Dinsdag 19 maart 2019, jaargang 1, nr. 4
Hoe de provincie
Zuid-Holland is
ontstaan

Auto te water

Pag. 3

Pag. 7

De Binckhorstlaan

Herinneringen van
een ex-Hagenaar

Pag. 10-11

Pag. 15

De Haagse krant van alle tijden

Droge voeten in Den Haag
A
ls ik vanuit het Noorden Den Haag
binnenrijd, doe ik dat altijd via de
Landscheidingsweg. Laatst reed ik daar
weer eens, keek links, keek rechts en vroeg ik
me af welke landen toch door deze weg van
elkaar gescheiden worden.

Onder de zeespiegel
Altijd als ik het woord “polder”
lees, hoor de stem van mijn aardrijkskundeleraar in mijn oor: ‘Een
polder is een omdijkt stuk land,
waarin het waterpeil kunstmatig
beheerd wordt’. We leven in een
land dat voor meer dan 50%
onder de zeespiegel ligt en dat
betekent dat het beheer van ons
waterpeil een zaak van leven of
dood is.

In de middeleeuwen brak het besef door dat een goede waterhuishouding alleen maar mogelijk is
door samenwerking van diverse
partijen, van alle rangen en standen. En die samenwerking moest
georganiseerd. Daarvoor werden
de waterschappen of hoogheemraadschappen opgericht.
Het eerste officiële waterschap
was het Hoogheemraadschap
van Rijnland, dat in 1255 werd
ingesteld door graaf Willem II
van Holland. Van oudsher zorgen
de waterschappen voor goede
dijken en voor het wegpompen

van water. Eerst met windmolens, later met stoomgemalen en
nu met elektrisch aangedreven
gemalen.

Polderen
Wij Nederlanders hebben deze
noodzaak tot samenwerken in
onze cultuur opgenomen. Zet
twee of meer Nederlanders bij
elkaar en ze gaan op zoek naar
consensus en compromissen.
Buitenlanders verbazen zich over
deze manier van werken. Ze ervaren dat het lang duurt voordat
we besluiten nemen, maar ook
dat dan vervolgens meer mensen
achter het besluit staan.

Landscheiding
Naast het Hoogheemraadschap
van Rijnland ligt dat van Delfland.
De Landscheiding was een dijk
tussen Rijnland en Delfland en
noodzakelijk om te voorkomen
dat water uit het gebied van Rijnland in Delfland wateroverlast
zou geven.
Het polderpeil in Rijnland was

Gemaal Den Haag

Landscheiding Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Den Haag

namelijk gemiddeld ongeveer een
meter hoger dan dat in Delfland.
Vandaag de dag is het net andersom. De dijk is ingesteld door
Floris V en wordt voor het eerst
vermeld in een charter van 1285.
Tot in de vorige eeuw kon je
de dijk nog zien. In de loop van
de jaren zijn de polders echter
opgehoogd, waardoor de oude
dijk aan het oog is onttrokken. De
Landscheidingsweg loopt over
een deel van het traject van deze
dijk.

WONINGONTRUIMING

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

Ik zeg: de waterschappen doen
uitstekend werk en wat goed
gaat, moet je niet veranderen.
Alle bezetters die we over de
vloer hebben gehad, hebben deze
bestuurslaag altijd ongemoeid
gelaten. Spanjaarden, Fransen
en Duitsers hadden goed in de
gaten dat ze het waterbeheer aan
de Nederlanders zelf moesten

Het waterschap
in de loop der jaren
Op 20 maart mogen we weer

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

naar het stemhokje om de leden
van de besturen van de waterschappen te kiezen. Vaak hoor
je rond die verkiezingen weer
stemmen die zeggen dat we de
waterschappen moeten opheffen.
De provincies of de gemeenten
kunnen dit werk toch ook doen?

3

197

WWW.KEESTALEN.NL

overlaten.

Het werk van de waterschappen
is inmiddels breder dan dijken
aanleggen/onderhouden en water wegpompen. In de 19e eeuw
brak het besef door dat ook de
kwaliteit van het water belangrijk is voor onze gezondheid en
kregen de waterschappen ook de
waterzuivering in hun pakket.
Het Hoogheemraadschap Delfland zorgt er iedere dag voor dat
we in Den Haag droge voeten
houden en dat ons afvalwater
weer schoon wordt. Denk daar
maar aan als je over de Landscheidingsweg rijdt of als je het

Polder

Zorgeloos
samen
zijn.
Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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Oproepjes
Puzzelwinnaars

De verandering van De Oud-Hagenaar naar De Haagse Tijden
is bijna vlekkeloos verlopen.
We krijgen, sinds de start op 5
februari, veel positieve reacties
van lezers die blij zijn dat de
makers dit initiatief zijn begonnen. Het heeft veel voeten in de
aarde gehad, dus dan is deze
waardering extra fijn. Hartelijk
dank daarvoor.

Helaas hebben we wel een
probleem moeten constateren.
De gegevens van de winnaars
van de puzzels in de laatste
editie van De Oud-Hagenaar,
waarbij de winnaars werden
genoemd in de eerste editie van
De Haagse Tijden, zijn verdwenen. Het gaat om I.B. van den
Bor-Piket, Joop van Laethem en
Karel Constandse. Zij kunnen
zich melden bij onderstaand

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

adres, redactie@dehaagsetijden.nl, om zo alsnog de prijs te
ontvangen.
Ivar Lingen
redactie@dehaagsetijden.nl

Grote gezinnen

De Haagse Tijden wordt goed
gelezen, want ik kreeg leuke
reacties op mijn oproepje voor
jongsten van grote gezinnen.
Helaas hebben die zich niet
aangemeld. Wel andere leuke
reacties van mensen die mijn
gezin kennen van vroeger.
Ik kom nu graag in contact met
jongsten uit gezinnen van 8
personen en meer. Dan is de
kans groter dat ik reacties krijg.
Marianne van Betten
marianne@haagshopje.com

Poëziealbum kwijt

Ik zoek voor mijn 87-jarige
moeder haar poëziealbum.
Zij heeft hem verloren in haar
tienerjaren. Dit poëziealbum
heeft een grote emotionele
waarde voor haar. Ze raakte
haar poëziealbum kwijt toen zij
woonde in de Westlandsestraat
13 in Den Haag. Haar naam was
Aleida Mulder.
Theo Wijmans
theo-wijmans@hotmail.com
06-13297075

De Gruyter

Eerst wilde ik u even zeggen
dat ik het een reuze fijne krant
vindt om elke keer weer te
lezen en wilde gelijk even
reageren op het stuk over De
Gruyter.

Ik heb met veel plezier het stuk
over De Gruyter gelezen want
ik kan mij dat nog zo goed herinneren van vroeger omdat je
toen in Rijswijk op de hoek van
de Herenstraat en Haagweg een
winkel van De Gruyter had.

Boksposters en raamaffiches

Amateur- of profboksers die in de jaren 1970 tot 1990/2000
hebben gebokst in Amicitia, de Houtzagerij,
Oranjeplein, Hourust of omgeving Den Haag en benieuwd zijn
of hun naam op deze posters staat, mail mij even.
Ik ga voor u zoeken.
Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com

Ik ging er toen op zaterdag met
mijn moeder de boodschappen
doen, eigenlijk meer voor het
snoepje van de week en ook
voor andere lekkerheden in
de aanbieding. Toen ik later
getrouwd was, zijn wij daar ook
nog onze boodschappen gaan
doen. Ik heb zelf nog bij mijn
speldjes verzameling de serie
verkeersborden van De Gruyter
gespaard, want als je voor een
bepaald bedrag boodschappen
kocht - ik weet niet meer hoe
groot het bedrag moest zijn kreeg je er een verkeersbord
bij en onder het bord stond De
Gruyter. Ik heb ook nog het hele
De Gruyter-servies compleet.
J.W. Mewissen
jwmewissen@casema.nl

De combinatie van nu met ‘toen’
spreekt mijn lezers aan’

Verslaggever Leo van der Velde kan er niet over uit dat zijn column in AD Haagsche Courant wekelijks zo veel reacties krijgt.
Als opa Leo schrijft hij daarin brieven aan kleindochter Rachel
(7) over hun belevenissen en over het Den Haag van vroeger.
,,Al had ik dat kunnen weten. Jullie krant wordt toch ook goed
gelezen?”, vraagt hij. ,,Voor interviews spreek ik vaak af in De
Posthoorn op het Voorhout. Dan nam ik ook altijd De Oud-Hagenaar mee en nu dus De Haagse Tijden. Maar die lees ik, zoals
iedereen. Niet om ideeën op te doen. Dat zou kinderachtig zijn.
Bovendien zijn mijn columns vooral persoonlijke herinneringen. Die zijn voor iedere Hagenaar of Hagenees anders. Als ik
met Rachel door de stad wandel, vraagt ze veel en geeft vaak
de aanzet voor een column.” Van der Velde lacht: ,,M’n oudste
kleindochter – haar zus Cloë is pas twee - wil graag weten hoe
mijn schooltijd en ons gezin was en vergelijkt dat met haar
kijk op de tijd van nu. Die combinatie, haar onbevangenheid
en mijn terugblik op vroeger spreekt mijn lezers aan. Ze gaat
graag naar het Museon en ook het Kinderboekenmuseum
vond ze prachtig. Maar toen ze in Haags Historisch Museum
het schilderij zag van het Haags stadsbestuur uit 1637 wilde
ze weg. Ze vond dat die magistraten eruit zagen alsof ze dood
waren.” Als de Lieve Rachel-column op vrijdag in de krant staat
wordt deze rond acht uur ’s avonds ook op ad.nl/den-haag en
Facebook van de Haagsche Courant gezet.
Foto: Pascale van Reijn

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 van ten minste 64.000 exemplaren gratis te krijgen,
op circa 360 distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. Voor 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
dehaagsetijden@bruckel.nl

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 3

Dinsdag 19 maart 2019

Hoe de provincie Zuid-Holland is ontstaan
A
ls ik vroeger een nieuw schrift kreeg,
schreef ik daar natuurlijk mijn naam
op. Maar ook een hele serie aanduidingen: de plaats waar ik woonde, de provincie, Nederland, Europa, de wereld... Inmiddels
woon ik in de provincie Zuid-Holland en is het
tijd om eens te kijken hoe die provincie is ontstaan.

Graafschap Holland
Rond het jaar 800 heerste Karel
de Grote in Europa. Zijn rijk
was zo groot dat hij plaatselijke
bestuurders nodig had. Een graaf
was zo’n vertegenwoordiger van
de vorst. In 1101 krijgt een van
de graven voor het eerst de titel
“comes de Hollant” (graaf van
Holland). Het gaat hier om Floris
II. Zijn voorvaderen stonden
nog bekend als graven van
West-Frisia. Het wapen van het
Graafschap Holland was de rode
leeuw.

Wapen Graafschap
Holland Gevangenpoort.

De laatste graaf
van Holland
was Philips II (1527 – 1598), die
nog veel meer titels had. Hij was
ook hertog van Brabant, hertog
van Gelre, graaf van Vlaanderen
etc. En waarschijnlijk voor hem
het meest belangrijk: hij was de

Portret van Floris II, graaf van Holland,
Adriaen Matham, 1620 - Coll Rijksmuseum.

koning van Hispanje die door
Wilhelmus van Nassouwe altijd
werd geëerd. De inwoners van
Holland en van de andere gewesten waren het niet eens met
de manier waarop hij regeerde
en met zijn vervolging van de
protestanten. Dus kwamen ze in
1568 tegen hem in opstand.

Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden
Na de lange strijd, tachtig jaar,
tegen Philips II en zijn opvolgers,
werd in 1648 de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden
erkend. In deze republiek was
Holland het meest machtige
gewest (een ander woord voor
provincie). Dit gewest werd
bestuurd door de Staten van
Holland die vergaderden in Den
Haag. De afgevaardigden van 18
steden kwamen regelmatig naar
onze stad om te overleggen en
besluiten te nemen.

‘Frans-Bataafse’ tijd
In 1795 was er weer een opstand, ook wel de Bataafse revolutie genoemd. De zeggenschap
van de 18 Hollandse steden
werd afgeschaft en Holland werd
verdeeld in 55 kiesdistricten.
Deze periode van wat je wel
democratie mag noemen, duurde
echter kort. In Frankrijk kwam
Napoleon Bonaparte aan de
macht en hij zorgde voor grote
veranderingen, ook in Nederland.
In 1807 werd Holland verdeeld
in de departementen Amstelland
met als hoofdstad Haarlem en
Maasland met Den Haag. Later
werd Maasland omgedoopt in
het “Départment de Bouches de
la Meuse” (departement van de
Maasmondingen).
Uniformiteit
Behalve nieuwe bestuurlijke
indelingen, zorgde Napoleon
ook voor het opheffen van de
verschillen tussen de gewesten.
Je moet je voorstellen dat er
in de verschillende provincies
verschillende maten en gewichten werden gebruikt en andere
munten. Napoleon maakte daar

Vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland, 1741, Jan Caspar Philips - Coll Rijksmuseum

Kaart van het graafschap Holland, Frans Hogenberg -mogelijk - 1592 Coll Rijksmuseum

een stelsel van. Ook voerde hij
in 1811 de burgerlijke stand in.
Geboortes, huwelijken en sterfgevallen moesten bij het gemeentehuis worden aangegeven.

standigheid van de gewesten of
provincies niet hersteld. Holland
werd één provincie, maar wel
met twee bestuurders. Die werden toen nog in alle provincies
gouverneurs genoemd. In 1840
kwam de definitieve splitsing
in Noord- en Zuid-Holland die
we vandaag nog steeds kennen.
Bij de boedelscheiding kreeg
Zuid-Holland de rode leeuw mee
in het provinciewapen en in de
provincievlag.

Provincie Zuid-Holland
In de huidige provincie Zuid-Holland wonen 3,5 miljoen mensen
op minder dan 3.000 vierkante
kilometer. Voor wie regelmatig
Den Haag via de Utrechtse Baan
binnenrijdt, is het Provinciehuis
een bekend gebouw. Wat daar
gebeurt is voor veel van deze
inwoners minder bekend. Op
de website zuid-holland.nl vind
je onderwerpen als: ruimte,
verkeer en vervoer, energie, veiligheid. En lokaal bestuur, want
de provincies moeten toezicht
houden op de gemeenten, zeker
op financieel gebied.
Eén keer in de vier jaar mogen
we naar de stembus voor de
verkiezingen van de Provinciale
Staten van Zuid-Holland. Een
mooie aanleiding om eens stil te
staan bij onze provincie.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen
en Fietstours in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Portret van Filips II van Spanje Johannes Eillarts - 1600 - 1650 - Coll
Rijksmuseum

Koninkrijk
der Nederlanden
Nadat Napoleon in 1815 was verslagen, werd Willem I koning van
het Koninkrijk der Nederlanden.
In dit Koninkrijk werd de zelf-

Provincie Zuid-Holland Wapen op Provinciehuis
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM
DE BROMMOBIEL MET DE MAKKELIJKSTE INSTAP

Busvakanties All Inclusive

Autovakanties All Inclusive

KOM HET ZELF ERVAREN
PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!

5 dg. All Inclusive Hotel Jägerhof ***

U KUNT IN EEN
BROMMOBIEL RIJDEN
ZONDER AUTORIJBEWIJS

5 dg. All Inclusive Hotel Altenahr ***

Teutoburgerwald / Duitsland € 389,389,- p.p.

4 dg. Villa Vennendal / Veluwe € 269,269,- p.p.
5 dg. Hotel ‘t Holt / Twente € 234234- p.p.

Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,385,- p.p.

5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 229229- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 239,239,- p.p.

Rijs / Friesland € 389,389,- p.p.

5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud ***

All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,445,- p.p.

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

5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,223,- p.p.

5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249249- p.p.
5 dg. Hotel Mutter / Tecklenburg € 275,275,- p.p.
5 dg. Hotel Am Wall / Westfalen € 269,269,- p.p.
- en nog veel meer All Inclusive hotels -

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze

Speciale service voor senioren

• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• Uw uitvaartverzorger in regio
Haaglanden

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

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Pim

Marcel

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

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

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Carola

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

VERHUIZ

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.

EN
EN ONTR
UIMEN

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

S��i�����
���
Ne���l�n�

www.seniorenhulp.com

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

NEEM
MEE!

VOLG ONS
OOK OP
FACEBOOK

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

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

hoek Prins Hendrikstraat.

Brand Assets

Facebook Brand Guidelines

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

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

Like

Love

Haha

Wow

Angry

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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.

Sad

����
Using Reactions
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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.

Komst elektrische tram van Benoordenhout naar Leiden

R

egelmatig hoor je stemmen over
een tramdienst van Den Haag via
Wassenaar naar Leiden. Vanaf 1923
is er een HTM-lijn actief geweest op dit traject waarvan door vele forensen en toeristen
dankbaar gebruik werd gemaakt. Eind 1961
viel het doek over deze verliesgevende tramlijn, die ongetwijfeld bij menig lezer nog de
nodige nostalgische herinneringen losmaakt.
In 1920 is Den Haag volop
bezig om in samenwerking met
de HTM het openbaar vervoer
zo goed mogelijk zijn plaats in
de stad te geven. Heel wat grote
investeringen werden gedaan
door de elektri�icering van het
tramnet.
Maar ook nieuwe lijnen werden
aangelegd, zoals de buitenlijn
richting Wassenaar en later
Leiden die wat vreemd werd
aangeduid met de naam: lijn I²,
doch in de volksmond gewoon
de Wassenaarse tram werd
genoemd.
Traject
Nadat de nodige concessies
waren verleend kon de bouw
beginnen. Stukken land moesten hiervoor worden onteigend. De lijn werd in ijltempo
aangelegd en in de zomer van
1923 konden de eerste ritten
worden gemaakt. De Benoordenhoutseweg was voorzien
van zware Noorse klinkers en

het rechtergedeelte richting
Wassenaar zou door de tram in
beslag worden genomen.

De Duitse spanningsmasten
van 25 meter hoog waren van
gewapend beton. Het was een
nieuwigheidje, want meestal
waren de masten in die tijd van
hout of ijzer. Het traject begon
aanvankelijk bij de Benoordenhoutseweg en via de Zijdeweg
en de Witterburgerweg ging
de tram over de Stoeplaan,
de Backershagenlaan en de
Van Zuylen van Nijeveltstraat
naar de lus op de Deylerweg,
waar ook de luxe remise was
gevestigd.

Enkele jaren later werd de
lijn verlengd via de Rijksweg
en deels eigen baan naar de
Rijnsburgerweg en uiteindelijk
de Haarlemmerstraat bij de
Zijlpoort in Leiden. Hiervoor
diende de krakemikkige houten
brug bij de Haagsche Schouw te
worden vervangen voor een so-

lide exemplaar die het gewicht
van de tram kon torsen.

Dierentuin
Aan Haagse zijde werd spoedig
het vertrekpunt verplaatst naar
de Haagse Dierentuin, doch dat
bracht wel extra kosten met
zich mee door de bouw van
twee bruggen over de Bossloot
vanwege het maken van een
lus om te draaien. Daarbij werd
ook een mooie bospartij aan
de vooruitgang opgeofferd. Het
ging allemaal niet van een leien
dakje. De Haagse bestuurders
zaten vaak ingeklemd tussen de
eisen van het rijk en Gedeputeerde Staten.
Kievit
Het gehele traject tot aan de

Haagsche Schouw bedroeg 14,5
km en liep door schitterende
natuurrijke delen van Wassenaar, die voor de Hagenaar nog
nauwelijks bekend waren. Een
prachtige gelegenheid om met
de tram uitstapjes te maken
en de omgeving te verkennen. Zo kon uitspanning “De
Kievit” volop pro�iteren van
nieuwe bezoekers. Ook kasteel
Oud-Wassenaar kon nieuwe
gasten verwachten. Eerste Pinksterdag 1924 maakten 6.200
passagiers gebruik van de tram
en op Tweede Pinksterdag
maar liefst 14.500 ondanks de
Zuidwesterstorm. Naast de vele
voordelen van de komst van de
tram, zag de lokale bevolking in
de nieuwe luxe villa’s de komst
eerder als een verstoring van

hun rust.

Einde
Het einde van de lijn werd niet
zozeer veroorzaakt door �inanciële stroppen, maar wel door
het feit dat de gemeente Den
Haag het gehele verlies voor
zijn rekening moest nemen.
Wassenaar en Leiden hadden
wel de lusten, maar niet de
lasten. Daarnaast werd de weinig wendbare tram gezien als
een ouderwets vervoermiddel
dat zijn langste tijd had gehad.
Zonde, hè?
Wie herinnert zich de tram
nog?
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Tante Pos rond 1960 (deel 8)

Hond

Als zo’n hond in de gaten krijgt wie die vent is die
iedere dag aan de deur morrelt en rommel naar
binnen gooit en dat-ie te herkennen is aan een pet
op zijn hoofd en een zware tas om z’n nek, dan
heeft de postbode een probleem!
Zo’n hond is bereid om met
ware doodsverachting en
onmenselijke trouw zijn huis te
verdedigen door die postbode
aan te vallen, zodra hij hem in
de gaten krijgt.
In één van onze bestelrayons,
waar veel vrijstaande huizen
stonden met een �link stuk tuin

er om heen, woonde zo’n lief
maar vooral waakzaam dier
van een zeventig centimeters
hoog, die meestal achter het
huis lag. Als de bakker of de
melkboer naar de achterdeur
liepen, kwam hij ze kwispel-staartend tegemoet. Maar
raakte de postbode met één
vinger het tuinhekje aan dan

vloog hij huilend en met blikkerende tanden om het huis heen:
ten aanval!
De bestellers van dat wijk
waren van meer dan middelbare leeftijd en na bijna veertig
dienstjaren er aan gewend
geraakt dat onder alle omstandigheden de post besteld moest
worden. Ze slingerden hun al
wat stramme benen over het
hekje, slopen naar de deur,
lieten zeer behoedzaam de post
in de bus glijden en retireerden
op dezelfde wijze.

Dit ging jarenlang
goed tot op een
dag Joop Zee, één
van de oudste
bestellers van het
wijk op de geijkte omzichtige
wijze de post bestelde. Net op
de terugweg zijnde hoorde hij
tot zijn grote schrik de deur
opengaan. De vrouw des huizes
stond in de deuropening en
wenkte hem terug.
“Beste post,” zei ze, “jullie zijn
toch niet zo jong meer, waarom
komen jullie niet gewóón door

het hekje in plaats van er over
heen te klimmen?”
“Nou mevrouw,”was het antwoord, “als ik dat hekje open
doe, dan komt die hond van u
aan stormen en...”
“Ach beste man, die hond is al
jaren dood!”
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com
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Bazen vroeger en nu

Van paalchef tot coach

H

agenaars die in de jaren ’60 en ’70 bij het
girokantoor op het Spaarneplein hebben
gewerkt - dat zijn er duizenden - weten
wat ik bedoel. Er werd gewerkt in grote zalen en
het personeel werd in de gaten gehouden door
toezichthouders die tegen de pilaren leunden.

Vinger opsteken als je naar
het toilet wilde. Als er iemand
�lauwviel werd juffrouw
Vuurman - personeelschef geroepen met het vlugzout,
overspannen medewerkers
vluchtten het Spaarneplein op.
Ik hoorde de verhalen als
nieuwe personeelschef in 1973
en heb het zien gebeuren: de
paalchef werd coach.

Onwillige honden
Naoorlogs Nederland werd op
de been geholpen met Marshall-hulp en kadertraining:
‘Doet de werker het verkeerd
dan is het hem niet goed geleerd’, was het motto. Chefs van
de girodienst kregen cursussen
en werden de instructeurs van
hun personeel. Theorie X, medewerkers zijn onwillige luie
honden en moeten met straf en
beloning aan de gang gehouden
worden door autoritaire bazen,
werd vervangen door theorie
Y: medewerkers zijn goedwillende brave borsten en zullen
hun best doen als ze aardig
behandeld worden. Mac Gregor
- Amerikaanse managementgoeroe - was de dominee van

dit geloof dat weerklank kreeg
in de bedrijven toen in de jaren
’60 en ’70 Nederland veranderde, weg met de autoriteiten.

‘Dames, wisselen!’
Het eenzijdige beoordelingsgesprek verdween in de geschiedenis van personeelsmanagement en werd vervangen door
het functioneringsgesprek,
werkoverleg werd geïntroduceerd en nieuwe vormen van
samenwerking en organisatie
ontstonden. Professor H. J. van
Beinum introduceerde bij de girodienst in een codeercentrum
(Breda) de zegeningen van
taakverruiming en jobrotation.
‘Dames wisselen’, commandeerden de chefs met tegenzin om
de paar uur. Ze zagen niets in
dit van hogerhand opgelegde
experiment, de dames ook niet.
Op mijn universiteit - waar
ik tussen de bedrijven door
studeerde - vond een professor
dat het heil moest komen van
arbeiderszel�bestuur, Joegoslavië als voorbeeld, weg met de
bazen.
Bij de Amsterdamse brandweer

Girokantoor Spaarneplein (1954). Foto: P. Rombouts, collectie Haags Gemeentearchief

is nu een viersterrengeneraal
ingezet in een poging de desastreuze gevolgen van zel�bestuur
door de spuitgasten onder
controle te krijgen.
De werknemer als human resource
Mijn opvolgers werden P&O –
Managers en weer later Human
Resource Managers.
Human resource? “Ik ben een
human being, geen resource”,
reageerden sommigen.
De bazen en toezichthouders
werden omgevormd tot chefs
die modern moesten leidinggeven. Weer later moest de

chef vooral de coach van de
medewerkers zijn. Iedereen is
immers professional, dus kan
wel zonder chef.

Hoe krapper de arbeidsmarkt,
hoe aardiger de leiding.’ Kom
werken in het leukste kantoor
van Nederland, tafeltennistafels, schaaltjes met fruit,
de beste kof�ie, uitdagende
projecten, jouw ontplooiing
staat centraal.’ En natuurlijk
heb je eigenlijk geen baas, maar
een coachende vriend die zich
kwetsbaar opstelt.
Tot de volgende reorganisatie,
dan word je er net zo liefdeloos

uitgemikt als vroeger. Dat heet
nu anders, de coach begeleidt
je naar de uitgang en moet
helaas afscheid van je nemen.
Van baas naar chef naar coach.
Maar wie weet zien we binnenkort de volgende advertentie: ‘Voor de Amsterdamse
Brandweer wordt gezocht: ‘Een
rechtlijnige, spijkerharde baas
die orde op zaken stelt in een
uit de hand gelopen situatie.’
Alles verandert en komt weer
terug en de beste managementstijl is wat past in de situatie.
Derk Izaks
dizaks@xs4all.nl

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

DE VOLHARDING
LEDEN
HELPEN LEDEN

Door de toenemende vraag naar hulp
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij
Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligersteam
De Blijmakers van De Volharding helpen leden die wij Ontmoeters noemen, voor
een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem maar
op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken, staan onze
leden voor u klaar.
Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag
ontvangen van maximum 1700,04 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u
bijstand heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator Blijmakers
Janna van Otterloo Mobiel 06-256 368 84.
E. janna@devolharding.nl Tijdens kantooruren 070- 221 05 82.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR | www.devolharding.nl
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Auto te water
D
T

De inspirerende oproep om verhalen in het aardige
artikel onlangs over de gezonken woonboot nabij de Loosduinsekade bracht mij terug naar mijn
jeugdjaren. In de naoorlogse jaren groeide ik daar ook op.
Het laatste deel tussen de Soestdijksekade en de (nog onbebouwde) Medemblikstraat was
doorgaans een en al rust, zeker
voor wat het autoverkeer betreft
want slechts een paar bewoners
hadden daar de beschikking over.
Bovendien was het een soort
doodlopend deel langs de Loosduinse Vaart dat eindigde tegen

de houtloods van Van Rossem bij
het z.g. ‘kippenbruggetje’ naar de
Laan van Eik en Duinen. Je kon er
dus heerlijk op de brede rijweg
de spelletjes van die tijd spelen
zoals hoepelen maar ook gewoon
voetballen. Dat had één nadeel,
als je viel lagen je knieën gelijk
open vanwege de ruwe blauwe
koperslakkeien waarmee de
rijweg geplaveid was.

Verder werd je speelrust soms
verstoord door de bakker,
melkboer of olieman met hun
handkarren die met de producten langs de deuren gingen.

Er was ook een opvallend
transportmiddel: groenteman
Klaver die met paard en wagen
voorzien van Westlandse groeten
zijn waar aan de man bracht. Zo
was ik op een schoolvrijemiddag
voor ons portiek aan het spelen
toen ik ineens een hoop herrie
en gegil hoorde. Het paard was
op hol geslagen en kwam met
groetenwagen en al mijn richting
uit. Verschrikt dook ik achter de
stenen pilaster voor ons portiek
en zag het paard afbuigen naar
de waterkant. In die tijd lagen er
nog geen woonboten (die hebben
er maar een aantal jaren gelegen)
en het galopperende paard boog
af naar de vaart. Van schrik
wilde het arme dier tot stilstand
komen maar de massa van de
groetenkar achter hem dwong
hem met kar en al in het water te
springen! Paniek natuurlijk bij de
mensen die het zagen gebeuren
en gelukkig was de brandweer
vrij snel ter plaatse. Het paard
werd van zijn zware last bevrijd
en op de kant getakeld. Of hij het
uiteindelijk overleefd heeft kan
ik mij niet meer herinneren. Tot
slot werd ook de groentekar op
de hoge walkant gehesen. In de
vaart bleef de nodige groente
en fruit achter dat vermoedelijk is terug gedobberd naar de
groenteveiling aan de Fruitweg.
Helaas heb ik van deze voor mij
spannende gebeurtenis geen foto
kunnen maken.

Dat lag anders toen ik begin jaren
vijftig zelf een fototoestel had en
er een personenauto in de vaart
nabij de brug met de Soestdijksekade belandde. Gelukkig vielen
er geen gewonden maar ook hier
weer leverde een takelwagen uitstekend werk door het gevaarte
onder grote belangstelling uit het
water te takelen. Ach ja, op ‘De
Kade’ viel er in die jaren, zonder
voorbijrazende auto’s en tramstellen, genoeg te beleven.
Joop Raaphorst
Jmc-raaphorst@caiway.net
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

WIN

KAARTEN

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

VOOR

MAMMA

MIA!

Mamma Mia!
is een muzikaal feestje
E

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).

r zijn van die musicals waar het publiek niet snel
genoeg van krijgt. Mamma Mia! is zo’n musical.
Inmiddels is Nederland toe aan de derde versie
en het publiek is echt nog niet Mamma Mia! moe. Integendeel. De hitmusical met de muziek van ABBA trekt in
het Beatrixtheater in Utrecht volle zalen en onlangs werd
het recordaantal van de 300.000e bezoekers bereikt.
De populariteit van de musical is uiteraard
voor een belangrijk deel te danken aan de
tijdloze en heerlijke ABBA songs die bijna
iedereen wel leuk vindt. Benny Anderson
en Björn Ulvaeus schreven hun liedjes in
de jaren zeventig en tachtig als materiaal voor hun groep. In 1999 bleek dat al
die afzonderlijke nummer heel geschikt
waren om het verhaal van Donna en haar
drie lovers te vertellen die alle drie de
vader van dochter Sophie kunnen zijn. Na
de première in Londen in 1999 volgden
veel versies in alle delen van de wereld. In
Nederland kon in 2003 en 2009 al worden
genoten van Mamma Mia! en nu is daar
de nieuwste versie met Antje Monteiro als
Donna aan worden toegevoegd. Of je nu
een die-hard ABBA fan bent of niet in het
Beatrixtheater word je vanzelf blij als je

naar de musical kijkt. Het enthousiasme
spat van het podium af. Dat is voor een
belangrijk deel te danken ana de goede
cast. Antje Monteiro is een prima Donna
die haar rol ook de nodige humor weet
mee te geven. En Jolijn Henneman speelt
Sophie met veel flair die zich behoorlijk in
de nesten werkt door zomaar drie mogelijke vaders uit te nodigen. Want hoewel
Sophie denk dat ze haar vader direct zal
herkennen is dat natuurlijk helemaal niet
het geval. En dan de drie vaders gespeeld
door Dieter Troubleyn, Zjon Smaal en
Emiel de Jong. Je mag hopen dat één van
die mannen je vader is maar Sophie heeft
ze maar liefst alle drie. Ook de kostuums
spatten de pan uit. Soms heerlijk over de
top, jaren zeventig discosfeertje met veel
kleur en natuurlijk de onvermijdelijke

plateauzolen. Mamma Mia! ademt een en
al vrolijkheid en gezelligheid uit.

Lezersactie

Speciaal voor lezers van deze krant worden er vijf keer twee kaarten weggegeven
voor Mamma Mia! Om kans te maken
moet u het antwoord geven op deze vraag:
Voor de hoeveelste keer is er een Nederlandse Mamma Mia! in het Beatrixtheater?

Mail naar puzzel@dehaagsetijden.nl. Niet
in de prijzen gevallen? Kijk dan voor kaarten op www.mammamia.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

Zondag 24 en 31 maart

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.

Tramritten historische gele en blauwe tram Den Haag - Voorburg station
Op zondagmiddag 24 maart rijdt de
Tramwegstichting depot Scheveningen 2
ritten met een historische gele HTM-tram
en met de grote Blauwe tram A 106 van
het Statenkwartier naar Station Voorburg.
De route zal deels het traject volgen van de
voormalige HTM-tramlijn 10 welke in december 2011 is opgeheven. De opbrengst is
ten bate van de restauratie van het oudste
inzetbare Nederlandse tramrijtuig, de HTM
402 uit 1896 en de NZH-aanhangwagen
Tramweg-Stichting depot Scheveningen
B 37 van de blauwe tram. Bij voldoende
foto: TS-scheveningen
belangstelling wordt deze rit op zondag 31
maart herhaald, op deze zondag rijden we met onze twee gele HTM-trams, dus die dag
rijdt er geen blauwe tram. Er zijn twee ritten welke om 13.00 en 15.00 uur vertrekken
van het zijperron bij het eindpunt van tramlijn 16 aan de Statenlaan in het Statenkwartier in Den Haag. Bij Station Voorburg is een korte pauze voor het maken van foto’s. De
rondrit duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten. De ritprijs bedraagt 15 euro per persoon.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar rit-ts-schev15@hotmail.com en
geef daarbij uw voorkeur aan voor de rit van 13.00 of 15.00 uur, alsmede voor een
plaats in de gele of blauwe tram. Vervolgens ontvangt u bericht hoe u kunt betalen, na
betaling bent u verzekerd van een zitplaats. Meer informatie over de Tramwegstichting,
onze trams, activiteiten en tramritten kunt u natuurlijk altijd vinden op onze website:
www.tramwegstichting.nl.

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

Back to the sixties

Zaterdag 23 maart:‘’ Back to the sixties ‘’ in Vlietzicht in Rijswijk
Op zaterdag 23 maart a.s. ‘’ Back to the sixties ‘’ in Vlietzicht op het Jaagpad in Rijswijk
,2 top bands spelen de hits van Cliff & the Shadows. Uit Zoeterwoude/Leiden spelen de
Sound Sixties - naast het Cliff-repertoire - ook de juweeltjes van de Maskers, Jumping
Jewels en Elvis. Uit Den Haag en omstreken spelen de Seaside Shadows met als sologitaristen Pete Korving en Gerard Burgerhout, aangevuld door een geweldige backing,
de sterren van de hemel. Ouderwetse Stratocasters doen je de oude tijden opnieuw
beleven. Zaal open om 19 uur, het feest start om 20 uur. Kaarten a 7 euro alleen aan de
zaal verkrijgbaar!

Onderlinge gesprekstafels

11 april: Onderlinge Gesprekstafels rond het thema verbinding
en verbondenheid.
Het Senioren Collectief Haaglanden start op 11
april met een serie Onderlinge Gesprekstafels
rond het thema verbinding en verbondenheid.
Wat is de bedoeling: In een serie van vier ontmoetingen spreken we om de twee weken over
een onderwerp dat raakvlakken heeft met ons thema.

Na een korte inleiding gaan we in gesprek met elkaar in kleine groepjes van 6 tot 8 mensen aan een tafel. De leidraad hierbij is verleden – heden – toekomst.

Gesprekspunten:

Wat zijn de veranderingen die we in ons leven hebben meegemaakt in de loop der jaren.
Welke veranderingen zijn een verrijking en welke veranderingen volgens u een verarming. Te denken valt o.a.: huishouding, man-/vrouw-verhouding, opvoeding en communicatie.
De eerste gesprekstafels zijn op 11 april: 14:00 uur, Marterrade 10, bereikbaar met
RandstadRail 4, halte De Rade. Opgave telefonisch 070 2002066 of per e-mail via
info@seniorencollectiefhaaglanden.nl. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Cursussen Digisterker – Werken met de E-overheid in de bibliotheek

Met de belastingaangifte in het verschiet, heeft bibliotheek Den Haag weer
cursussen Werken met de E-overheid ingepland. Deelnemers leren in deze
gratis cursus hoe ze via internet snel en makkelijk zaken kunnen regelen met
de overheid.
De cursist leert stap voor stap om steeds meer via internet zelf te regelen. Hoe kun je
informatie vinden bij de overheid? Maar ook, hoe kun je iets aanvragen, bijvoorbeeld
een paspoort bij de gemeente, of zorgtoeslag bij de Belastingdienst. Ook MijnOverheid
en de Berichtenbox komen aan bod. Bij de start van de cursus ontvangen cursisten een
werkboek.

Gecertificeerde docenten
De docenten die de cursus begeleiden hebben daarvoor eerst een speciale training
gevolgd. Ze zijn gecertificeerd om de cursus te geven. Ze hebben immers te maken met
zeer privacygevoelige informatie.

Cursusdata
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten. De cursussen wordt aangeboden in de Centrale
Bibliotheek en in de vestigingen Escamp, Scheveningen en Haagse Hout.
Zie https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Leren/Cursussen-1/Werken-met-de-eoverheid.htm voor locaties, data en tijden. Van te voren aanmelden is noodzakelijk.

di 2 apr, 19.10 uur, Omniversum:

Verdi’s LA FORZA DEL DESTINO (live)
Een sterrencast onder leiding van diva
Anna Netrebko is te bewonderen in
Verdi’s epische en ambitieuze opera
La forza del destino, een tragedie over
liefde, obsessie en wraak.
De markies van Calatrava verbiedt een
huwelijk van zijn dochter Leonora met
Don Alvaro. Hij weet nog maar net te
voorkomen dat zij toch in het geheim
trouwen. In het daarop volgende handgemeen doodt Alvaro per ongeluk de markies.
Stervend vervloekt hij zijn dochter. Leonora en Alvaro slaan op de vlucht, achtervolgd
door Leonora’s broer Don Carlos die zijn vader wil wreken.
Met Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier, Ferruccio Furlanetto, e.a.
Regie: Christof Loy, muzikale leiding: Antonio Pappano.
do 16 mei, 19.30 uur, Omniversum:

Gounods FAUST (registratie)

Ervaar de elegantie en decadentie van Parijs anno
1870 in Faust, David McVicars spectaculaire en
oogstrelende productie van Gounods meest geliefde
opera. Gedesillusioneerd in het leven roept Faust
de hulp in van Satan. De duivel Méphistophélès
verschijnt en sluit een deal met de oude filosoof: hij
schenkt hem jeugd en de mooie Marguerite in ruil
voor zijn ziel. Faust stemt in en Méphistophélès zorgt
ervoor dat Marguerite haar interesse in haar geliefde
Siébel verliest en verliefd wordt op Faust.
Met Michael Fabiano, Erwin Schrott, Diana Damrau, Stéphane Degout, e.a.
Regie: David McVicar, muzikale leiding: Dan Ettinger
Dinsdag 16 april

Style & Beautydag bij De Regisseur in Scheveningen

De Regisseur is een plek voor ontmoeten en
persoonlijke ontwikkeling, vooral voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Iedereen die er met Pasen op zijn
of haar paasbest uit wil zien kan die middag
zich volledig gratis in de watten laten leggen.

Maak je klaar voor de zomer en gun jezelf een
stralende look. De kledingbeurs heeft een ruime keuze uit prachtige, hippe kleding.
Ook is er een pedicure voor de nodige voetverzorging, zijn er visagistes die je opmaken
volgens de laatste trends en is er een nagelstyliste aanwezig. U bent van harte welkom.
Kleding inleveren kan t/m woensdag 10 april. Waar: Jacob Pronkstraat 6, van 12.00 tot
15.00 uur.
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De Binckhorstlaan
I
k was bijna 16
jaar, toen ik
ging werken
aan de Binckhorstlaan 36. Bij de PTT. De
laan oprijdende, vanaf de Lekstraat, zijn
er nu twee viaducten. De tweede, waar
nu de steenhouwerij
is gevestigd was er
nog niet. Evenals de
steenhouwerij zelf.
Het viaduct is men,
kort na mijn aanstelling in april 1967,

Tegenwoordig heet het gebouw
BINK36. Nog heden heb je daar
3 gebouwen. Twee hoge en een
lage. Dat lage gebouw heette
gebouw D.
In het eerste gebouw, CWP (Centrale Werk Plaats), werden telefoons gerepareerd. In het tweede
gebouw was de CMZ (Centrale
Magazijn Dienst) gevestigd. Daar
werden de kapotte telefoons
aangeleverd.

Muziek op de zaal? Je mocht
niet eens fluiten. Één keer per
dagdeel, een half uur, werd er
muziek gespeeld. En was er
iemand overleden, dan was er de
gehele dag geen muziek. Raam
open? Néé, geen ramen open.
Koffie- en rookpauzes. Ja, toen
mocht er nog op de afdeling
gerookt worden. Ja, tijdens de

pauze dan. Op de zaal niet.

Als je je brood nog niet op had, of
je sigaret nog niet? Jammer dan.
Brood in je trommeltje, of je peuk
uitmaken. Als de chef z’n kopje
kwam brengen, hij zat eenzaam
in de vissenkom (kantoortje met
ramen), dan was daar het einde.
Weer aan het werk.
Aan de overzijde van BINK36

stond een gashouder. In 1968 is
men deze gaan slopen. Aan de
kant van het CMZ-gebouw, en
richting naar Voorburg lopende,
kwam je langs Van Gend & Loos.
Daarnaast een benzinepomp,
van Fa. Kerkhof. Eerst een witte
pomp. Na een aantal jaren werd
het een Shell-station. En sinds dit
jaar is het een groene pomp. Van
BP. Voor de pompen stond er een

Dinsdag 19 maart 2019
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gebouwtje. Daar, linksachter, de
auto wasserette. En dáárachter
weer een garage. Achter de garage was er een opslagplaats. En
op die plaats kwam het kabelmagazijn van de PTT.
Het einde van het terrein liep in
een trechtervorm. Met een hek.

Af en toe kwam er politie op het
terrein. Haspels, koper en ander
materiaal waarmee te handelen
was. Dus het was elke dag controleren of dat het achterste hek
dicht was. Of dat je sleepsporen
zag.
Naast het kabelmagazijn zat
PaMeTex. Met een regelmaat
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hoorde je weer een klap?! ‘t
Had te maken met “vergeten”
vloeistof.

Op de hoek van de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg zat
er links een, infopost m.b.t. de
Rotterdamsebaan. Op de andere
hoek zat een bouwmarkt, Karwei.
Aan de overzijde zit McDonald’s.
Verder lopende aan díe kant,
richting Junostraat, waren alleen
maar autobedrijven. Je loopt
dan van zelf langs het nog steeds
aanwezige kasteel.
Ook is er nog steeds een opleidingsgebouw voor vliegtuigen.
Van Fokker. Daarnaast wás er in
een tijdelijk gebouw een opslag
van diverse bussen. Van o.a. de
HTM.
Aan het eind van de Junostraat
was er een gebouw van de Centrale Directie. Die verzorgde o.a.

de marifonie.
Vanaf de Karwei richting Voorburg lopende, kwam je een wit
pand tegen, Binckhorstlaan 180184. Het hoofdkantoor van de
TFD (telefoondistrict Den Haag).
Voorheen aan de Jan Hendrikstraat 4.
Steek je de Wegastraatover ,
kwam je langs een rijtje huizen.
De straat daarachter heette de
Vestastraat. Deze uitlopende
kwam je op de Zonweg. Op de
hoek van de Zonweg was er Auto
Palace.
Over de brug komen er alleen

nog huizen. Vóór de brug kwam
er een betonfabriek. Als je de
Zonweg oploopt, zie je thans het
te huur staande kantoorgebouw.
Ook daar zat de KPN in, alsmede
op het Maanplein.

O ja, ik kan nog veel meer er over
vertellen. Weten? Mail maar.
Of ik nú nog kom op de Binckhorstlaan? Ja, om een auto te
huren bij Europcar.
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
NIEUWE BOODSCHAPPENTROLLEYS IN ONS ASSORTIMENT
Onze collectie boodschappentrolleys is onlangs uitgebreid met nieuwe modellen!
Hierbij een kleine greep uit de mooie boodschappentrolleys die wij voor u hebben geselecteerd.
TROLLEY SCALA BEA ROOD OF GRIJS

TROLLEY SCALA PLUS LILO ROOD OF ZWART

-Lichtgewicht boodschappentrolley, weegt slechts 2,5 kg
-De trolleytas heeft een inhoud van 36 liter en apart binnenvakje
-Inklapbaar frame, compact en makkelijk mee te nemen
-Verkrijgbaar in kleuren: rood of donkergrijs met paardenbloem print

-Lichtgewicht boodschappentrolley van slechts 2,1 kg
-De trolleytas heeft een inhoud van 39 liter en apart binnenvakje
-Inklapbaar frame, zeer compact en makkelijk mee te nemen
-Verkrijgbaar in kleuren: zwart of rood met witte bloemenprint

Met de
Volharding pas

Met de
Volharding pas

€ 42,45

€ 76,45

Normale prijs € 49,95

Normale prijs € 89,95

TROLLEY ROYAL KIRA IN DIVERSE KLEUREN

TROLLEY QUATTRO LOME ZWART OF GRIJS

-Sterk en robuust Royal trolleyframe
-Eenvoudig afneembare tas met ruime inhoud en apart koelvak
-Geschikt om aan een winkelwagentje te hangen
-De trolley inclusief tas weegt ca. 3.2 kg
-De tas heeft een inhoud van 41 liter
-Verkrijgbaar in kleuren: rood, zilvergrijs, donkergrijs en blauw

-Stabiel 4-wiels frame, u kunt de trolley duwen of trekken
-Gemaakt van stevig aluminium, weegt slechts 3,5 kg
-De trekbeugel is in hoogte verstelbaar
-Inklapbaar frame
-De Tas heeft een inhoud van 39 liter
-Verkrijgbaar in kleuren: zwart en lichtgrijs

Met de
Volharding pas

Met de
Volharding pas

€ 114,70

€ 84,95

Normale prijs € 134,95

Normale prijs € 99,95

FYSIC MOBIELE
KLAPTELEFOON FM-9710
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.

Met de
Volharding pas

€ 84,95

Normale prijs € 99,95

COMFORTABELE DOUCHESTOEL

LET’S GO INDOOR ROLLATOR

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.

Lichtgewicht binnenrollator in stijlvolle
uitvoering. Deze binnenrollator is een populair
model omdat hij smal en zeer wendbaar is en
bovendien inklapbaar.
Voorzien van afneembaar dienblad en een
rembeugel onder het handvat, die ook met één
hand bediend kan worden. De duwbeugel is in
hoogte verstelbaar.

Met de
Volharding pas

€ 101,50

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.

Verkrijgbaar in de
kleurcombinaties:
rood/antraciet, zwart/wit
en beuken/zilver.
Bijbehorend tasje
optioneel bij te bestellen.
Met de
Volharding pas

€ 160,65

Normale prijs € 189,-

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.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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De Weimarstraat in de jaren ’50 en ’60
O
T

p mijn artikel in dit blad van 22 januari jl., over de winkels in de Weimarstraat tussen het Koningsplein
en het Regentesseplein, zijn veel reacties met
aanvullende informatie binnengekomen. Met
name over winkels die ik niet vermeld had,
omdat het artikel dan te lang zou worden.
Om het beeld van de straat completer te maken, ‘wandelen’ voor een tweede keer langs
de winkels van weleer. Met dank aan degenen
die gereageerd hebben!
Net over de brug van het Verversingskanaal komen we, op
de hoek van de Suezkade, het
groentewinkeltje van Haring
tegen. Daarnaast de slagerswinkel van mijnheer Mol. Vervolgens
de schoenenzaak van de familie
Dekker, met in het portaal een
fraaie, hoge vitrine met ronde
glazen hoeken. In de etalage
stond een tijdje een grote, rode
pluchen speelgoedbeer. Als we
op de tram stonden te wachten,
moest ik er altijd naar kijken. In
datzelfde gedeelte van de straat
was apotheek Kraus waar pillen
en poeders werden vervaardigd
en banketbakker Kraayer, met
prima gebak.
Aan dezelfde kant van de
straat, op de hoek van de Van
Bylandtstraat, was een poeliersbedrijf met erachter een
slachterij. Kinderen konden daar
soms een afgehakte kippenpoot
krijgen, waarmee je je vriendjes
aan het griezelen kreeg. Vooral

als je aan een pees trok, waardoor de tenen wijd gingen staan!
Halverwege de rij winkels de
bloemenzaak van Dick Pas. Zijn
zoon, René Pas, speelde vroeger bij ADO. Even verderop de
tassenwinkel van Verleg. Zowel
in zijn etalage als in de winkel
zelf waren de tassen en koffers
van onder tot boven opgestapeld.
De goedkoopste koffers waren
niet van leer, maar van geperst
karton.

Even een stukje teruglopen naar
de overkant. De eerder beschreven winkel met rookwaren
heette Van Tuyll. Op de toonbank
stond een gasbrander (met een
‘eeuwige’ vlam), zodat klanten
direct een sigaartje of sigaret
konden aansteken. Kinderen gaf
hij schuimpjes. De winkel met
lederen motorjassen en schuimrubber van Graswinkel heb ik al
beschreven, maar niet zijn prachtige lichtgroene (of lichtblauwe)
Amerikaanse auto met van die

Fietsenhandel Veenendaal

vleugels. Veel auto´s stonden er
toen nog niet in de straat. Ik herinner me even verderop nog een
karakteristieke zwarte Citroën
Traction Avant.
We steken bij de Franklinstraat
weer even over, richting Regentesseplein. Naast paardenslager
Englebert vond je een geweldige
modelbouwzaak (Eric’s Hobbyshop?), waar bouwpakketten
te koop waren met alle mogelijke plastic schaalmodellen

Regentesseplein, met links de Regentesselaan en op de achtergrond de Weimarstraat, gezien in de richting van het
Koningsplein (1968). Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

van vliegtuigen, boten, auto’s,
militaire voertuigen, noem maar
op. Van klein (wat voor mij net
betaalbaar was) tot heel groot en
meestal van de merken Revel en
Airfix. Ook houten modellen van
vliegtuigen en grote kartonnen
bouwplaten van passagiersschepen waren er te koop. Wat
een werk was dat om alles uit
te knippen en met lijm in elkaar
te zetten, vooral bij die kleine
reddingssloepen!

Even verderop waren de panden
van het warenhuis Vroom, de
herenmodezaak Ten Kate en Elysee, een winkel met damesmode.
Banketbakker Osse, met aan de
gevel een automaat met chocoladerepen, zat ook aan die kant
van de straat. Verder Cordula,
een deftige stoffenzaak, slager
Kiebert en de schoenenzaak De
Volharding. En niet te vergeten de fietsenzaak van de heer
Veenendaal. Iemand schreef daar
een fiets van het merk Veeno van
zijn moeder te hebben gekregen.
Zelf heb ik er mijn bromfiets, een
Batavus Bilonet Super Sport, in
onderhoud gehad.
Jaren later kwam er in dit gedeelte van de Weimarstraat Dege
Watersport, een grote winkel
met watersportartikelen zoals
buitenboord motoren. Ook luchtbuksen en speelgoed werden er
verkocht.
Aan de oneven kant van dit
straatgedeelte vond je de

herenmodezaak Dress Up en
Bodegom, een speciaalzaak
in verf en behang. Ik kocht er
stopverf om mijn aquarium weer
waterdicht te krijgen; volglas
aquaria moesten toen nog worden uitgevonden. Tegenover de
muziekwinkel van de gebroeders
Douw, op nummer 53, was nog
een bijzondere speciaalzaak: de
piano- en orgelhandel van Matla
& Siegelaar, waar ook kleinere
muziekinstrumenten werden
verkocht. Achter hun zaak hadden ze een flinke werkplaats.
Richting Regentesseplein volgde
verder een groentenboer en
zwembad De Regentes waar,
schrijft een lezer, bij binnenkomst de chloorlucht je de adem
ontnam. Inderdaad, ik herinner
het me weer! Indrukwekkend
vond ik als kind de vitrines met
een enorme hoeveelheid medailles en bekers die door de zwemen waterpolovereniging ZIAN
waren veroverd. Bekende leden
van ZIAN uit die tijd waren Erica
Terpstra en Wieger Mensonides,
alsmede de waterpoloër Nico
van der Voet. Voor het complex
van de Nederlands-hervormde
Regentessekerk tenslotte stond
tegen het hek een grote, rode
PTT-brievenbus, waarin ik nu
in gedachte mijn herinneringen
aan de Weimarstraat maar even
stop…
Hans Boers
hansboers@ziggo.nl
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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’.
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Erf- en schenkingsrecht

Akte bij notaris om
erfdeel te ontlopen
Een oom is pas overleden maar heeft geen
testament gemaakt Hij heeft een koophuis.
Dat moet nu worden verkocht. Alle broers
en zussen die nog leven krijgen een deel.
Maar omdat de oudste zus is overleden
krijgen de kinderen van haar hun erfdeel
als plaatsvervangers. Maar haar kinderen
willen echter hun erfdeel niet hebben. Ze
nemen er afstand van. Daarvoor moeten
ze betalen. Is dat niet vreemd om géén
erfdeel te hoeven te krijgen?
Inderdaad bestaat er een akte van
nalatenschap waarvoor de (notaris)
kosten komen voor degenen die de
nalatenschap verwerpen. Die kosten
komen hooguit op maximaal omstreeks 200 euro.

Dat gebeurt met name in situaties dat
erflaters meer schulden hebben dan
bezittingen. Zie ook: https://www.
judex.nl/rechtsgebied/overlijden-nalatenschap/aanvaarden-verwerpen/
artikelen/wat-gebeurt-er-als-ik-eennalatenschap-verwerp/. Dat is een juridische site. Het best is om beneficiair
(bij boedelbeschrijving) te aanvaarden.
Als mensen dan toch de nalatenschap
niet willen hebben, om wat voor
redenen dan ook, dan zullen de andere
erfgenamen graag (want zij krijgen
méér!) de kosten van de verwerking
voor hun rekening nemen. Voor die
kosten moeten de kinderen van uw zus
wel de andere erfgenamen aanschrijven.
Maar zoals u het zo stelt, klopt het. Als
iemand de nalatenschap wil opheffen,
dan moet hij/zij kosten maken bij een
notaris. Het is wel zaak de goedkoopste notaris te vinden. Daarvoor zijn
er mogelijkheden genoeg in uw regio.
Voor zover we het hebben meegemaakt, komt het niet voor dat iemand
een (flinke?) nalatenschap niet wil
accepteren.
De goedkoopste notaris
vinden in regio
Het blijft volgens mij zaak om de goedkoopste notaris in mijn Haagse regio te
vinden. Hoe gaat dat te werk?
U moet wel weten van tevoren wat u
wil. Als u eerst contact wil met een

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN
De Haagse Tijden komt op
16 april 2019 met een speciale
editie gericht op mobiliteit,
vakantie en vrije tijd.

notaris of een juridische medewerker
dan kan dat via de telefoon op 0900
3469393. Dat is de officiële notaristelefoon van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB). Kosten: 80
cent per minuut met een starttarief
van 4,54 eurocent. Het maximum is 40
euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten. De gesprekken duren
gemiddeld 6 minuten.
Wil u direct contact met een notaris
in uw regio dan moet u op internet
kijken. De goedkoopste is in erfrecht
eentje in Zoetermeer.

Maar als u precies weet op welke zaak
u doelt dan moet u wat verder zoeken
en offertes laten uitbrengen.
Consumentenzaken

Opzeggen donateurschap
van Hartstichting
Ik ben donateur van de Hartstichting. De
stichting schrijft jaarlijks een bedrag ad €
15 af van mijn bankrekening. Ik wil mijn
donatie opzeggen. Dat kan via de website
van de stichting. Zij wil dat dit echter
aangetekend gebeurt. Hiervoor moet je
met Ideal € 8,95 betalen. Kan de stichting
dat eisen?
Volgens ons kunnen ze dat niet eisen.
In een brief – met handtekening
eronder en duidelijk adres – kunt u
ook opzeggen. Kost u hooguit een
postzegel. Als u een negatief bericht
krijgt van de Hartstichting, gaan we er
achterheen. U kunt uw betalingen ook
stoppen, maar dan gaan ze misschien
incasso’s doen of u wordt herinnerd
aan de betalingsverplichtingen.

AOW en pensioen

Met pensioen gaan,
terugval voorkomen
Ik ga binnenkort met pensioen. AOW en
pensioen worden een aardig bedrag maar
ik ga er wél ruim 35 procent op achteruit
met mijn werkende baan. Hoe kan ik dat
voorkomen?
Het eenvoudigste is om nog een
bijbaan te hebben als u met pensioen
gaat. Of te vragen aan uw werkgever of
u nog langer in dienst kan blijven voor
veel minder uren.
Of als uw hypotheek van uw koophuis
aan het eind van de tegenwoordig 30
jaar loopt, gaat u er ook in koopkracht
op vooruit. Want uw maandelijkse
lasten worden een stuk minder.
We halen eruit dat u al ouder bent.
Ook (totale) pensioenbreuken helpen
daarbij niet. Naast uw aanvullend
pensioen heeft u misschien nog vermogen of spaargeld. Dat kan eventueel
ingezet worden om uw koopkracht op
peil te houden.
In ons pensioenstelsel is er allereest
AOW als u sinds uw 15de in Nederland
hebt gewoond, vervolgens voor werknemers aanvullend pensioen en voor
degenen die nog vermogen hebben
(vaak zelfstandigen én anderen) is
er de derde trap waarop kan worden
teruggevallen.
Tegenwoordig zijn er ook voor zzp’ers
(zelfstandigen zonder personeel)
mogelijkheden om zich aan te sluiten
bij een pensioenfonds. Misschien niet
voor de laagstbetaalden. Het is een
vraagstuk dat werkgeversorganisaties, vakbonden en kabinet nu al jaren
bezighoudt.

Het wordt een speciaal katern met
informatie voor
50-plussers die er
lekker op uit gaan
en volop van het leven genieten. Met
informatie over o.a. lifestyle, vitaliteit,
buitenleven,
restaurants, uitjes
naar theater en
musea en nog veel
meer.

Wilt u adverteren in de special?
Deze special van De Haagse Tijden
biedt u de ideale gelegenheid om
uw product en/of dienst onder de
aandacht te brengen. De special
interest en extra pagina’s maken de
krant nog aantrekkelijker voor de lezer. Maak daarom gebruik van deze
unieke mogelijkheid door een advertentie te reserveren in deze uitgave.

GRATIS REDACTIE BIJ
AFNAME VANAF
1/8 ADVERTENTIEPAGINA
De sluitingsdatum voor het reserveren van advertentieruimte en redactie in deze special is uiterlijk 10 april
2019.

Voor al uw verdere vragen
en wensen kunt u contact
opnemen met Daphne of
Jolanda: Tel. 070 - 360 76 76
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Herinneringen van een ex-Hagenaar

B

elletje trekken is heden ten dage een
achterhaald begrip, want waar vind
je nog deuren die van een trekbel zijn
voorzien? En ‘belletje drukken’ klinkt
toch een stuk minder spannend. Ook in mijn
prille jeugd (bouwjaar 1932) was daar na een
paar keer, de aardigheid al gauw vanaf totdat
een van ons, ik weet niet meer wie, een knappe
variant bedacht.
In en om de Escamplaan zijn
veel portieken die naar vier
deuren leiden, waarvan er twee
naast en twee tegenover elkaar
staan. Al die deuren waren toen
voorzien van een trekbel en
een knop. De variant hield als
volgt in: de trekbel van deur A
werd met een touw verbonden
met de knop van de tegenoverstaande deur B en - u raadt
het al - deur B op identieke
wijze met deur A. Nu restte ons
slechts te bellen aan één van
de twee deuren met het gevolg
dat tijdens het openen van deze
deur, bij de tegenover liggende woning de bel zowat uit
de deurpost werd getrokken,
uiteraard met de bedoeling dat
ook daar werd opengedaan.
Het hieruit voortvloeiende
carillonspel zou in een doorsnee landelijk kerkje beslist
niet misstaan hebben. Als
vervolgens het touw brak of
werd doorgesneden, moest je
wel heel hard kunnen lopen.
Ik merkte toen al dat niet
iedereen het zelfde gevoel voor
humor bezat als wij kinderen.
Tijdens mijn jeugdjaren hadden we vaak bijzonder koude
winters en tijdens een van
die winters viel er ongewoon
veel sneeuw. Natuurlijk veel
kinderen op straat en dikke
sneeuwpret.

Dat een stel kinderen met het
rollen van een sneeuwbal bezig
was, was op zich niets bijzonders, ware het niet dat die
bal al snel een zodanige vorm
begon aan te nemen dat de
kleintjes hem niet meer vooruit
konden duwen. Niet getreurd,
kinderen genoeg en steeds
grotere en sterkere kinderen
namen deze taak over.
Met gevolg dat de bal, althans
in onze ogen, wanstaltig groot
werd. Totdat deze poging tot
een ‘wereldrecord sneeuwbal

rollen’, zijn grens bereikte.
En die grens was er, dichtbij
de trambaan van lijn 6, halte
Escamplaan-Zuiderparklaan,
ofwel ‘de Jaminhalte’!

Nu moest zo’n prestatie toch
ook een bestemming krijgen en
er werd besloten ‘m dan maar
met een allerlaatste krachtinspanning tussen de rails te
parkeren. En nu maar afwachten hoe een en ander zich
verder zou ontwikkelen...
Nou, dat gebeurde al heel snel
en tot onze grote vreugde
bemerkten wij dat de bestuurder en conducteur reeds bij het
uitstappen moesten vaststellen
dat hier zeer degelijk vakwerk
geleverd was. Hoe de beide
volwassen heren ook duwden,
er was geen beweging in dat
kreng te krijgen en dat kwam
mede doordat de bal opgesloten zat tussen de twee rails en
de verhoogde straat.
De spanning steeg en de
aanmoedigingen waren niet
van de lucht, tot de bestuurder
op een lumineus idee kwam.
Hij haalde van het voorbalkon
de grote ijzeren staaf voor het
omzetten van de wissels en
begon op het gevaarte in te
hakken. De bal brak in stukken
uiteen en het duurde nog best
wel lang voordat alle restanten
verwijderd waren. Dat de hele
kinderschaar zich gedurende
deze werkzaamheden danig
roerde behoeft geen betoog.
Toen de tram eindelijk weer
in beweging kwam zwaaide de
conducteur ons heel sportief
ten afscheid toe. Een enthousiast applaus was ons even
sportieve antwoord...
Zo af en toe, op een woensdagmiddag eind dertiger jaren
tegen een uur of vier, kwam
de ‘spirituszuipster’ langs, een
vrouw van achter in de zestig
die volkomen laveloos haar

Zuiderparklaan hoek Escamplaan gezien richting Loosduinsekade (1937). Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling,
collectie Haags Gemeentearchief

weg naar huis zocht.

Uiteraard liet de jeugd zich
niet onbetuigd, zodat zij op een
meer dan ruime belangstelling
van ons mocht rekenen. Tijdens
haar duidelijk zichtbare, onvaste gang keerde ze zich regelmatig in grote woede om, om dan
onder het uiten van de nodige
verwensingen, dreigend met
haar wandelstok in de richting
van de lange sliert kinderen
achter haar te zwaaien.
En dat nu moet je met zo’n
twintig kinderen in je kielzog
nou juist niet doen en elke actie
werd dan ook met daverend
gejuich beloond.
Ik heb ook nooit begrepen
waarom die tocht nou juist op
onze vrije woensdagmiddag
moest plaatsvinden. Dat was
vragen om moeilijkheden.

Een actie van de ‘drie-kinderen-Koper’, ikzelf, mijn oudste
broer Jan en middelste broer
Ton, ging als volgt: als kleuter
had ik ooit een levensgrote teddybeer gekregen die, na enige
jaren van intensief knuffelen,
nog slechts uit een kop en een
lijf bestond. Wie van mijn beide
broers op het idee kwam is mij
ontgaan, maar toen dit restant
van vroegtijdige kinderliefde,
per ongeluk bij een van de heren in beeld kwam, werd besloten om dit object tot een soort
projectiel op te waarderen.
Er werd om de hals van het
arme beest een flink lang touw
gebonden en vervolgens werd

op tweehoog het raam geopend...

En nu maar wachten tot zich
een slachtoffer aandiende. En ja
hoor, die was er in de persoon
van een dame van middelbare
leeftijd met op haar hoofd een
alpino kalotje.
Onder het motto: ‘alle zegen
komt van boven’, ontving ze van
ons de ‘eeuwigdurende genade’,
ofwel; gelijk de eerste keer een
voltreffer op de alpino!
Maar al ben je nog zo snel,
een touw van zo’n acht meter
lengte haal je echt niet zomaar
in een oogwenk naar binnen en
de dame in kwestie zag waarschijnlijk nog net het ‘moordwapen’, terug het raam ingaan.
Er werd gebeld… onze reactie,
niet opendoen. Na nog enige
belpogingen hierna werd het
stil en kennelijk had onze
opponent van verdere actie
afgezien.

Doch de betreffende dame
vond het toch nodig om ’s
avonds, nogmaals even langs te
komen om haar beklag te doen
bij Pa. Ook Pa vond het een
slechte zaak, “maar ach weet u,
een kwajongensstreek”.
Maar toen de dame suggereerde dat zij er een lichte hersenschudding aan had overgehouden, vond ‘íe dát toch wel weer
wat ver gaan. Een beer, gevuld
met wat stro was volgens hem
toch niet tot meer in staat dan
een beetje schrik.

Hoewel hij het aan ons niet liet
merken, zag hij er denk ik, de
humor toch wel van in.
Al schrijvend kom ik in een
maalstroom aan herinneringen
terecht en moet ik oppassen
dat ik mij niet teveel van het
gekozen thema verwijder.

Hoeveel kinderen in de ruime
omgeving van het Zuiderpark
zijn niet een keer in “Ot en
Sien” geweest? Ot en Sien, het
gratis kinderspeeltuintje in het
Zuiderpark, waar de kleuters,
al pootjebadend in het troebele
vijvertje, de benodigde antistoffen opdeden ter voorkoming
van veel akelige, besmettelijke
ziekten in hun latere leven?
Je kon er ook schommelen,
wippen en op de draaimolen of
in de zandbak spelen. En ook
het ‘dierentuintje’, in het hart
van het Zuiderpark, was bij
veel kinderen erg populair. Er
was een ‘konijnenberg’, allerlei
exotische vogels, lammetjes en
uiteraard de onvermijdelijke
ooievaars waar ik volgens mijn
moeder aan het hek, voor een
ieder hoorbaar, smeekte om
een zusje. Komt er een wildvreemd kind naar me toe, geeft
me spontaan een knuffel en
zegt: “Ik wil je zusje wel zijn”.
Schijn ik toch nog behoorlijk
veel en luid te hebben geprotesteerd, toen ik het kind niet
gelijk mee naar huis mocht
nemen. Vrijwel zeker is nergens ter wereld ooit nog een
ooievaar gevonden die zo snel
kon ‘leveren’.
Karel Koper
k.f.koper@hetnet.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

De kookschool van
oom Iwan
Trudy van der Wees

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.

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

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

30 gedichten die, samen met de foto’s
van Elvin Hage, lezen als een ontdekkingstocht langs Haagse locaties. Met
veel verwijzingen naar de geschiedenis
van de hofstad. Den Haag wordt belicht
als stad aan zee, stad van paleizen, van
vrede en recht en museumstad.
Een boekje voor wandelaars en
mijmeraars.

19,95

€ 14,50

€ 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
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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
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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.

Rover 2600S
N

a de iconische Rover 3500V8 moest dit
merk komen met een opvolger en dat
werd de Rover 2600 in een tijd dat alles
qua autodesign vierkant en hoekig moest zijn.
We spreken over 1976. Het succes van Britse auto’s was zo vlak na de Tweede Wereldoorlog was
in de jaren 70 al drastisch afgenomen, voornamelijk veroorzaakt door de slechte kwaliteit als
gevolg van de vele fabrieksstakingen in die tijd.
De vormgeving van het nieuwe
model was lang en slank met
een mooie schuin aflopende
achterkant met veel glaswerk
en een royale vijfde deur.
Rechthoekige koplampen,
rechthoekige deurhendels en
rechthoekige achterlichten.
Tja, je moet er van houden,
maar zoals al gezegd het was
een modegril in die tijd bij veel
automerken. Met name in het
interieur was dat hoekige goed
zichtbaar. Het hele dashboard
was grotendeels één smalle
rechthoek, met daarin weer
vierkantjes als drukknoppen,
rechthoeken als toerenteller
en snelheidsmeter, vierkante
waarschuwingslampjes bij elkaar gegroepeerd in een groter
vierkant en ook de benzinemeter, watertemperatuurmeter, oliemeter en een digitaal

klokje waren elk een vierkantje.
Daaronder ventilatierooster
en bedieningsknoppen ook
rechthoekig en geplaatst in een
grotere rechthoek.
Maar het gaat nog verder, want
de toetsen van de elektrische
ramen als opstaande rechthoeken en uiteraard per twee in
een vierkante omlijsting. Zelfs
de middenarmsteun achterin
was als een platte rechthoek.
Pfff, om gek van te worden,
maar dat terzijde.
Het stuur was dan wel niet
vierkant gelukkig, maar het
was wel afgeplat aan de bovenen onderkant, zodat het toch
optisch iets vierkants kreeg.
Maar op zich een fraai design.
Bijzonder voor die tijd was dat
het stuur zowel in hoogte als in
diepte verstelbaar was. Ook de

stoelen waren ruim verstelbaar,
zodat er een optimale rijpositie
te creëren was. Rijcomfort was
een belangrijke factor bij deze
Rover. Hij was in veel uitvoeringen leverbaar. De 2000, de
2300S, 2600, 2600S, 3500,
2400S Diesel Turbo en ook
in een Vanden Plas- en Vitesse-serie. Grappig was dat er in
die tijd zaken geleverd werden
in deze Rover die je niet meer
ziet, zoals spatlappen, waarschuwingslampjes in geopende portieren en een stalen
schuifdak. Afhankelijk van de
gekozen versie had je mooie
wortelnoten houtafwerking en
verschillende soorten bekleding zoals leer, velours stof of

fluwelen pluche stof. Al met al
was deze Rover een forse auto
met een lengte van 4.70 meter
en een breedte van 1.77 meter,
waardoor hij zowel voor- als
achterin royale leefruimte bood
en vooral de bagageruimte met
de vijfde deur was eveneens
royaal, wat nog vergroot kon
worden door de achterbank
plat te leggen. Een opmerkelijke opmerkelijkheid was dat
vooral het 2600S-model de
Rover’s niveauregulerende
schokdempers hadden die een
nagenoeg constante rijhoogte
gaven, ongeacht de belasting.
Hierdoor werden comfort en
besturing bij gebruikmaking
van het enorme laadvermogen

van de kofferruimte vergroot.
De automatische niveauregeling, de lange wielbasis en de
grote spoorbreedte zorgen er
voor dat de Rover een fantastische trekwagen was. Mooi
natuurlijk, maar ik zou hem
gekocht hebben in de Vanden
Plas-uitvoering, omdat die het
sjiekst was met een optimale
Britse uitstraling.
In Den Haag zag je ze zelden.
Maar in 1986 was het gedaan
met deze Britse icoon en daarna is het verder bergafwaards
gegaan met dit merk. Gelukkig
hebben we de foto’s nog!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Herinneringen aan de Opel Rekord
Bij het lezen van het artikel over de Opel Rekord komen weer de herinneringen boven over
mijn autorijles (1962). Ik was net 18 jaar toen
ik de winkel van autorijschool Correct aan het
Spui binnenstapte.
De instructeur was dhr. Jongeneel. Hij was ook militair rijinstructeur. Mijn vriend had ook bij
hem les gehad en de keren dat ik
mee heb gereden om te ervaren
hoe dat ging klikte het. Tien
gulden per uur koste de rijles.
Mijnheer Jongeneel had allerlei
foefjes met luciferstokjes bedacht
om langs de stoeprand achteruit
te rijden en in te parkeren. Een
keer zat zijn voet klem onder het
gaspedaal, toen hij vond dat ik
te langzaam reed en ik het gas
intrapte. Voor mijn werk reed
ik op de brommer door de hele
stad waardoor ik goed op de

hoogte was van de verschillende
verkeerssituaties. Het is hem niet
gelukt om mij op het verkeerde
been te zetten. Zoals bij het begin
van de Laan van Meerdervoort
waar je pas vanaf 19.00 uur vanaf
de Javastraat mocht inrijden.
Maar ook bij sneeuw slippend
en tegensturend de bocht door.
Juichend zat hij naast mij. Na
tien lessen kon ik examen doen.
Helaas door een ingreep gezakt.
De examinator was al bezig met
het invullen van de papieren toen
hij moest ingrijpen. Jongeneel
teleurgesteld. Maar zes lessen
later had ik dan toch het begeer-

de papiertje. Een mooie asbak in
het model van een Opel Rekord
was het cadeautje van rijschool
Correct. Later heeft mijn vrouw
ook rijles van hem gehad. Hij was

inmiddels gepensioneerd en voor
zichzelf begonnen. Met een Ford
Taunus 12 M. Wat een triomf
voor hem toen mijn vrouw wel in
een keer slaagde. Wel na twintig

lessen. Een mooie bos bloemen
was voor haar.
Rob Reimerink
rob.reimerink@gmail.com
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De controleur van de ziektewet
I

n de jaren zeventig, ver voor de komst van het UWV waren
bedrijven nog aangesloten bij een bedrijfsvereniging, GAK
voor kantoorpersoneel, DETAM voor detailhandel en ambachten en verder GUO, SFB en nog een paar kleintjes. Hier waren de
ziektewet en werkloosheidswet ondergebracht.

Het grootwinkelbedrijf, de
deftige tak van de Detam was
gezeteld aan de Laan Copes
van Cattenburgh. Op 1 april
1979 kreeg ik een betrekking
als controleur ziektewet, destijds genaamd lekencontroleur, bij de DETAM, gevestigd
aan de Jan van Nassaustraat
in een statig herenhuis op
nummer 46.

s
.

Het statige herenhuis aan de Jan
van Nassaustraat 46

Chef de bureau was de heer
Vollebregt, en na een sollicitatieronde was maandag 2 april
1979 mijn eerste werkdag,
samen met Annie van der Valk,
die was aangesteld op de WW.
Op de begane grond bevond
zich de verzekeringsarts met
zijn staf, op de eerste etage de
dames en heren van de ziektewet, tweehoog de afdeling
WW en op de zolderetage
zaten de controleurs buitendienst. Omdat zij maar een
paar uur per dag op kantoor
waren was de zolder aan hen
toebedeeld, je kon er maar net
rechtop zitten. Hier werden de
ziekmeldingen uitgedeeld, op
wijk gelegd waarna de heren
(en later een dame) naar hun

voertuigen togen (de periferie
per Fiat 127 en de stadscontroleurs per brom�iets) en zich
verspreidden over Haaglanden om de ziekgemelde verzekerden te gaan bezoeken.
Normaal was dit de tweede
dag, maar als de werkgever
een spoedbezoek verlangde
werd de codenaam CAVE op
de ziekmelding vermeld, zodat
er een eerstedagcontrole kon
plaatsvinden en de controleur
uiteraard extra op zijn hoede
was.
Afdelingschef was de heer
Stouthamer, altijd met een
karakteristieke sigaar in het
hoofd (dat mocht toen nog). In
zijn bureaula een sigarenkistje
met muntjes voor de kof�ieautomaat. Na melding aan het
bureel van de oudgediende
ging het kistje open en kreeg
de eenvoudige employee
twee muntjes in handen, het
dagrantsoen.
Na een inwerkperiode waarbij
uw auteur werd opgeleid door
de doorgewinterde auto-controleur Boone, die zijn wijk in
Leiden had, werd bij Grottendieck aan de Nunspeetlaan
een Sparta-brom�iets aangeschaft, met windscherm en
schaamkleed, en werd ik voorzien van een lange leren jas
met drie knopen, een schooltas voor de paperassen en een
brom�ietshelm. Met controleur Kop, ook een brom�ietscontroleur werd de opleiding
voortgezet in Spoorwijk en
Laakkwartier. Na het sorteren

De heren Berendes en Visser hebben hun ziekmeldingen opgehaald
aan de Jan van Nassaustraat en maken zich klaar voor een controleronde door hun wijk.

van de wijk stapten wij op de
brommers en reden rechtstreeks naar kof�iehuis John
aan de Pletterijstraat 83, waar
wij gezamenlijk voor een gulden een kop kof�ie dronken bij
Annemiek van de kof�ietent.
In een gekke bui zelfs af en toe
met een gevulde koek. Hierna
gingen we aan de slag. Collega Kop had het niet op met
honden, en regelmatig kon
ik de ongelukkige inspecteur
schoppende bewegingen zien
maken naar loslopende honden die probeerden de man in
de kuiten te bijten terwijl hij
de Sparta vol gas in beweging
zette. Kort hierna mocht ik
zelfstandig op pad en reed enige tijd door de Schilderswijk
en Molenwijk. Na twee jaar
maakte collega Boone promotie en werd rayoninspecteur.
Ik nam Leiden over en werd
hiertoe voorzien van een
splinternieuwe Lada, waar ik
vanaf december 1981 mee op
pad ging. Ik mocht de wagen
zelf ophalen bij Groenwegen
aan de Schelpkade en kon
kiezen uit de kleur mosgroen.

De eerste dag op pad met de Groene Lada- Leiden december 1981

Andere kleuren waren er niet,
later zou het van de Fiat 128
afgeleide model ook in rood
leverbaar worden.

Op 6 juli 1983, mijn 29e
verjaardag werd het startsein
gegeven voor nieuwbouw aan
de Loosduinseweg 55. Het
herenhuis was niet langer
geschikt voor onze toenemende werkzaamheden, en
bovendien zaten we verspreid
over drie panden. Ook de bereikbaarheid per OV speelde
een belangrijke rol voor de
plaatsbepaling. En jaar later,
op 1 juli 1984 werd het hyper-

Collega Silvia, een van de weinige vrouwelijke controleurs poseert op haar
eerste dag in Moerwijk met haar pas verworven snorfiets.

moderne, en ruime gebouw
opgeleverd. Het gebouw werd
voorzien van een ruime receptiebalie, waar de toen nog
totaal onbekende Kim Holland
als receptioniste werd aangesteld, uiteraard niet onder
haar artiestennaam.

Nieuwbouw aan de Loosduinseweg,
december 1983

In tegenstelling tot wat veel
mensen dachten, heb ik als
lekencontroleur een ontzettend leuke tijd gehad. Je had
veel vrijheid en je bouwde in
je wijk een leuke klantenkring
op. En je beleefde elke dag wel
iets nieuws. Ook wel ongelukjes. Zo heb ik eens met de
motorhelm een kroonluchter
gesloopt, ben een keer met
poep onder de schoen een
villa in Wassenaar binnengelopen, en zag pas bij het
weggaan een spoor van bruine
voetstappen op het maagdelijke, witte, hoogpolige tapijt.
Gelukkig waren we voor dit
soort calamiteiten verzekerd.
Ook was het hilarisch hoe
sommige “patiënten” werden
betrapt en toch in hun rol
bleven. Zo kwam ik eens op
bezoek bij een ziekgemelde
verzekerde, en terwijl ik mijn
auto parkeerde zag ik aan de
overkant van de straat een
man die bezig was met een
takel een motorblok uit een
Opel Kadett te takelen. Toen ik
naar het portiek liep, riep de

man mij terug: “De ziektewet
voor de heer Jansen?” Ik bevestigde de vraag waarop de
man zich inderdaad voorstelde als het slachtoffer. Hij was
thuis met rugklachten, maar
had vandaag een betere dag
en had besloten lekker te gaan
klussen aan de auto. Uiteraard
regelde ik direct een bezoek
bij de bedrijfsarts en het zal u
niet verbazen dat de fantast
zich de volgende dag weer
bij zijn baas meldde. Er is die
keer ook niet uitbetaald door
de ziektewet. Of die dame
die ik vanuit het raam aan
de straatkant zag stofzuigen,
maar haar dochtertje van
vijf liet opendoen. Na mij te
hebben gelegitimeerd werd ik
toegelaten tot de slaapkamer
waar mevrouw kermend in
bed lag met zware migraine.
Helaas staken de voeten met
schoenen aan onder het dekbed uit, en ook deze dame kon
na bezoek aan de arts weer
aan het werk. En zo zijn er tal

Het legitimatiebewijs van de DETAM

van anekdotes, maar teveel
voor dit artikel. Misschien
ooit nog eens een vervolg als
u deze verhalen leuk vindt. De
lekencontroleur bestaat niet
meer. Arbodiensten hebben de
controles overgenomen en het
huisbezoek is vervangen door
de eigen verklaring. Wederom
een mooi beroep dat is uitgestorven. Het zij zo!
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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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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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 29
maart.
Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. G. Morelissen, te Pijnacker
2. Ferry Verhaaf, te Den Haag
3. Jacqueline Maasdam, te Den Haag
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In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de eerste puzzel wordt
u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de
tweede puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel.
Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant.
Woordraadsel: babysitter. Sudoku: 9-3. Kruiswoordpuzzel: boerenzwaluw. Onder de inzenders verloten
we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro,
te besteden bij Comfortland.
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Horizontaal
1. eiland der kleine12Antillen; 7. landbouwvoertuig;
12. spinnenwebweef13
14
sel; 13. eenjarig paard of koe; 14. snijwerktuig; 15. grote kledingmaat (a�k.); 17. op16
17
20
zet of15voornemen;
19. mondwater;
21.18per persoon (a�k.); 22. insect;1924. nauwkeurig
nazien (analyse); 27. hoogste punt; 28. peulvrucht; 30. Chinese munt; 31. onaan23 32. rivier
24in Italië; 33. internationaal
25
26
gepast22persoon (a�k.);
productnummer
(a�k.);
35. hoofdstad van Marokko; 37. oude naam voor FC Den Haag; 38. plaats in Utrecht;
28
29
41. keukenmeester;
42. geraamte;
44.30toegang tot een gebouw;3146. soort luxebrood;
47. plaats in de Oekraïne; 48. lesschema; 49. deel van een boom; 50. onverschillig
33
34
35
36
37
(traag); 52. kans- of gokspel; 54. niet aards (zalig); 56. op grote afstand; 58. ingelegde 38houten39dekvloer; 61. loo�boom;4062. opgewekt;
64. persoonlijke standaarduit41
42
rusting (a�k.); 65. geneesheer; 67. mannetjesbij; 68. Engels telwoord; 70. plaats in
Gelderland; 72. zeer spoedig;
73. rampspoed
(pech); 76. koeienmaag;46 77. laatstle44
45
den (a�k.); 78. spijslijst; 79. tafelgast; 81. heden; 82. heidemeertje; 83. onze planeet;
84. lidwoord;
86. beeldscherm; 87. niet
47
48 doen wat men zou moeten doen.
Verticaal
50
51
52
53
1. plaats in Noord-Brabant; 2. nummer (a�k.); 3. vierhandig zoogdier; 4. eskimohut;
54
55
56
57 veroorzaken;
58 9.
5. identiek;
6. hemellichaam;
7. bemoediging bij verdriet;
8. ruzie
gevangenverblijf; 10. technische school (a�k.); 11. cijferlijst van school; 16. waar61
deloze lap; 18. meisjesnaam;
20. deodorant62(a�k.); 21. nachtgewaad;6323. telwoord;64
25. bijbelse reus; 26. bedrijf (winkel); 27. Noorse bosgeest; 29. deel van mond; 32.
69
cadet65bij de 66
marine; 34. ontkenning; 67
36. schoonmaakgerei; 37.68algemene kioskonderneming (a�k.); 39. plant met paarse bloempjes; 40. onaangenaam hatelijk (nors);
72
73
42. vangwerktuig;
43. verdieping;
45. vurig strijdpaard;7446. tennisterm; 51. hoog-75
gelegen bergweide; 53. bierkraan; 54. plaats in Noord-Holland; 55. op voorwaarde
77
78
79
dat; 56. ploegsnede; 57. sluiting voor kleding; 59. gegraven diepte; 60. plaats in
Noord-Brabant; 62.82Engels automerk; 63. plaats
in Limburg; 66. loop- en waadvogel;
83
84
67. naaldboom; 69. vochtig; 71. lidwoord; 73. kampeerverblijf; 74. maatstaf (regel);
75. kleur
86 van de regenboog; 78. bloeimaand; 80. raad voor economische
87 aangelegenheden (a�k.); 82. Verenigde Naties (a�k.); 85. deel van bijbel (a�k.).
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

W W W.DEHOFPAS.NL

VOORDELIG NAAR HET THEATER
MET DE HOFPAS!

Het grote rode doek, spotlights, dans, muziek en culturele hoogtepunten. Houd je ook van een ontspannend avondje theater? Bij onderstaande
Hofpaspartners kan je extra voordelig genieten van jouw favoriete musical, theatervoorstelling of muziekshow. Sit back, relax and enjoy the show!

STADSTHEATER ZOETERMEER
50% korting op je tweede kaartje voor ‘360° De Ondervraging’. Bestel via de servicebalie (079-3427565).
Theaterplein 10, Zoetermeer - Centrum

THEATER DAKOTA
€2,- korting op theatervoorstellingen en €1,- korting op
filmtickets.
Zuidlarenstraat 57, Den Haag – Morgenstond

THEATER LUDENS
€1,50 korting op alle voorstellingen en lezingen.
Burgemeester Feithplein 95, Voorburg – Voorburg Midden

DE RIJSWIJKSE SCHOUWBURG
€1,50 korting per online ticket op alle voorstellingen
(gebruik hiervoor kortingscode RSBV1819).
Generaal Spoorlaan 10, Rijswijk – Wijk 04

KORZO THEATER
€1,50 korting op alle programmeringen.
Prinsestraat 42, Den Haag – Centrum

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
ALTER HAAGLANDEN

CAFFE DELLE ARTI VOORBURG

DE GOUDSHOP JUWELIERS

Iedere vrijdagavond een wisselend 3 gangenmenu voor
€25,- (inclusief 3 drankjes naar keuze).
Koningin Julianaplein 17, Voorburg - Voorburg Midden

20% korting op handgemaakte zilveren sieraden
met (half)edelstenen.
Korte Poten 4, Den Haag - Centrum

POELIER AMMERLAAN

SLAGER TRAITEUR DENNIS KUIJLER

BERRY RUTJES HOEDENONTWERPER

3 oma’s gehaktballen voor €2,95.
Het Kleine Loo 402, Den Haag - Mariahoeve

10% korting op alle workshops.
Noordeinde 182, Den Haag - Centrum

SPORTCENTRUM DE FLUIT

DE REGENTENKAMER

DIO DROGIST DE VLIERBOOM

10% korting op alle mechanische (m.u.v. elektrische)
sloten, kluizen en sleutels.
Rijswijkseweg 344, Den Haag - Laakkwartier/Spoorwijk
10% korting op kippenvleugels & kipborrelsticks.
Aert van der Goesstraat 26, Den Haag - Statenkwartier
Iedere zondag tussen 12:00 en 15:00 toegang
voor €3,- ipv €5,20.
Fluitpolderplein 1, Leidschendam - Amstelwijk

Elke zondagmiddag een GRATIS kopje thee of koffie bij
aankoop van een kaartje.
Prinsegracht 27, Den Haag - Centrum

10% korting op het assortiment.
Vlierboomstraat 588, Den Haag - Vruchtenbuurt

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.

DIAMANTTHEATER
Een GRATIS drankje bij het bezoeken
van een voorstelling.
Diamanthorst 183, Den Haag - Mariahoeve

