelden in de oven
lagen, had ze tijd om voor Mosa-klanten andere kunstwerkjes te creëren. Zij
maakte dit handgedraaide asbakje voor
de jaarvergadering van de Handelaren in
Bouwmaterialen in Nederland in 1947.

Deze reclame is van Molen-lucifers, uitgebracht door
de V.N.L.F. Eindhoven. V.N.L.F.
staat voor Vereniging Nederlandse Lucifers Fabrieken.
Op het binnenvlak staat het
verzoek (of bevel?) om Nederlandsch Fabricaat te kopen, in
dit geval het doosje Molen-lucifers
dat er op staat. Met een beetje fantasie
is in de vorm een molen te zien. Op de
zijkant van het asbakje staan 14 molentjes afgebeeld.

Maar er zijn legio asbakjes,
waarvan de ontwerper niet
bekend is, maar die een
meesterhand verraden...
Doel: een product aan de
man (en vrouw) brengen.

Dit bakje uit 1933 was van de
Fa. Michon uit Utrecht, een
bedrijf dat nu nog als B.V. bestaat. De aanduiding “Domster” betreft een gedeponeerd handelsmerk.
Ze verkochten toen bouwstoffen in
de ruimste zin des woords (met dank
aan Ch. T.B. Rijnders, dir.).

In het begin van 1900 moest elektriciteit concurreren
met petroleum en kaarsen. Daar voldeed dit asbakje aan
getuige de opschriften ‘electrisch verlicht – geen
lucifers – geen brandgevaar – goedkoper dan
petroleum’ plus a�beeldingen van lampen.
Drie grappige asbakjes ter opluistering van de
kaartavond!

Van lieverlee werden asbakjes ook pronkstukjes
op tafel: met verrassende decoraties:

Wim en Anke Meershoek,
Montfoort
0348-472857
w.meershoek@hetnet.nl

Deze asbakjes zijn naar/van Chris
v.d. Hoef (1875-1933). Zijn decoraties waren erg vernieuwend en
bestonden uit geometrische �iguren. Het ene bakje heet “Zaandam”,
het andere “S 101”.
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Speciale service voor senioren

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• 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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

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

Rechten
&Plichten
Erf- en schenkingsrecht

Dementerende moeder
woont nog thuis
Ik heb een hoogbejaarde
dementerende moeder, die als
alleenstaande alleen woont in
een eengezinswoning, die zij in
eigendom heeft. Ikzelf ben als
zoon haar enig erfgenaam.
Als mijn moeder komt te overlijden, verwacht ik, dat haar spaargeld op gaat aan de aflossing van
de hypotheek, begrafeniskosten
en overige kosten. Zij heeft haar
huis tegen brand verzekerd, maar
is daarbij behoorlijk onderverzekerd. Zij wil echter de verzekerde
som niet verhogen. Stel, dat onverhoopt - door onhandigheid
van haar, brand ontstaat, het
huis daardoor volledig afbrandt
en zij daarbij om het leven komt.
Het gevolg zal zeer waarschijnlijk zijn, dat de nalatenschap van
haar een negatief saldo oplevert.
Mijn vragen zijn:
1. Kan ik als enig erfgenaam de
nalatenschap weigeren?
2. Ben ik als enig erfgenaam verplicht tot herbouw (al dan niet op
mijn kosten) van het verwoeste
pand?
1. U kunt altijd een nalatenschap beneficiair aanvaarden
(met boedelbeschrijving).
Zelfs als er een testament van
uw moeder. Als de nabestaanden (kennelijk u alleen)

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

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’.

geconfronteerd worden met
meer schulden dan bezittingen
dan verwerpen ze meestal alsnog de erfenis. Het verwerpen
heeft wél consequenties.
2. U heeft geen enkele verplichting om het verwoeste
pand te herbouwen.

U gaat wel van de meest
sombere situatie uit. U kunt
als enige erfgenaam er ook op
aandringen om uw moeder in
een verpleeghuis op te nemen.
Als ze zover zoek is, dat zij niet
meer in staat is om zelfstandig
te zijn, dan zal de kantonrechter – die de uitspraak moet
doen om haar onder curatele
te stellen (van u?) - daarin
meegaan. Bovendien weten we
niet wat haar spaarcenten zijn
en hoe hoog haar hypotheek
is. Vaak is dat met de stijgende
huizenprijzen genoeg om er
iets aan over te houden.

Kinderen uit tweede
huwelijk regelen het
Mijn vader is 93 jaar en ik ben
zijn enige dochter uit zijn eerste
huwelijk. Ik heb niet zo goed
contact met hem meer. Uit zijn
tweede huwelijk, waarvan zijn
vrouw inmiddels is overleden, zijn
nog eens vijf kinderen voortgekomen. Die kinderen heeft hij
gemachtigd zijn financiële zaken
te regelen. Dus ze kunnen zijn
spaarrekening leeghalen. Ik besef
dat dit ook de consequentie is dat

ik geen contact meer met hem
heb. Echter, hij heeft nog steeds
wat zeer antieke spulletjes uit ons
gezin van destijds. Daarvan zou
ik wel iets willen hebben om het
beschikbaar te stellen aan een
museum. Hoe kan ik dat regelen?
U schetst een situatie waaraan
weinig te doen is. Uw vader mag
bij leven schenken aan wie hij wil
en spullen geven aan wie hij wil.
Pas als hij is overleden, dan gaat
het erfrecht spelen en kunt u als
zijn enige dochter (uit een eerder
huwelijk) uw (minimale) erfdeel
claimen.
Fiscale zaken

Extra aanslag na
aangiftejaar
Ik ben alleenstaande van 84 jaar
en heb naast mijn AOW een aanvullend pensioen van ABP, Post,
Koopvaardij en Esso. In 2017 is
door de Belastingdienst na afloop
van het aangiftejaar extra 294
euro ingehouden. Klopt dat?
Kan kloppen omdat de Belastingdienst constateert dat
te weinig is ingehouden. We
weten niet op welk pensioenfonds u doelt. Veruit de meeste
houden het (wettelijke) minimale in. U kunt beter afwachten totdat de Belastingdienst
met een naheffing komt. Vroeg
of laat komt zij ook al met een
voorlopige aanslag. Houdt ook
het renteaspect in de gaten.

Wij zijn géén voorstander
om een hogere voorheffing te
vragen aan (sommige) pensioenfondsen. Bovendien doen
zij dat vaak niet.

Gratis aangifte
is mogelijk
Zijn er mogelijkheden om onze
aangifte voor de Belastingdienst
gratis te doen? Ik doe het meestal
zelf maar ik heb er steeds meer
moeite mee omdat ik ouder word.
Er zijn talloze mogelijkheden
om (vaak digitaal) hulptroepen in te schakelen. Zelfs
studenten in de belastingsfeer
werken daaraan mee. Ook
vakbonden, ouderenbonden
en bijvoorbeeld vrijwilligers
van verzorgings- en verpleeghuizen doen dat. Soms voor
een zeer zacht prijsje.

Als u géén lid bent van een
vakbond, ouderenbond of niet
in een verzorgingshuis bent
opgenomen, raadpleeg dan de
Belasting Telefoon 0800-0543
(gratis). Voor lage inkomens
is de loonheffing (of voor de
AOW) vaak de eindheffing.
Is er ook geen kind of buurman die dat in vertrouwen kan
doen? Anders bent u – vooral
als het om ingewikkelde belastingkwesties gaat – overgeleverd aan de commerciële
sector. Die trekt overigens
geen vel over uw neus en
levert kwaliteit.

Samen aan alles gedacht!
NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM
DE BROMMOBIEL MET DE MAKKELIJKSTE INSTAP

KOM HET ZELF ERVAREN
PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!
U KUNT IN EEN
BROMMOBIEL RIJDEN
ZONDER AUTORIJBEWIJS

• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• Uw uitvaartverzorger in regio
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

SHOWROOM & VERKOOP: ZICHTENBURGLAAN 76
070 - 329 70 51 • WWW.AUTOHOUTWIJK.NL

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

Mirella

Peter

Marcel
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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.

MG Midget
I

k kan mij nog goed herinneren dat ik altijd graag met mijn vader
meeging als hij zijn zakenrelatie BMC-dealer Poot uit Valkenburg
en later aan de Lammenschansweg in Leiden bezocht. Al die heerlijke Britse Austins, MG’s en Vanden Plas-modellen in de showroom.
En het fijnst vond ik toen de
MG Midget waar ik als jong
Haags pikkie precies in paste,
want de naam Midget zegt het
al: alles was dwergformaat,
maar té leuk. Dat vond ik toen
en nog steeds, alleen is hij met
mijn huidige lengte - en niet
te vergeten de leeftijd - wat
lastig instappen en (vooral)
uitstappen, maar dat terzijde.
Wat konden die Britten in die
tijd toch leuke en betaalbare
sportwagens maken met een
hoog aaibaarheidsgehalte.
Grappig was dat de Midget van
oorsprong helemaal geen MG
was, maar een Austin-Healy die
in 1961 dit model als Sprite Mk
II verkocht. In het kader van
badge-engineering vond BMC
het wel handig om de Sprite
ook als MG Midget uit te brengen, met groot succes. Deze
Midget had slechts 948 cc, maar
bij de facelift in 1966 kreeg hij

een 1275 cc motor. Zes jaar
later kreeg de Midget afgeronde achterste wielkasten die in
1974 weer rechthoekig werden.
Later in 1974 werd de Midget
1500 gelanceerd en kreeg
afgrijselijke zwarte kunststof
bumpers. In 1980 was het na
19 jaar einde oefening en werd
de productie gestopt. Zoals ik
al zei had de Midget een hoge
aaibaarheidsfactor. Echt een
Roadster. Wat lange neus en
een korte kont en hele kleine
portieren en dus was het een
hele toer, zeker met de kap op
om soepel in te stappen. En als
je zat, dan was er ook weinig
bewegingsruimte meer. Actieve
zit achter het stuur dat zeer
dicht bij de borstkas geplaatst
was. En als je de rechterhand
van het stuur liet vallen landde
hij precies op het korte versnellingspookje dat hoog geplaatst
was op de middentunnel. Mooi

dashboard ook, dat helaas niet
in glanzend walnotenhout was
uitgevoerd, maar in sportief
zwarte, niet kiloogende, kunststof met fraaie chroomomrande
Smiths-klokken. Het openen
van de portieren van binnenuit
was ook zo’n dingetje. Geen
deurkruk, maar ter hoogte
van je linkerbovenarm was
een rechtopstaand hendeltje

geplaatst in de deur dat je naar
voren moest trekken. Uitermate
onhandig met je linkerhand,
maar daar zat een veiligheidsfilosofie achter. Je moest hem
ook openen met je rechterhand,
waardoor je je enigszins naar
links moest draaien, zodat je
ook tegelijkertijd kon zien of er
achteropkomend verkeer aankwam. Interessante gedachte
die ik ook nog heb teruggezien
in de MINI in een bepaalde
periode, maar daarna nooit
meer. Té onpraktisch vrees ik.
Ja, rijden met de Midget was

puur genieten. Straffe vering,
geen stuurbekrachtiging, maar
je kon precies voelen wat er
tussen weg en wielen gebeurde.
Strak sturend en een kort schakelende versnellingsbak.

reerd een paar deuren verder
een briefje staan schrijven alsof
hij daar geen gehoor kreeg.

de vrouw en haar zak met
‘cadeautjes’ en in een veel
beter humeur waren we even
later weer op weg, als een stel
schooljongens die een streek
hebben uitgehaald! Ja, het waren allemaal volwassen kerels,
sommigen getrouwd en met
een stel kinderen, maar ach…
Om met de toneelknecht van
Wim Zonneveld te spreken:
“Ach, meneer Sonneberg, waar
is de humor gebleven?!”

Kortom, echt sportief autorijden met heerlijke bijbehorende
geluiden uit de versnellingsbak,
motor en de uitlaat. Zeker met
de kap omlaag was dit echt
sportief autorijden. Heerlijk!
John Vroom [autojournalist]
johnvroom@planet.nl

Tante Pos rond 1960 (deel 7)

Sinterklaas

’t Heerlijk avondje was bijna gekomen en
daamee voor
postbodes de topdrukte van iedere decembermaand,
Het was nog de gouden tijd dat
de Posterijen een onderdeel
waren van een Staatsbedrijf, de
PTT. Nog ongehinderd door een
wettelijk opgelegde concurrentie van andere bedrijven
dat ons bedrijf langzaam maar
zeker naar de knoppen zou
helpen. Maar ja, de HH. politici
zagen alleen de winst van dát
moment en gooiden ieder goed
renderend Staatsbedrijf op de
markt. Onder het mom van:
‘Verzelfstandiging’!
Maar in de jaren zestig betekende de maand december
storttafels vol met pakken
en pakjes, kalenders in alle
mogelijke maten en modellen,

buitenmodelpost van zaken die
voor het eind van het jaar nog
snel een reclamestunt hadden
bedacht. Kon mooi dat jaar nog
van de belasting worden afgeschreven! En niet te vergeten
de door het bedrijf zelf gestimuleerde vroege vogels met d’r
Kerst- en Nieuwjaarsgroeten!
In de ochtend van 5 december
zeulden we met een stel als
pakezels afgeladen bestellers
naar ons bestelwijk. Sommigen
met de moed der wanhoop en
vloekend tegen de regen en de
wind!
We passeerden een vuilniswagen van de Gemeente-reiniging

en een eindje verder stapte
Jozef Carras plotseling van z’n
fiets. Alsof hij nog niet genoeg
te sjouwen had pakte hij een
plastic zak met huisvuil van
de stoeprand, zette die op z’n
stuur en reed met een stalen
gezicht weer met ons mee.
Wij kenden Carras (niemand
noemde hem Jozef) als een
mannetje van de practical
jokes, dus we bleven even in afwachting over wat hij daarmee
voor had.

Een paar straten verder waar
die dag helemaal geen vuilophaaldag was, stopte Carras en
riep: “Wacht effe jongens!” Terwijl we nieuwsgierig toekeken
zette hij de zak voor een willekeurig huis, schopte een paar
keer fors tegen de deur, trok
de bel bijna uit de deurpost en
ging vervolgens doodgemoede-

Terwijl wij wegdoken achter
een paar geparkeerde auto’s
zagen we door de ruitjes dat de
deur open vloog waarna een
vrouw naar buiten kwam die
verbaasd en blij verrast naar de
zak keek. Ze speurde links en
rechts de straat af, pakte de zak
op en verdween er mee naar
binnen.
Volop fantaserend over

Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com
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Veranderend straatbeeld (deel 2)

V

eel leuke reacties ontving ik op mijn artikel in de laatste Oud Hagenaar van 2018 over veranderend straatbeeld. Lezer Van
der Stap stuurde ons een aanvulling over het fenomeen HTM-bushaltes die in de jaren ‘60 in vierkante vorm om lantaarnpalen waren gemonteerd. Hij spreekt de hoop uit dat ik hier in een tweede deel aandacht aan besteed. Ik kan hem geruststellen: als fervent openbaar vervoerliefhebber wordt de halte in dit tweede deel uiteraard behandeld, sterker nog, we beginnen ermee.
Zoals gezegd waren de haltes
vierkant, en gemonteerd op
een paal. Bovenop de paal zat
een sierlijke rode sluitbol om te
voorkomen dat de paal volliep
met water en om de reiziger
er attent op te maken dat zich
hier een bushalte bevond. De
haltes waren van emaille en
uitgevoerd in felgeel met op
de zijkanten routestrips (van/
naar) en op de kopse kanten de
lijnnummers.

gebeurd nadat ze op enig
moment werden vervangen
door de, nu nog bekende platte
halteborden. Wel, ze werden
voor 15 gulden per stuk te
koop aangeboden vanuit de
remise Lijsterbesstraat. Enkele
lie�hebbers wisten er op deze
manier nog een te bemachtigen
en zo verscheen er soms een
halte bij iemand in de tuin.

Een verzameling routestrips
gered van de oud-ijzerpers.

Haltepaal als verfraaiing van
een Haagse tuin kort na afvoer van dergelijke haltes.

Een gered exemplaar van de
vierkante bushalte.
Verder gaf de halte aan dat de
bus of tram stopte op verzoek.
In Den Haag stonden er ca
1.200 van deze palen. Omdat
elke halte zijn eigen teksten
had moesten bij lijn- of routewijzigingen de routestrips worden aangepast en de haltemonteurs van de HTM hadden hier
een dagtaak aan, zoals we lezen
in een artikel in HTM nieuws
van 1 februari 1965. Deze
nieuwsbulletins verschenen op
gezette tijden en werden aan
touwtjes opgehangen in bus en
tram voor de reizigers.

Artikel HTM nieuws 1-2-1965.
Lezer Van der Stap vroeg zich
af wat er met deze haltes was

Af en toe zien we nog een
dergelijke halte, er staat er
bijvoorbeeld nog een in het
openbaar vervoermuseum
aan de Frans Halsstraat. De
meeste haltes zijn echter naar
de oud-ijzerboer verdwenen.
Helaas verdween ook de halte
van de verkeerstuin aan de
Hengelolaan naar de ijzerpers.
De gemeente had mij deze paal
toegezegd maar toen ik hem
wilde ophalen bleek hij net
die dag te zijn platgedrukt en
vernietigd.

En als we dan toch zijn aangekomen bij het openbaar vervoer, dan kan ik u het volgende
plaatje niet onthouden. We
bevinden ons op 29 september 1964 in de Billitonstraat
als we daar een vuilniswagen
van het merk Kemper en van
Twist aantreffen. De wagen is
voorzien van een roltrommel.
Achterop werden de vuilnisemmers in de laadbak gekieperd
en als die achterzijde vol was
kiepte de roltrommel richting
de cabine waardoor het vuil
naar voren schoof en er achterin weer ruimte kwam. Het
was nog ver voor het tijdperk
van grofvuil ophaaldiensten en
daarom was er op de cabine
een grote bak gemonteerd voor
grote stukken. En uiteraard
ontbraken de twee bellen op de

cabine niet om de huisvrouw
te waarschuwen voor de komst
van de vuilnisman. De foto
toont verder nog een lelijke
eend en Volvo en de vuilniswagen wordt net gepasseerd door
een geel/ groene Kromhoutbus
van lijn 22 van de HTM op weg
naar de Aagje Dekenlaan. De
passage is kritiek, maar de bus
hoort hier ook niet en rijdt
een omleidingsroute door de
Indische buurt. Over deze bussen heb ik al eens een artikel
gewijd in de Oud Hagenaar. De
foto geeft een machtig tijdsbeeld!

Billitonstraat 1964.
Terug naar het straatbeeld van
de vorige eeuw. Als ik de foto’s
weer bekijk die ik de afgelopen
45 jaar maakte kom ik steeds
weer zaken tegen waarvan ik
denk, ja dat was heel vertrouwd maar je ziet het niet
meer. Wie kent nog de blauwe
borden met het rood/witte
spiegelei, en de tekst LET OP.
De borden werden veel aangetroffen bij oversteekplaatsen
waar geen voetgangerslichten
waren en de veiligheid werd
gewaarborgd door klaar-overs.
Moeders en schoolkinderen die
voor een veilige oversteek zorgden. De borden zijn verdwenen,
geen idee waarheen!

de Detam en als controleur
ziektewet was ik de hele dag
op mijn Sparta op pad om
ziekgemelde werknemers te
bezoeken en weer aan het werk
te praten. Voor de sanitaire
stop was je dan aangewezen
op de openbare toiletten die
her en der in de stad stonden
opgesteld. Veel mensen zouden
nu een moord doen voor deze
pissoirs, maar als voormalig
gebruiker kan ik u zeggen dat
het geen pretje was. Hoewel
de voorziening was bedoeld
voor de kleine boodschap werd
er uiteraard ook �link op los
gepoept. Dit gaf verstoppingen
en het kwam dan ook vaak voor
dat je tot de hielen in de urine
stond, waarbij de lucht van
ammonia de adem afsneed. De
bezoekjes werden dan ook tot
een minimum beperkt, en waar
mogelijk werd de behoefte in
de bosjes gedaan, terwijl de
vervuiler angstig om zich heen
blikte of oom agent niet in de
buurt was, want ook toen was
wildplassen al een doodzonde.

Door de jaren heen is het
straatbeeld onherkenbaar veranderd, emaille reclameborden
zijn vervangen door posters,
de mooie Berlage-lantaarnpalen zijn vervangen door kille
ledverlichting, automodellen
zijn zo op elkaar gaan lijken dat
alleen het vignet nog uitsluitsel kan geven welk merk het
betreft en de handelaren als
melkboer, bakker, scharensliep,
groenteman, kaasboer, petroleumman en lorren- en voddenboer hebben plaats gemaakt
voor de snel scheurende busjes
van de vele pakjesbezorgers.
Op de foto bij dit artikel nog
een authentieke, houten bakkerskar en de sleperskar van
een handelaar in olie, petroleum en huishoudelijke artikelen.

Openbaar urinoir.
In deel 1 van veranderend
straatbeeld plaatste ik al wat
a�beeldingen van automaten,
zoals daar waren de sigarettenautomaat, chocolade, drop,
condooms, uiteraard snacks
en zelfs patat. Ik wilde dit deze

Bakkerswagen en sleperskar
van petroleumboer.
Een volgende keer wil ik kijken
welke bedrijven de afgelopen
jaren zijn verdwenen. Denk aan
V&D, Brons, Simon de Wit, De
Gruyter, de Kijkshop, Gerzon en
vele andere bedrijven.

LET OP bord bij oversteekplaats
Mijn eerste werkgever was

keer nog aanvullen met een alleraardigste a�beelding van een
zuivelautomaat van Sterovita.
Voor een bescheiden bedrag
kon hier melk of chocomel
worden verkregen. De bevallige
dame staat net in de startblokken om een aankoop te gaan
doen.

Melkautomaat Sterovita

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Inwisselbaar bij

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Jacques Brochard, te Wijk bij Duurstede
2. Paul van der Geest, te Waddinxveen
3. H. Charite, te Zoetermeer

1

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

Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige
krant. Woordraadsel: badmeester. Sudoku: 3-3.
Kruiswoordpuzzel: wintertaling. Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van
15, 10 en 5 euro, te besteden bij Comfortland.

RAAD HET WOORD

Z
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Puzzelt u mee?
U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt
de oplossing mailen naar puzzel@dehaagsetijden.nl.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 1 maart.
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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.
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Horizontaal
1. bloemversiersel op kleding; 7. het gekochte (aanschaf); 12. explosieven opruimingsdienst (a�k.); 13. Spaans wijngebied; 14. rivier in Utrecht; 15. deelwoord (a�k.); 17. rustteken in
psalmen; 19. opsmuk (versiering); 21. titel (a�k.); 22. oceaan; 24. plasti�iceren; 27. kolenemmer;
28. soort klooster; 30. zwarte kleverige stof; 31. verwaande houding; 32. (door koorts) verward
spreken; 33. in samenwerking met (a�k.); 35. windrichting; 37. onaangepast persoon (a�k.); 38.
zwaar bevleesde koe; 41. troe�kaart; 42. tekengerei; 44. roemen; 46. meer in Amerika; 47. berggeel; 48. melksuiker; 49. gast (eter); 50. schalkse jongen; 52. sportploeg (elftal); 54. afslijting
van land door water en wind; 56. voor (in samenstelling); 58. deel van kerkklok; 61. zangstem;
62. strafwerktuig; 64. schil (vel); 65. Amerikaanse ruimtevaartorganisatie (a�k.); 67 duivenhok;
68. stoot (duw); 70. deel van bijenkorf; 72. Chinese vermicelli; 73 strooisel als broodbeleg;
76. plaaggeest; 77. jongensnaam; 78. kleine nota of mededeling; 79. bemind (hartelijk); 81.
titanium (a�k.); 82. vertragingstoestel; 83. bediende in livrei; 84. lidwoord; 86. voornaam tenor
Pavarotti; 87. tentoonstellingsruimte voor kunstwerken.
Verticaal
1. badplaats in Zeeland; 2. muzieknoot; 3. noodsein (a�k.); 4. stand der edelen; 5. proeve van
bekwaamheid; 6. land in Azië; 7. meisjesnaam; 8. reclameverlichting; 9. steen; 10. openbaar
ministerie (a�k.); 11. levensgezel; 16. spinnenwebweefsel; 18. stuk doek of stof; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. Chinese vermicelli; 23. azijn; 25. InterKerkelijke Omroep Nederland
(a�k.); 26. Engelse adellijke titel; 27. houtrolletje voor garen; 29. bladgroente; 32. groot water
in Nederland; 34. Russisch ruimtestation; 36. plaatkieuwige weekdieren; 37. lie�kozing; 39.
bijenhouder; 40. fraaie bloemsoort; 42. kanselrede; 43. Amerikaanse gouden tiendollarstuk;
45. vochtig; 46. Europeaan; 51. niet thuis; 53. hooggelegen bergweide; 54. een enkele keer; 55.
vruchtbare plaats in de woestijn; 56. Braziliaanse (oud)voetballer; 57. uitroep van verbazing;
59. klein meertje; 60. veld- of kamptoilet; 62. mannelijke prostitué; 63. grappig; 66. algemene
inspectiedienst (a�k.); 67. afgericht (mak); 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. wilde
haver; 73. groot Nederlands warenhuis; 74. sloom en traag; 75. kleur van de regenboog; 78.
bloeimaand; 80. sprookjes�iguur; 82. rekening courant (a�k.); 85. nummer (a�k.).

O
R

K
T

pagina 20

Dinsdag 19 februari 2019

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

W W W.DEHOFPAS.NL

6

TREK ER VOORDELIG OP UIT MET DE HOFPAS:

UITGELICHTE
AANBIEDINGEN!

De voorjaarsvakantie nadert, de dagen worden
langer en het weer is lekker aangenaam. Genoeg
redenen om er heerlijk opuit te gaan. Of je nou wilt
winkelen op het Noordeinde, een heerlijk kopje
Japans thee wilt proberen of een leuke familieactiviteit zoekt, met de Hofpas is er voor ieder wat wils.
OMNIVERSUM - RESIDENT KENNEDYLAAN 5
Hofpasvoordeel: 20% korting op de
reguliere voorstellingen.
HUG THE TEA - OUDE MOLSTRAAT 16
Hofpasvoordeel: Maandag t/m vrijdag
de tweede matcha thee of latte GRATIS.
BOTANISCHE TUIN TU DELFT POORTLANDPLEIN 6
Hofpasvoordeel: 50% korting op
de reguliere entreeprijzen.
OMAR MUNIE - NOORDEINDE 64
Hofpasvoordeel: 10% korting op de hele
collectie (tassen en accessoires) in de winkel.
SPORTPARK DE STAR LEIDSCHENDAM DE STAR 51
Hofpasvoordeel: 30% korting op Midgetgolf, Pitch
& Putt en Footgolf (minimaal 2 pers.).

NIEUWE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
PROEF SCHEVENINGEN

RESTAURANT DE PEPERMOLEN

FILYA INDOOR GARDEN

40% korting op een 5 gangen menu (€35,- i.p.v. €59,-).
Sluiskant 8, Leidschendam - Leidschendam-Centrum

10% korting op alle planten.
Fluwelen Burgwal 1F, Den Haag - Centrum

HALEY’S COMET BREAKFASTCLUB

TAXI BEDRIJF DEN HAAG

TEDS PLACE DEN HAAG

10% korting op een rit. Reserveren via 06-8773 3556.
Jacob Catsstraat 121, Den Haag - Den Haag e.o.

25% korting op de gehele besteding tussen 8.30 en 11.30 uur.
Frederikstraat 34, Den Haag - Willemspark

MUZIEKCENTRUM 1001 NACHTEN

DE SENIOREN FOTOGRAAF

GLOWGOLF SCHEVENINGEN

25% korting op het eten.
Douzastraat 1, Den Haag - Geuzenkwartier
10% korting op de gehele rekening (van maandag t/m vrijdag ).
Piet Heinstraat 133, Den Haag - Zeeheldenkwartier
€ 35,- korting op 1 jaar lang muziekles (€295,- i.p.v.
€ 330,-). Bel voor meer informatie naar Ahmet Gur op
06-85850504.
Hobbemastraat 120, Den Haag - Meerdere locaties

Een GRATIS canvas of kunststof afdruk op A4 formaat
(20x30 cm) bij afname van het basispakket. Bel voor
meer informatie naar Martine Sollie op 06-33032041.
Van Hogendorpstraat 75, Den Haag - Den Haag e.o.

15% korting op de entreeprijs.
Gevers Deynootweg 990-70, Den Haag - Scheveningen

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
Disclaimer: aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Partners kunnen hun aanbieding tussentijds aanpassen.
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

MUSEUM BEELDEN AAN ZEE HARTEVELTSTRAAT 1
Hofpasvoordeel: GRATIS inlooprondleiding
(t.w.v. € 2,-) om 13:30 uur.

