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De Keizerstraat in de jaren ‘40 en ‘50
E
en ontmoetingsplaats voor jonge mensen.
Daar kregen ze dan vaak verkering. In mijn
jeugd in de jaren veertig en vijftig was de
Keizerstraat een gezellige straat. Ik woonde op de Drogersdijk, vlak achter de Keizerstraat,
en zag zaterdagsmiddags veel mensen voorbijgaan om daar te winkelen. Want toen waren er
meer winkels dan nu.

Er waren keurige zaken, ik kan
er nog veel van herinneren. Je
had bijvoorbeeld de zuivelzaak
Ros. De eigenaar was aangesloten
bij Pauwe, een zware geloofsgemeenschap die beschreven wordt
in het boek ‘Knielen op een bed
violen’.
Mijn oma kwam één dag per
week gezellig op bezoek en dan
moest ik een ‘’alf onsje vierkante
kaes’ (kruidkaas) kopen. Dat kun
je je nu toch niet meer voorstellen? Maar we hadden geen
koelkast, dus ik moest iedere dag
vers beleg halen, zoals een half
ons rookvlees. De winkel stond
trouwens altijd vol.
Er waren drie zaken van Bronsveld, één met stoffen, één met
werkkleding en één, als ik me

goed herinner, met babykleding
en lingerie. Wij kochten niet bij
banketzaak Osse want die waren
rooms en wij waren protestant,
maar we kochten wel bij de GéDé,
drogist met gaper. Hij was ook
rooms, maar mijn moeder vond
hem zo aardig. Dus zij was niet
helemaal consequent wat dat
betreft. Nu weet je niet meer wie
katholiek is of protestant of van
een ander geloof en het interesseert je ook niet. Je staat in de rij
bij de kassa om af te rekenen en
that´s it.

Daar bij die koffiemolen
Wij kochten ook bij kruidenier
Koos Biemond, een bijzonder
mens. Ik vind het jammer dat er
geen foto van het interieur van de
zaak gemaakt is. Er waren bakken

Keizerstraat 298, filiaal van Hus (circa 1950). Foto: E.M. van Ojen, collectie Haags Gemeentearchief

JOHAN WASSENAAR

Keizerstraat, drumband ‘CJMV Scheveningen’ (1955). Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

met bruine bonen, erwten en
kapucijners. En een weegschaal
waarop alles werd afgewogen,
zoals een pond zout, een pond
suiker, een ons snoep. Hij verkocht toffees met een papiertje
erom, geel en rood en hij noemde
ze etter en bloed. Als je gemalen
koffie wilde hebben moest je
helpen malen.
Er stond een grote koffiemolen
met koperen bak en dan vroeg hij
of je wilde helpen met malen en
dan begon hij te zingen: “Daar bij
die molen, die mooie molen, daar
woont een meisje waar ik zoveel
van hou”, enzovoort.
Er waren ook nog wat winkels
met Joodse eigenaren, zoals Alex
de Wind met allerlei artikelen.
Ook speelgoed verkocht hij en
mijn moeder zei altijd als ik iets
ging kopen: “Denk erom, laat

VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

Prins Hendrikstraat 132
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

070 - 363 75 19

Loosduinsekade 175,
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

je niet afzetten hoor.” Dan had
je Van Praag, slager, de dames
Speyer, met allerlei rommelige
kleding, maar wel goedkoop. En
tot 1942 de familie Strauss, die
in de oorlog is weggevoerd. Iedereen waarschuwde ze, maar het
zou hen niet gebeuren. Ze zijn allemaal omgekomen; man, vrouw
en twee kinderen. Ook de Alters
die een speelgoedzaak dreven,
hebben de oorlog niet overleefd,
zij zijn verraden.
Schoenen van de crisis
Er waren minstens vier schoenenzaken zoals De Kaplaars,
Modern, Bata, Schoep en ook nog
een tijdje Kruikemeier. Verder
een mooie kledingzaak De Vooruit met mooie etalages, een kledingzaak voor heren Wilma, een
zaak met hoeden en petten heette
Suzan. Verschillende brood- en

banketzaken zoals Hus, Arnoud
van der Ree, Groen, Vollebregt
en Flick. En wat in Scheveningen
natuurlijk niet mocht ontbreken,
een visboer: dove Willem.

En er was ook een mooie boekhandel: Van ‘t Hof. Zij hadden
iemand die huishoudelijk werk
deed. Hij werd ‘gekke Janus’ genoemd. Wij zeiden altijd: “Janus,
schoenen van de crisis. Nee, ze
zijn niet van de crisis, maar van
de Koningin.” Maar waar dat op
sloeg, zou ik eigenlijk niet weten.
Er waren ook een paar cafés.
Zaterdagsavonds als ik in bed lag
en de zaken dichtgingen, hoorde
je de jongens zingend en lallend
over straat gaan. Flaneren was
het niet echt te noemen.
Bep den Dulk
bertha.dulk@ziggo.nl

Zorgeloos
samen
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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Oproepjes
Het Haagse Ho�je

Wat een leuk artikel over ‘Het
Haagse Ho�je’. Misschien leuk om
te weten dat er een boek over de
Haagse Ho�jeswoningen is uitgebracht. Het heet ‘De Verborgen
Stad’ - 115 ho�jes in Den Haag.
Het is uitgegeven door uitgeverij
De Nieuwe Haagsche. Het is een
gebonden boek met veel foto’s en
plattegronden.
Jan van Gent
jvangent@hotmail.com

Kuys Witsenburg

Kuys Witsenburg, daar kwamen
noodgedwongen in ieder geval
in de Hongerwinter twee maal
honderd kinderen, om uitgezonden te worden, naar het noorden

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

en oosten van ons land, vanwege
gebrek aan eten. Mijn man 10
maart 1945 en ik 20 maart 1945.
Wij kenden elkaar toen niet.
Maar ook gingen we alle twee
vanuit Kuys Witsenburg ook naar
Hotel Leeuwendaal, op een hoek
schuin aan de overkant, helaas
ook vervangen door nieuwbouw.
Vanaf de Geestbrugkade vertrokken wij, mijn man naar Groningen en ik naar Zwolle. Ik deed 10
dagen over deze gevaarlijke reis.
Wij hebben onze tocht en verblijf
opgetekend bij de provincie
Zuid-Holland en bij H.V. Rijswijk.
Een tip voor belangstellenden;
bij het Rijswijks Museum zijn nog
ansichtkaarten van het kruispunt
te koop op schildering. Nog vele
ansichtkaarten van Rijswijk op
schilderijen. De moeite waard. Ik

heb Rijswijk nog meegemaakt,
van voor 1948/1952. Toen
begon de bouwwoede en verdwenen de hoge gebouwen als
Kuys Witsenburg. Er was links
een garage. Op de muur daarvan
was een paard geschilderd, hoog
opstaand. Dat zal er ook niet
meer staan.
Over ijsjes gesproken: er was
ook altijd de heer en mevrouw
‘Wouda’, die in de Kerklaan naast
het Oudeliedenhuis ‘Onderwatershof’ een gezellig soort
kof�ie- of theezaak hadden, maar
bekend stonden om hun lekkere
ijsverkoop. Daar kochten wij
wel eens een ijsje, dat we zo snel
mogelijk naar huis mee namen.
Andere tijden nu.
Liesbeth Hoogduin
phoogduin@kpnmail.nl

Den Haag verandert

De winkels van P. de Gruyter
Wat mooi, de kleurenfoto’s uit de winkels van P. de Gruyter in De Haagse Tijden van 5 februari 2019.
Ik heb eens veel fotomateriaal ontvangen en opgave winkels ook van
Den Haag. Zelf gingen wij in Den Haag aan het Ho�landplein naar De
Gruyter. Boekje afgeven aan een winkeljuffrouw, die alles verzamelde
op een deel van de toonbank. We zijn dan terug in het jaar 1955 en
ondertussen keek je, je ogen uit naar wandtegels.

Wil je meer zien en genieten, er is een prachtig boek ‘De kunst van De
Gruyter’ van Peter Sprangers. Met veel kleurenfoto’s en geschiedenis
over het winkelbedrijf.

Wat maakte het zo mooi in De Gruyter-winkels? Dat waren de wand- en
geveldecoraties van faience- en tegelfabrieken. Ik heb geen idee of de
kunst in de oude De Gruyter-zaken tot erfgoed is verheven.
Te waarderen dat u er een artikel aan gewijd heeft. Ik bewaar uw artikel in het boek van Peter Sprangers.
Wim P.M. van Wezel
wimvanwezel@casema.nl

Den Haag verandert,
Den Haag meandert.
Wat is er met mijn stad aan de
hand,
men schreeuwt soms moord en
brand.
De gemoedelijkheid is weg,
en vaak herken ik heg nog steg.
Al die vreemde mensen,
doen mij vroeger terug wensen.
Maar vroeger zal helaas niet
meer terugkomen,
dus houd ik maar op met dromen.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl

Verdwenen bedrijven

Graag wil ik een aanvulling
geven op één van de beschreven
bedrijven in het artikel ‘Verdwenen bedrijven in Den Haag’, n.l.
betreffende bakkerij Steenbeek.
Ik mis de bakkerij van Jaap
Steenbeek uit de Heelsumstraat
hoek Lunterenstraat.
Ik ben in 1943 in de Heelsum-

Opschudding door bijtende boksers

In mijn sportarchief vond ik nog een Haags krantenartikel ‘Opschudding door bijtende boksers’. Een verslag van de Finales Zuidhollandse
Kampioenschappen Boksen, d.d. februari 1994 in Sporthal Oranjeplein.
Ik zal deze wedstrijden nooit vergeten, want in de rumoerige partij
tussen de Hagenaar Martin Lek en de Groninger Klaas Pruim, brak
ik als fungerende scheidsrechter mijn duim door een terugschietend
ringtouw. In het Westeinde Ziekenhuis werd ik om middernacht tot
mijn ellenboog in het gips gezet.
Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com

straat op nummer 24 schuin
tegenover de bakkerij geboren en
heb van kinds af aan tot laat in de
jaren zeventig vanaf ‘s morgens
vroeg de heerlijke lucht van vers
gebakken brood geroken. Jaap
bakte daar in de enorme kelder
onder het pand met een of twee
werknemers diverse broodsoorten die in de winkel werden
verkocht.
Tegen sinterklaastijd mocht ik
regelmatig na schooltijd, ik was
toen een jaar of 10, ‘helpen’ in
de kelder. Ik mocht dan met een
speculaaspoppenmolen poppen
handmatig draaien en er een
vastgesteld aantal stukjes amandel op drukken. Daarna verdwenen de poppen in de grote oven.
Nadat deze waren gebakken en
uit de oven waren gehaald kreeg
ik als salaris een paar gebroken
speculaaspoppen mee naar huis.
Jaap heeft de bakkerij later overgedaan aan de familie Stro-Gevaert die de zaak de naam van
‘Het Wapen van Zeeland’ gaven,

omdat mevrouw Stro oorspronkelijk uit Zeeland kwam.
Jaap heeft hierna jarenlang de
feestzaal ‘Padro’ in de Jurriaan
Kokstraat gerund.

Mijn vader heeft van vóór de
oorlog tot 1968 op nr. 24 een
kapperszaak gehad en heeft in de
Hongerwinter de nodige stukken
zeep, scheercrême, eau de cologne en sigaretten met Jaap kunnen
ruilen tegen bloem of brood. Ik
vond Jaap een aardige man.
Joop van Garderen
jvangarderen2@ziggo.nl

Engelbewaarders

Voor een reünie wordt gezocht
naar examenkandidaten uit 1968
van de katholieke mulo Engelbewaarders aan de Herschelstraat
in Den Haag.
Paul Albers
p.albers@casema.nl
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De jaren ’50 en ‘60:

Het Koningsplein en Regentesseplein

D

De Weimarstraat is anderhalve kilometer lang. Twee pleinen, het Koningsplein
en het Regentesseplein, zorgen dan ook
voor een welkome onderbreking van de straat. Dat
heeft de betreffende stedebouwkundige destijds
goed gezien. De woningen rond de beide pleinen
zijn gebouwd in de neo-renaissancestijl en stralen
een zekere klasse uit.
Koningsplein
Het Koningsplein is genoemd
naar Koning Willem III. Rond
1892 was de buurt rond het
Koningsplein nagenoeg volgebouwd. Het plein was in vroeger
jaren bijzonder fraai en had een
grote aantrekkingskracht op de
bewoners van de buurt.

Het midden van het plein bestond uit een groenvoorziening
in de vorm van een vierkant met
daarin, in de vorm van een soort
‘plus’, vijvers met goudvissen.
Een grote plantenbak vormde het
middelpunt van de vijvers. De
groenvoorziening zelf bestond uit
gras met enkele rozenstruiken
en geraniums. Aan twee zijden
van het vierkant waren verdiepte
gedeelten, afgesloten met een
muurtje waarop aan de uiteinden
twee lantaarns stonden. Vooral
op deze verdiepte gedeelten en
de muurtjes eromheen speelden
veel kinderen. Afhankelijk van
wat er op dat moment ‘in’ was,
waren ze aan het knikkeren,
tollen of hinkelen, al dan niet met
bedeltjes. Op de overige verharding was het heerlijk steppen en
rolschaatsen. Rond het vierkant
stonden zitbanken, waarop vaak
moeders zaten met kinderwagens. In de richting van de Koningin Emmakade stond een grote,

ronde klok. Links en rechts van
het plein reden de tramlijnen 2
en 5. Jammer dat ze dit plein niet
in ere hebben gelaten!
Een balletje trappen kon daar
niet en een trapveldje was er niet
in de directe omgeving. Daarom
voetbalden we in de Van Merlenstraat tegen de hoge muur van
de Brederode lagere school. Al
was die muur nog zo hoog, de bal
verdween er weleens overheen.
Via een ‘handje’ en een schouder
van een vriendje klom je over de
muur om de bal op te halen. Van
binnenuit was de poort wel te
openen, dus dat ging probleemloos. De bewoners tegenover
de school waren niet zo blij met
dat gevoetbal, vooral ook omdat
er weleens een ruit sneuvelde.
De ingeschakelde politie kwam
regelmatig in een open, zwarte
jeep om ons indringend toe te
spreken. Tot ons verdriet werd
de bal een enkele keer in beslag
genomen.
Op de hoek van het plein, aan
de kant van de Van Swietenstraat, was het gezellige café
St. Joris. Achter de voordeur
hingen twee paar dikke, donkere
gordijnen om in de winter de
warmte binnen te houden. Op
de andere hoek zat kantoorboekhandel P.J. van Leeuwen &

Koningsplein, gezien naar de Prins Hendrikstraat. Op de voorgrond moeders met kinderwagens (1949). Foto: Dienst voor de
Stadsontwikkeling

zn., een gerenommeerde zaak
met een enorm assortiment. Ik
herinner me dat daarnaast een
winkel met (maat?)pakken was,
waarboven met grote letters
“twee halen, één betalen” stond.
Aan de kant van de Van Merlenstraat was het kantoor van kolenhandel Van Dussel, het bedrijf dat
bij ons thuis de jutezakken met
kolen kwam brengen. Ook vond
je daar een filiaal van de Nutsspaarbank. Voor kinderen stelde
deze bank kleine gietijzeren
spaarpotten beschikbaar, ik had
een rood exemplaar. Kinderen
hadden ontdekt dat als je op de
hoek van de ruit met één been
een fietsende beweging maakte,
het door de spiegeling leek of je
dat met beide benen deed.

Regentesseplein (1967). Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Regentesseplein
Midden op dit plein staat een
monument, in de vorm van
een gedenknaald. Hij is daar
geplaatst ter ere van koningin-moeder Emma, die van 1890
tot 1898 optrad als regentes
voor haar dochter Wilhelmina.
Op 23 september 1905 werd
het monument, waar destijds
een smeedijzeren hek omheen
stond, onthuld. De gedenknaald
stond op koopzegels, de Weimarzegels: “Spaar nu als regel/uw
Weimarzegel”. De zegels waren
er eerst in roze, later kregen ze
de kleur groen. Volle spaarkaarten kon je inruilen voor geld.

Zodra het sinterklaasfeest voorbij was, ging Henk Hulsker op
het plein kerstbomen verkopen.
Als je een boom had uitgezocht,
werd er een houten kruis onder
getimmerd en kon de boom mee
naar huis. Ik heb begrepen dat
de familie Hulsker al 70 jaar met
kerstbomen op het plein staat!
Ook nog steeds terug te vinden
op het Regentesseplein is café
Emma, niet meer met de perzische kleedjes op de tafels, maar
nu als modern café-restaurant.
Dan is er nóg een oudgediende:
Huna. Ooit na de oorlog begonnen met de verkoop van legerkleding, later met regenkleding,
waarna het assortiment werd uitgebreid met kampeerspullen die
tevens te huur waren. Huna gaat
nu als camping- & outdoorshop
door het leven. Verder was er
sigarenzaak Angevare met een

snoepautomaat naast de deur.
Behalve rookwaren kon je er ook
pakketjes verzamelpostzegels
uit alle mogelijke landen kopen.
Postzegels verzamelen, wie doet
dat nog!

Dan had je Radio Gerrese. Ik
kocht daar in mijn tienertijd een
draagbare radio, wat een luxe!
Verder hadden ze er allerlei onderdelen, zoals radiolampen en
bouwpaketten om zelf een radio
te maken. Parfumerie Verbena,
een winkel van mevrouw Hinkenkemper, heeft ook tientallen
jaren op het plein gezeten. In
kledingwinkel Enka kon je de
mottenballen ruiken, schreef
iemand mij. Grenzend aan het
plein, net in de Regentesselaan,
was een winkel in huishoudelijke
artikelen en speelgoed. Daarnaast Foto Suzan met alles op het
gebied van fotografie. Ik kocht er
een Exa IIb spiegelreflexcamera
uit Oost-Duitsland, in een knalgeel met zwarte doos. Op de bovenverdieping was de fotostudio,
waar met een grote studiocamera
portretfoto’s werden gemaakt.
Als achtergrond gebruikte de fotograaf geschilderde landschappen. Een decoratief tuinbankje en
pilaren versterkten het effect van
een buitenopname.
Al met al was er ook in die tijd
genoeg te zien en te beleven.
Daar had je geen tablet of smartphone voor nodig!
Hans Boers
hansboers@ziggo.nl
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ZATERDAG 13 en ZONDAG 14ZATERDAG
APRIl 2019
13 en ZONDAG 14 APRIl 2019

Florence Swingt Festival 2019

Florence bestaat 15 jaar. Onder het motto ‘Al 15 jaar welkom
bij Florence’ worden het hele jaar door diverse feestelijke
activiteiten georganiseerd. Naast het 15-jarig jubileum vieren
Op diverse podia treden twee dagen lang bekende jazzartiesten
we dit jaar ook het eerste lustrum van het Florence Swingt
voor u op. Zij staan garant voor spectaculaire optredens. De
festival en de Florence Swingt Band. Wij nodigen u van harte
presentatie is in handen van Gregor Bak. Op het programma staan
uit om dit samen met ons te vieren op:

5 jaar

5 jaar

onder anderen Joke Bruijs, Madeline Bell, West Coast Big Band,

Rosenberg Trio en Birdie Seven. Komt u ook meeswingen op:

ZATERDAG 13 en ZONDAG 14 APRIl 2019

Florence bestaat 15 jaar. Onder het motto ‘Al 15 jaar welkom
bij Florence’ worden het hele jaar door diverse feestelijke
activiteiten georganiseerd. Naast het 15-jarig jubileum vieren
we dit jaar ook het eerste lustrum van het Florence Swingt
festival en de Florence Swingt Band. Wij nodigen u van harte
uit om dit samen met ons te vieren op:

Zaterdag 13 en zondag 14 april 2019
Op diverse podia treden
Op diverse podia treden
van
13.00
uur
tot
17.00voor
uuru op.
jazzbands voor u op.
jazzbands

5 jaar

Expertisecentrum Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 1, Den Haag
Gulden Huis,
Steenhouwersgaarde
114 APRIl
Steenhouwersgaarde
1
ZATERDAG 13 enGulden
ZONDAGHuis,
2019
Den Haag
Den Haag

Gratis toegang Gratis toegang
5 jaar
toegankelijk

Florence Swingt Festival is gratis

door bijdragen van

Florence bestaat 15 jaar! Onder het motto ‘Al 15 jaar welkom bij Florence’ worden het hele jaar door diverse feestelijke
activiteiten georganiseerd. Naast het 15-jarig jubileum vieren we dit jaar ook het eerste lustrum van het

Op diverse podia treden
jazzbands voor u op.
Gulden Huis, Steenhouwersgaarde
1
Op diverse podia treden
jazzbands voor u op.
Den Haag

Florence Swingt Festival en de Florence Swingt Band. Kijk voor meer informatie op florence.nl/swingt2019

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden
op te zadelen met hoge uitvaartkosten.
En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname
aan het Depositofonds van De Volharding
biedt hiervoor een passende oplossing.
U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

"Wij zijn er voor u."
Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom
ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen,
Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van
Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een
persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op:
070 325 7955.

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

Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24
uur per dag, ook als u niet of elders verzekerd
Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o.

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.

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

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

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
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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.

Nieuw Haags slachthuis in 1911 eindelijk voltooid!

H

et terrein naast de nieuwe Laakhaven werd gezien als een uitmuntende locatie voor het nieuwe slachthuis, waaraan de Residentie
zo’n grote behoefte had. Na het verdwijnen van de Vleeshal in
1860 werd er overal in Den Haag geslacht zonder om te kijken naar hygiëne
en stankoverlast. Uiteindelijk kreeg Den Haag een riant openbaar abattoir
in 1911!
Met de sloop van de Vleeshal
in hartje centrum was Den
Haag zijn stinkende slachterij
kwijt. Het was de bedoelingen dat de slagers in de wijk
gingen slachten en zich zouden
decentraliseren in de alsmaar
uitdijende stad. Die politieke
wens bleek niet haalbaar en
zorgde voor veel protesten
van de bevolking die geen heil
zag in stinkende bloedende
koeienlichamen aan een haak
aan de lijn. Zowel uit hygiënisch
oogpunt als om diervriendelijke
redenen streefden de Haagse
bestuurders naar een beschaafde openbare slachterij, waarbij
de slachters gediplomeerde
lieden dienden te zijn. Ook het
vlees diende gekeurd te worden
door heuse keurmeesters en
daarmee kwam een extra stukje
reglementering tot stand die de
volksgezondheid ten goede zou
komen. In 1895 wisten B&W al

dat de realisatie van het slachthuis enige tijd zou vergen:
eerst moesten de Laakhavens
worden aangelegd!

Emma
Kort voor de opening waren
de autoriteiten nog naarstig op
zoek naar een boekhouder voor
het slachthuis, die tegen een
aanvangsjaarwedde van
ƒ 1.500,- werd gezocht.

Na tweeënhalf jaar bouwen,
ging half 1911 eindelijk de deur
van het abattoir open voor de
dieren en konden de slachters
hun gang gaan. De komst van
het slachthuis in de hofstad
kwam 25 jaar na opening van
een dergelijke instelling in
Amsterdam en Rotterdam.
Doch, in Den Haag geschiedde
deze in koninklijke stijl door
voorafgaand aan de opening
een heus bezoek van één uur

door koningin Emma.

Gemeentewerken
De koninklijke koets –voor
kenners een open ‘Victoria’reed door de indrukwekkende
toegangspoort van het slachthuiscomplex, waar ook directeurs- en portierswoningen
waren gevestigd. Het koninklijk gezelschap werd groots
verwelkomd door directeur
Van Harrevelt en de kersverse
boekhouder Polder alsmede de
loco-burgmeester en andere
mensen ‘met hoge hoeden’. De
vorstin bezocht het kantoorgedeelte en de kantine met hoe
opmerkelijk een gescheiden afdeling voor de patroons en één
voor de gezellen: stand moet er
zijn! Daarna ging de tocht naar
het pekelhuis en de grote hal,
die dankzij een glazen overspanning veel daglicht doorliet.
Het gehele complex van 7,5

hectare was een schepping van
architect A.A. Schadée van de
dienst Gemeentewerken. Emma
bekeek de indrukwekkende
koelhuizen, kreeg informatie
over de bewaartijden van het
vlees en de kosten die daaraan
verbonden waren. Alles zag
er schoon en proper uit. Geen
bloedspatje te bekennen. Hoe
anders zou het enkele maanden
na haar bezoek zijn.
Drukte
Op 26 juli werd het slachthuis
zonder vlagvertoon geopend.
Die ochtend om 7 uur stonden
de eerste koeien, varkens en
kalveren voor het hek te wachten tot het openging. Slagers
waren reeds eerder in de nacht
naar binnengegaan om hun

plaats in te nemen en het grote
moment af te wachten. Weldra
was het zover en gelijk werd
al geconstateerd dat het in de
varkensslachterij enorm druk
was. Het slachthuis functioneerde meer dan een halve
eeuw uitstekend.
Door de komst van betere
koelingstechnieken was het
slachthuis niet meer de aangewezen plaats om vlees te
bewaren. Ook de toenemende
concurrentie zorgde ervoor dat
halverwege jaren ’80 het doek
viel over het slachthuis.
Heeft iemand gewerkt op het
slachthuis?
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Tante Pos rond 1960 (deel 9)

Extra

Vanuit de nachtdienst een bestelling in overwerk weg brengen was goed
voor wat extra geld. Beleg voor op ‘t brood dat je bij de Post verdiende en
hard nodig om de dobber van je gezin drijvende te houden. Want het waren de jaren van de bestedingsbeperking; de banen lagen niet bepaald voor
het opscheppen!
Zo was mij na een nacht van
postzakken slepen, uitsorteren
en instraten door de Hoofdbesteller van dienst de Pauwenlaan in overwerk gegund.
Een mooie ‘vlakke’ kant, geen
portieken.
Het was gelukkig een rustige
nacht geweest met niet al te
veel post, zodat ik de tijd had
gehad om m’n extra kantje
lekker voor te werken. Om zes
uur hoefde alleen nog maar de
sluitrit er tussen gezet te worden en de zaak opgebundeld.

Om kwart voor zeven zat ik dan
ook al op de �iets richting Vogelwijk en bedacht me dat het
gek moest lopen wilde ik die
vierenhalf uur niet vóór negen
uur verdiend hebben. ‘t Was
rustig weer, droog en in het
Oosten begon het al te dagen.
Dat dagen bleek ik nog hard
nodig te hebben bij aankomst
in m’n wijk. Ik was in de haast
zo stom geweest om te vergeten bij de voorman een nieuwe
batterij voor m’n lantaarn te
vragen. Nu kon ik lopen turen

bij het licht van een nachtpitje.
Nou ja, het zou met de minuut
lichter worden, dus vooruit
maar!

Tuin in, tuin uit, in beheerste
draf nog net niet op een holletje. Met mijn lampje zwaaiend als een dwaallicht tussen
manshoge heggen en uit hun
krachten gegroeide struiken.
Struikelend over ‘artistiek’
aangelegde natuurstenen
tuinpaden probeerde ik als een
op records jagende atleet m’n
race zo economisch mogelijk in

te delen.

Vooral de twee-onder-een-kapwoningen leenden zich hier
goed voor. De lange tuinpaden
waren gescheiden door een heg
of hekwerk, maar bij de deuren
was volstaan met een steens
muurtje van zo’n meter hoog.
Dus als je het eerste adres
had besteld sprong je met één
hand op het muurtje zo naar
het volgende adres en had je
twee vliegen in één klap! En in
‘t halfdonker ‘s morgens vroeg
was er toch geen sterveling die
je zag.
Dit ging zoals altijd vele malen
goed tot ik plotseling, midden in een sprong als door
een onzichtbare hand werd

opgevangen en teruggeworpen
zodat ik met een behoorlijke
smak met m’n achterwerk op
het bordes belandde. Terwijl de
post op me neerdwarrelde en ik
verdwaasd omhoog keek zag ik
tegen de wat lichter wordende
hemel boven het muurtje een
nieuw, stevig strakgespannen
stuk kippengaas!
Het was al tegen elf uur toen
ik m’n pijnlijke zitvlak behoedzaam tussen de lakens schoof...
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com

Dit was de laatste a�levering van
deze negendelige serie van Guus
van Charante over zijn ervaringen bij de PTT.
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Sportgebouw aan de Theresiastraat
A

(1895

an de Theresiastraat nabij de Laan van Nieuw Oost Indie bevindt
zich - en nu ingericht als supermarkt - een voormalig sportgebouw
met sportzaal dat in bouwconstructie in gewapend beton (systeem Monier) is
uitgevoerd.

Voor de Hofstad wordt dit
aangemerkt als een primeur. Dit
ontwerp stamt uit 1896-1897
en is van de bekende Haagse
architect Johannes Mutters
Jr. (1858-1930). Beton krijgt
bekendheid sinds de Romeinse
tijd, maar de gelijke uitzetting
van cement en ijzer is vindingrijk
ontdekt door de Franse tuinman
Joseph Monier (1823-1906)
die in 1867 hiervoor zijn eerste
patent krijgt uitgereikt voor zijn
experimenten met kippengaas en
cement bij de samenstelling van
bloembakken. Gebruik van deze
revolutionaire bouwconstructie
zal in ons land een langzame
start ervaren.
In 1892 zal dit ‘systeem-Monier’
o.a. worden toegepast tijdens
de bouw van enkele gewelven
op fabrieksterrein van cacao
firma C.J. Van Houten & Zn in
Weesp. Deze bouwmethode kent
alleen maar gunstige voordelen
tijdens de uitvoering. Vooral het
kostenbesparende effect valt op,
naast de duurzaamheid en levert
vrijwel een brandvrije constructie op. Enkele andere gunstige
kenmerken zijn de grote span en
draagkracht, en levert in bouwtijd een aanzienlijke reductie op.
Architect Mutters, 38 jaar oud,
past dit bouwprincipe voor het

Vogelvluchtperspectief van Sportgebouw en sportveld met
wielerbaan, 1895
eerst toe in zijn ontwerp voor
deze sportzaal. Als constructeur
treedt hierbij op de ‘Amsterdamse fabriek van Cementijzerwerken’ in 1891 opgericht. De aannemer is Jacobus van den Elshout
(1862-1906) uit Scheveningen.
Mutters is met vakgenoot W.B.
van Liefland groot-aandeelhouder binnen de NV ‘De Algemeene

Architect Johannes Mutters Jr. 1858-1930. Opname ca. 1910.

’s Gravenhaagsche Bouwgrondmaatschappij’ (1896) in ontwikkeling van Bezuidenhoutkwartier
als woonwijk (vanaf 1890).
Dit sportgebouw vormt een
onderdeel binnen deze ontwikkelingsplannen. Voor de bouw en
exploitatie zal in februari 1895
de NV ‘Sportterein Den Haag’
worden opgericht in samenhang
met aanleg van een sportterrein
met wielerbaan aan de achterzijde. In juni 1896 nemen de bouwwerkzaamheden een aanvang en

Bloemencorso op 10 sept.1898 t.g.v. de inhuldiging van koningin Wilhelmina.
Nieuw Oost-Indië. Op de achtergrond het s
in juli 1897 nadert de algehele
voltooing. Dit sportcomplex is
samengesteld uit een zogenaamd
voorgebouw in een uitvoering
van rode ‘rijnkeur’-baksteen
gecombineerd met verglaasde
terracotta-tegels. De topgevel bewerkt met hardsteen. Een ijzeren
hek dient ter afsluiting van de entree. Bij binnenkomst volgt eerst

een kleine vestibuleruimte en
valt onmiddellijk op, de (nog aanwezige) mozaïeken vloer welke is
gedecoreerd met emblema’s van
diverse sportuitingen.
Verder neemt de firma Th. A.A.
Simonis, als agent van Hindeen Cresent-rijwielmerken, de
winkelruimte in gebruik. Links

In voorbereiding: Peter van Dam, J. Mutters Jr., en J.J. Gort Jr., Exponenten in de Haagse architectuur
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95-1896)

Opschrift originele
bouwtekening, 1896

valt waar te
nemen.

Dwarsdoorsnede, detail uit de originele bouwtekening, 1896
‘Monier’.

De brute krachten die gedurende
deze drukbelasting optreden
worden ondervangen door een
-dubbel aangelegd systeem- van
trekstangen. De achtergevel bezit
grote glasoppervlakten en biedt
een fraai uitzicht op sportveld
en wielerbaan. Mutters zal dit betonprincipe opnieuw toepassen
in tuingedeelte van de Sociéteit
‘De Haagsche Club’ gelegen aan
de Lange Voorhout. Daarbij ontstaat een torenconstructie met
40 treden en dient voornamelijk
als personeelsingang. Opnieuw
is deze Amsterdamse firma de
constructeur.

elmina. Wielrijders met versierde fietsen op het sportterrein aan de Laan van
nd het sportgebouw aan de Theresiastraat
van deze vestibule een koffiekamer. Vervolgens is er een grotere
tweede vestibule voorzien van
een kaarverkoopbureau, caférestaurant en directiekamer
en aansluitend volgt de grote
sportzaal in lengte van 30 m bij
een hoogte van 11,5 m. Er zijn
maar liefst 17 uitgangen geprojecteerd in een snelle aftocht bij

optredende calamiteiten. Een
hoofdtrap in de sportzaal leidt
naar de galerijen, orkestruimte,
bestuurskamer en biljartzaal.
Voor deze sportzaal wordt een
hoofddraagconstructie toegepast
bestaande uit betonribben in de
vorm van een korfboog met een
20 meter overspanning vervaardigd volgens dit patentsysteem

Entree Sportgebouw

Dit sportgebouw biedt o.a.
onderdak voor een wielerschool en in 1898 vinden hier
optredens plaats van circus Max
Schumann alvorens in 1904 te
verkassen naar het gloednieuwe
stenen circusgebouw (ontwerp
Van Liefland) in Scheveningen.
Ditmaal aangekondigd als Circus
Albert Schumann. Voor dit
sportgebouw zijn rond 1900 de
gloriedagen van weleer voorgoed
voorbij. Bezuidenhout wordt als
woonwijk volgebouwd waarbij sportveld met rijwielbaan

plaatsmaken voor straataanleg.
De Johannes van Camphuijsstraat dient zich alras aan als een
directe zijstraat. In 1901 zal dit
sportgebouw ter veiling worden
aangeboden en enkele jaren
later ingericht als manege onder
leiding van eigenaar Jack Mayer
Washington wiens naam als gevelopschrift aan de voorzijde nog

Tijdens het fatale bombardement
op zaterdag 3 maart 1945 blijft
dit unieke gebouw overeind.
Thans terecht aangemerkt als
een gemeentelijk monument in
tegenstelling tot heel wat fraaie
herenhuizen die sinds de zeventiger jaren een ontmoeting zullen
hebben met de slopershamer.
Peter van Dam,
vandam.peter@gmail.com

Voorgevel, detail uit de origine bouwtekening, 1896

Traptoren
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Behandeling
aan huis

Bijzondere Herinneringen

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

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

Heeft u bijzondere herinneringen aan
Leyenburg, de Leyweg, het Zuiderpark,
het ADO stadion of de Uithof? En houdt
u van schrijven? Doe dan mee aan de
schrijfwedstrijd van Florence Actief.
Mooie verhalen
Met de schrijfwedstrijd willen we
mooie verhalen verzamelen over deze
bijzondere plekken in Escamp, Den Haag.
Een kundige jury, onder leiding van
Willem Post, bepaalt wie de eerste ‘Haagse
Herinneringen Bokaal’ krijgt uitgereikt.
De winnaar krijgt daarnaast een vvv-bon
ter waarde van 50 euro.

Hoe kunt U meedoen?

Heeft u mooie herinneringen aan
een van deze vijf plekken?
Schrijf dan een verhaal van
maximaal 500 woorden. U kunt
uw verhaal voor 1 mei 2019 sturen
naar liever-actief@florence.nl
onder vermelding van ‘Bijzondere
Herinneringen 2019’.
Per post kan ook: Florence Liever
Actief, Steenhouwersgaarde 1,
2542 AA Den Haag.
Op 1 juni maken we bekend wie
de ‘Haagse Herinneringen Bokaal’
in ontvangst mag nemen.

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

• 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

NEEM
MEE!

VOLG ONS
OOK OP
FACEBOOK
DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl Reactions
Brand Assets

Valkenboskade 466Reactions are an extension of the Like
Button to give people more ways to share
reaction to a post in a quick and easy
2563 JK Den Haag their
way. The collection of Reactions includes
Like, Love,
Haha, Wow, Sad and Angry.
(Hoek Laan van Meerdervoort recht
tegenover
accurate and consistent use,
halte tram 3 en 12). Toneverensure
alter, rotate, embellish or attempt to

Facebook Brand Guidelines

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

recreate the Reactions. Never alter the
proportions and shape of the Reactions
(and surrounding UI) for any reason.
Reactions are not emojis or individual
icons, and they cannot be used in this way.
It’s important to show Reactions in the
way they are intended to be used on
Facebook—as a quick and easy way to
express how you feel.
Video or Facebook Live Broadcast
We don’t provide animations of Reactions.
To include Reactions in your video, show
the Reactions within the Facebook UI as
they appear and function in the product.

����
Using Reactions
Use Reactions only as they appear and exactly how they function
within the context of Facebook UI. Reactions cannot be used for
creative purposes. Only use Reactions as a collection—do not
use them as individual icons or as the most prominent feature of
your marketing.

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line
Facebook Live: The “floating” Reactions
are only intended for use during a
Facebook Live broadcast and other
instances within Facebook products. Don’t
use the “floating” Reactions outside the
context of Facebook products, whether
animated or static, in your marketing.

Facebook Inc. - All rights reserved.

• 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

18
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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

Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april

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.

Kleine en grote verhalen die raken bij Zand en Veen IV
Grenzen vervagen, regels veranderen, en
het tempo waarin dit gebeurt loopt op. In
al die drukte vragen de spelers van Zand en
Veen IV zich af wat echt belangrijk is: hoe
handhaaf je je in deze wereld waar echt
nauwelijks nog van nep te onderscheiden
is? Zand en Veen laat voor het vierde jaar
bewoners uit de buurt van De Nieuwe
Regentes hun eigen verhaal vertellen, over
het leven op de scheidslijn tussen zand en
veen. De verhalen worden afgewisseld met
zang en dans, alles onder regie van buurtbewoner en regisseur Hans van der Boom
(voorheen Stella Den Haag, NTjong en Het Nationale Theater) die samen met zijn team
garant staat voor de kwaliteit.

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.

74e Internationale mineralenbeurs Den Haag
PERSBERICHT INTER

NATIONALE MINERALENB

EURS DH 2019

6 & 7 april 2019 van 10:00 – 17:00 uur:
‘’ 74e Internationale mineralenbeurs‘’
in GIA Trade and Exhibition Centre in Den Haag
74e Mineralenbeurs in Den Haag wordt weer georganiseerd!
Met ruim 80 standhouders van binnen en buitenland! Alles
op het gebied van mineralen, fossielen, sieraden, zilversmeden en mircomounts kunt u vinden op deze 2 dagen
durende beurs.
Tevens is er voor kinderen de mogelijkheid om onder toezicht een eigen steen te
slijpen en worden er diversen demonstraties gegeven.

Zand en Veen IV
Theater De Nieuwe Regentes | Online €5 | Kassa €6 | Ooievaarspas 50% korting
Vr 19 april | 20:15 uur | Première
Za 20 april | 20:15 uur
Zo 21 april | 15:00 uur
www.theaterdenieuweregentes.nl
Dinsdag 16 april

Stelt u prijs op posters en/of
flyers? neem contact op
met
haagsebeurzen@gmail.com

Locatie: GIA Trade and Exhibition Centre,, De Werf 11. 2544 EH Den Haag
Entree: €7,00 Volwassenen, €3,50 Kinderen (5t/m 12 jaar) / 65+
(Tickets zijn aan de kassa van de beurs te verkrijgen)
Catering: Broodjes, warme en koude snacks, warme en koude dranken zijn in de
foodcorner aanwezig (deze bevindt zich in de beurszaal zelf).
Locatie GIA Trade and Exhibit

ion Centre

Haagse Herinneringen – Verhalentafel

Koffiehuizen
Kof�iehuizen die stammen uit de tijd dat je nog geen
cappuchino, latte machiato en esspresso bestelde
en de kof�ie niet gemaakt werd door een barista.
Werklieden aten hier hun eigen brood omdat het in
de deftige huizen waar zij werkten vaak niet mocht.
Chauffeurs kwamen voor een praatje en een warme
kop kof�ie. Veel kof�iehuizen serveerden ook een
broodje met een huisgemaakte gehaktbal waar je
speciaal voor om reed. Altijd verse kof�ie
Wij zijn nieuwsgierig naar verhalen uit de kof�iehuizen. Naar uw verhalen en anekdotes. Kwam u vaak
in een van de Haagse kof�iehuizen? Wat was er zo
bijzonder aan dit kof�iehuis? Of was u de uitbater van
een van de kof�iekiosken? Wie kwamen er bij u in de zaak? En welke klant zult u nooit
vergeten?

Verhalentafel: van verhaal naar Digi-Tale In zeven bijeenkomsten gaan we van verhaal
naar Digi-Tale. Eerst legt u uw herinneringen vast in een kort verhaal dat maximaal 3
minuten duurt. Daarna illustreert u uw verhaal met persoonlijke foto’s, voorwerpen en
documenten. Ten slotte maakt u van het geïllustreerde verhaal een Digi-Tale, een heel
kort �ilmpje. Professionals en vrijwilligers helpen u hier natuurlijk bij!

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.
Diverse data

Gildewandelingen tijdens Haagse Vrijheidsweken

Vrede en Recht op 19 en 26 april en 2 mei
Joods Verleden op 26, 28 en 30 april en op 2, 3,4,
en 7 mei.
Zie: www.gildedenhaag.nl

Donderdag 11 april

Jazz in de Regentenkamer: donderdag 11 april om 20.15 uur.
Locatie: Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag. Tickets: 15 euro via regentenkamer.nl
(+1 euro servicekosten); 17,50 euro aan de deur.
Ben Schröder vintage jazz sextet. Groovy jazz uit de jaren ‘50 en ‘60 met muziek van
Lee Morgan, Horace Silver en Miles Davis.

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

Programma
Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten op de vrijdagochtend, hierbij de
ochtenden in april van 9.30 - 12.00 uur.

KOM HET ZELF ERVAREN

5 april: Kennismaking met deelnemers en vrijwilligers, korte presentatie fotogra�ieproject ‘t Bakkie van de Haagse Kof�ietent door Robin Butter, eerste herinneringen ophalen.
12 april: Eerste versie van het verhaal bespreken onder begeleiding van docent biogra�ieschrijven, beeldmateriaal bekijken.

U KUNT IN EEN
BROMMOBIEL RIJDEN
ZONDER AUTORIJBEWIJS

19 april: Excursie langs herinneringsplekken
26 april: Verhalen onder begeleiding afronden en combineren met beeldmateriaal
(storyboard) voor de Digi-Tale. Eerste verhalen worden ingesproken.
Bibliotheek Den Haag
Laakkwartier Linnaeusstraat 2 (070 353 75 70)

PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!

SHOWROOM & VERKOOP: ZICHTENBURGLAAN 76
070 - 329 70 51 • WWW.AUTOHOUTWIJK.NL
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De geschiedenis van Cooperatieve Verbru
I
De Volharding werd opgericht op 7 mei 1882
door een aantal werklieden die begonnen
met een kleine bakkerij in de Paulus Potterstraat 231, in de nog nieuwe Schilderswijk, met
een klein kapitaaltje van net 235 gulden. Binnen
6 weken werd het eerste brood geleverd door de
Volksbroodbakkerij aan de eerste 183 leden van de
Coöp. De coöperatie De Volharding was daarmee
geboren.

Doel van de coöperatie was: de
verdediging van de economische
belangen van de leden – of anders geformuleerd: de coöperatie
was een bedrijfsvorm die geen
winst nastreefde, maar de nadelige gevolgen van de bestaande
economische orde probeerde te
corrigeren. De bakkerij werd een
groot succes!

Zo’n succes zelfs dat in 1883 een
nieuwe bakkerij aan de Koninginnestraat werd betrokken. In die
beginjaren komen - dankzij het
succes van de coöperatie - allerlei andere initiatieven tot stand:
een ondersteuningsfonds bij
ziekte, een spaarkas voor erwten
en bonen (het volksvoedsel in die
tijd) en een reglement voor uitkering bij overlijden, na een jaar
lid te zijn van De Volharding - aan
weduwe en wezen uitgekeerd.
Gestaag groeit het aantal leden
van de coöperatie, tot 3.000 rond
1888. Er wordt dan ook al dividend uitgekeerd, aanvankelijk in
de vorm van penningen, die bij
de eigen Volharding diende te
worden verzilverd. Later wordt
dat gewoon in contant geld
uitgekeerd.
In 1891 ontstaat het voorstel
een eigen sigarenmagazijn op te
richten. In 1893 wordt een ziekenfonds opgericht - de huidige

Grote Markt (1933). Foto: Haags Gemeentearchief

Paulus Potterstraat 231
zorgverzekeraar Azivo.

Een belangrijke stap werd in
1896 gedaan met de oprichting
van een kruideniersafdeling. Er
werd een winkelpand gehuurd
aan de Nieuwstraat en het eerste
jaar behaalde men al een omzet
van f 100.000,-.

Men besloot daarop enkele filialen te openen, onder meer aan de
Vaillantlaan, Regentesselaan en
Jacob Catsstraat.
De bakkerij was intussen al weer
uit zijn behuizing gegroeid. Er
werd besloten en een eigen en
moderne bakkerij te bouwen
aan de Delftselaan, die in 1904

gereed kwam en kon wedijveren
met de andere grote broodbakkerijen van Lensvelt Nicola en Hus
Ook het ziekenfonds groeide
gestaag en had rond de eeuwwisseling al ruim 19.000 leden
en was daarmee het grootste in
Den Haag. In 1906 waren het er
al 26.000 leden voor de eigen
specialisten, die men toen al bij
het ziekenfonds had.

In 1921 bedroeg het aantal
Volharding-winkels 39 winkels.
De slagzin van de coöperatie was:
‘Niet voor het gewin, maar voor
het gezin.’ De winst van het jaar
werd terugbetaald als dividend
aan de leden van de coöperatie. De leden konden de winst

Delftselaan 58, bakkerij en kantoor, gebouwd 1904

afhalen bij het loket dividend. Niet ieder jaar
werd er winst gemaakt.
In 1920 werd er niets
uitbetaald.
Op 9 februari 1927
wordt door de ledenraad besloten een stuk
grond in erfpacht te
nemen aan de Grote
Markt en op 11 mei
was de architect
al druk bezig met
schetstekeningen.

Het gebouw werd
ontworpen door ir
Buys en ir Lurssen.
Op 13 december
1928 - enige maanden later dan verwacht - werd kon het
grootse gebouw met
feestelijk vertoon
worden geopend.
Een geïllustreerd
gedenkschrift in 100.000
exemplaren werd over Den Haag
verspreid.

‘s Avonds te zeven uur vertrokken acht muziekkorpsen van
de pleinen Paul Krugerplein,
Crom-vlietplein, Jacob van Campenplein, Kaapseplein, Van St.
Aldegondeplein en Kamperfoelieplein naar de Delftselaan. Van
daar ging men in optocht met
muziek naar de Grote Markt. In
de stoet werd een vijftigtal verlichte broodwagens meegevoerd.
Op het moment dat de stoet op
de Grote Markt aankwam, bracht

De volgende advertentie verscheen in
het blad van de vereniging
de Stem des Volks enige nummers ten gehore.

Toen dit punt van het programma was uitgevoerd, had het
plechtige moment plaats, waarop
het gebouw geheel werd verlicht.
Acht muziekkorpsen voerden
een gemeenschappelijke feestmars op.
Op 16 januari 1926 vindt de opening van de chirurgische kliniek
van het ziekenfonds de van de
Volharding plaats. De volgende
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ruiksvereniging De Volharding UA

Delftselaan 58, bakkerij en kantoor, gebouwd 1904
advertentie verscheen in het blad
van de vereniging.

Door interne verbouwingen werd
er in het gebouw steeds meer
ruimte gecreëerd, waardoor er
meer zaken konden verricht en
meer patiënten konden worden
geholpen.
Op 23 juli 1937 besloot de ledenraad om een nieuw ziekenhuis
te bouwen op dezelfde plaats als
het oude.
De architecten van het gebouw
aan de Grote Markt, Buys en
Lurssen werden weer gevraagd
een ontwerp te maken. Er kwam
een obligatielening van 300.000
gulden en het fonds van Dr.
E.W.E. Sedee, ‘Wij bouwen mee’,
haalde 20.177 gulden op. Op
15 juli 1939 werd het gebouw
feestelijk geopend met een
receptie in de aula van de HBS in
de Achter Raamstraat.

In 1941 werd door de bezetter
het z.g. Ziekenfondsenbesluit afgekondigd, dat op 1 november in
werking trad. Hierdoor werden
de voorzorginstellingen gescheiden van de verbruiksinstellingen.

Op 30 oktober 1941 werd
Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds ‘De
Volharding’ (Azivo) opgericht
en was vanaf 1 november van
dat jaar zelfstandig. De vroegere
algemeen secretaris van de coöperatie, de Hr. Chr. A. van Doorn,
werd de nieuwe directeur.
De coöperatie heette vanaf 30
juni 1942 ‘Coöperatieve Verbruiksvereniging De Volharding
UA’. H. Beukman en G.B. Heykoop

Delftselaan 58, bakkerij en kantoor, gebouwd 1904

vormden de directie (het
bestuur) van de coöperatie.
De exploitatiekosten van het
gebouw aan de Grote Markt
waren te hoog voor alleen
de coöperatie en daardoor
verlieten ze het gebouw op
23 februari 1942 naar de
Delftselaan 58, het gebouw
waar ook de bakkerij was
gevestigd.
Later ging het ziekenfonds
Azivo naar een pand aan de
Stationsstraat.

Op 1 oktober 1946 trad de heer
G.B.Heykoop uit de directie van
de Coöperatie en ging met die
datum over naar het ziekenfonds
Azivo.

winkels naar Edah.
De cooperaties die hun bestuur
niet hadden overgedragen, vielen
buiten het faillissement en bestaan nog steeds.

land. Dat heeft niet lang geduurd,
want in 1972 ging Coöp-Nederland failliet. De fabrieken gingen
naar Scholten – Honig en de

Van de hele organisatie van de
coöp. de Volharding is alleen
de uitvaartdienst, die onder de
naam CUVO zelfstandig doorging en nog steeds bestaat, nog
overgebleven.

Azivo was in 1941 al zelfstandig
geworden, maar kreeg het ook
moeilijk. Het in 1939 geopende
ziekenhuis ging door een overca-

paciteit aan bedden op 1 januari
1974 dicht.

Het gebouw werd eerst gebruikt
door kunstenaars, maar werd
later in gebruik genomen door
de Chinese gemeenschap in DenHaag. Het was maar 35 jaar in
gebruik geweest als ziekenhuis.
Op 19 december 2007 werd
Azivo (120.000 leden) overgenomen door de zorgverzekeraar
Menzis (2 miljoen leden).
Jan Kortman
JA-KO@hotmail.com

H .Beukman was toen de enige
directeur van de coöperatie.

In 1960 had de Volharding de
volgende afdelingen en 32.350
leden:
- 1 brood- en banketbakkerij
- 20 brood- en banketwinkels
- 3 afd. manufacturen, huishoudelijke artikelen
- 47 kruidenierswinkels
- 1 afd. woninginrichting
- 22 slagerijen
- 1 afd. herenkleding
- 2 afd. optiek en bandage
- 2 afd. brandstoffen
- 3 afd. schoenwinkels en pedicure
- 1 afd. uitvaart
- 1 eigen garage/
reparatiewerkplaats
- 1 timmerwerkplaats met
kistenmakerij
Op 31 januari 1970 droegen acht
grote coöperaties in het land hun
bestuur over aan Coöp–Neder-

Leidinggevende in 1960 van de cooperatie:
Zittend van links naar rechts: P. Zondervan, bedrijfschef afdeling manufacturen en herenkleding. C. v.d. Put, bedrijfschef afdeling
brandstoffen. P.J. Swiebel, adjucht-directeur. K. Vleesenbeek, meester-bakker. J. Griese, bedrijfschef afdeling woninginrichting.
Staande van links naar rechts: W.J. M. Simonis, bedrijfschef afdeling schoenen. W. Koek, controleur afdeling kruidenierswaren.
H. Hommerich, chef banketbakker. J. Reyerkerk, controleur afdeling kruidenierswaren. H. Prins, hoofdcontroleur afdeling bakkerij.
J.G. Voorham, bedrijfschef centrale werkplaats. J.C. Niemantsverdriet, bedrijfschef afdeling uitvaartdienst. D. Boot, bedrijfschef
afdeling technische dienst. J. Kortman, chef de bureau. J.A. Steenkist, bedrijfschef afdeling optiek. H.J. jansen, chef afdeling
propaganda. Th. H. Hoekstra, secretaris der directie. J. Oostdijk, bedrijfschef afdeling slagerij.
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ouderenzorg. We bieden met liefde en aandacht zorg-, woon- en
welzijnsdiensten die passen bij de levenswijze en het levensverhaal van onze bewoners. Met aandacht voor elkaar.
standig kunnen blijven wonen.

In de groene wijken Escamp, Segbroek en Bezuidenhout, vlakbij zee, strand en bos

verhuurt Cato senioren- en aanleunwoningen

De kale huurprijzen liggen rond de € 500 per maand. De woningen worden verhuurd aan alleenstaanden met een
inkomen tot € 22.700 of aan 2-persoonshuishoudens met een inkomen tot € 30.825 (prijspeil 2019).
Cato kan de complete dienstverlening aan senioren leveren, van de verhuur tot en met de zorgverlening.

met aandacht
voor elkaar

Neem contact op met de verhuurmakelaar, Marleen Gerritse,
telefoon 070 - 767 1161 of e-mail verhuur@cato-wwz.nl
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kunde en levenservaring te delen met anderen, in
aansluiting op de maatschappelijke ontwikkelingen.

10-17UUR

NIEUWE LOCATIE :

GIA T RADE AND EXHIBITION CEN T RE
DE W ERF 11
2544 EH DEN HAAG
070 - 82 09 199
Gratis parkeren in de omgeving

WWW.MINER ALENNLC.NL

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

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Mirella

Peter

Carola

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

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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De Haagse portiekwoning
I
T

eder jaar in september collecteer ik voor
de Nierstichting. Een actie met behalve
een mooie financiële opbrengst een onverwacht resultaat: spierpijn in mijn bovenbenen.
Want op mijn route ligt een straat met een bijzonder type huizen: de Haagse portiekwoning. Veel
Hagenaars wonen in zo’n woning. Vanaf 1901 tot in
de dertiger jaren van de vorige eeuw zijn er in Den
Haag zo’n 100.000 gebouwd. Het is een type woning dat voornamelijk in Den Haag voorkomt.
Haagse portiekwoningen zijn
bovenwoningen met de ingang
op een overloop op de eerste
verdieping. Op die overloop kom
je via een open buitentrap. Daar
zijn de toegangsdeuren naar vier
bovenwoningen. Achter twee van
die toegangsdeuren zijn weer
binnentrappen naar de woningen
op de tweede verdieping.

Betaalbaar en veilig

In de tweede helft van de 19e
eeuw woonden veel Hagenaars
in erg slechte huizen. Het aantal
inwoners van de stad was sterk
gestegen en door het gebrek aan
regels konden huisbazen hun
gang gaan. Die bouwden kleine
huizen - hofjes - op binnenterreinen met nauwelijks sanitair, weinig licht en lucht en veel vocht.
Bij de overheid en bij welwillende particulieren drong het besef
door dat deze situatie moest
veranderen. Tegelijk moesten
de huizen voor arbeiders en de
lagere middenstand wel betaal-

Copernicuslaan
baar blijven.

Om woningen betaalbaar te
houden, was het onvermijdelijk
om in etages te bouwen. Maar
de Haagse overheid wilde geen
grote woonkazernes waar de
bewoners dicht op elkaar gepakt
zouden wonen. En de ervaring
was dat houten binnentrappen
brandgevaarlijk waren. Dus waren de regels: niet meer dan drie
etages en trappen die onbrandbaar zijn, goed te verlichten en
zichtbaar van buitenaf. En ieder
huis zijn eigen voordeur. De ontwerpers zagen al gauw dat een
steile trap meer ruimte overliet

Haagse Portiekwoning en Jacqueline Alders
voor vloeroppervlak.

De trap op en af

De voor- en nadelen van de Haagse portiekwoning zijn vandaag
de dag niet anders dan in de
jaren dat ze gebouwd werden.
De bewoners hoeven niet naar
het straatniveau als iemand bij
ze aanbelt of als ze de post op
willen halen. Daar staat natuurlijk tegenover dat wie iets moet
bezorgen (of komt collecteren)
de steile buitentrap moet beklimmen. De bakker en de melkboer
komen niet meer aan de deur,
maar dankzij het online winkelen
komen inmiddels weer andere
leveranciers aanbellen.
Wat in ieder geval scheelt, is dat
er geen kolenkachels meer zijn.
Want de kolen moesten natuurlijk ook de trap opgesjouwd. De
as uit de kolenkachel ging in de
asemmer, die dan weer de trap
af moest.

Ontwikkelingen en variaties van de Haagse portiekwoning

De eerste portiekwoningen
hadden nog een uitbouw aan
de achterkant. Die uitbouw zat
als het ware aan de achtergevel geplakt en had een aantal
kleine kamers boven elkaar, die
hoorden bij de benedenwoning.
Zo hadden de bewoners van de
begane grond meer ruimte. Maar
hierdoor hadden de etagewoningen weer minder licht en lucht.
De Gemeente maakte in 1920
scherpere regels en daardoor

Laakkwartier
kwam er ruimte voor balkons. De
portiekwoningen van na 1930
kregen vaak nog meer comfort
zoals een badkamer en een erker.
Ook in de jaren dertig kwamen
er portiekhuizen met een derde
verdieping. De gemeente ging
akkoord met een extra bouwlaag
aan doorgaande, brede wegen.

In welke buurten?

De Haagse portiekwoning is te
vinden in de Haagse buurten
die tussen 1900 en de Tweede
Wereldoorlog zijn gebouwd. De
eerste zijn gebouwd in 1901 aan
de Delftselaan. Het Bezuidenhout, Laakkwartier, de Bomen-,

Bloemen-, Vruchten- en Zuiderparkbuurt staan vol met Haagse
portiekwoningen. Maar ook in
Transvaal, Duindorp, Valkenbos
en de Archipelbuurt kom je ze
tegen. En hiermee is de opsomming nog niet compleet.
Wie door Den Haag fietst of
loopt, kan genieten van de vele
variaties en uitvoeringen van de
Haagse portiekwoning. Met een
buitentrap evenwijdig of haaks
op de gevel, met de ingang van de
benedenwoningen op verschillende plaatsen. Eenvoudig van
uitvoering of met mooi metselwerk en glas-in-lood-ramen in
het portiek. Maar nog belangrijker is dat veel inwoners van Den
Haag zich iedere dag thuis voelen
in een Haagse portiekwoning.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen
en Fietstours in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl
Studio Oostrum Foto + Film

Juliana Van Stolberglaan
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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

4802574 Omslag Poempeloem.indd Alle pagina's

MIJN HAAGSE ROCKMUZIEK

Poempeloem

Winkelprijs: € 14,95
Theo van Daalhoff

11-06-18 08:53

Een nieuw begin in Den Haag

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

Theo van Daalhoff

ISBN 978-94-6010-078-9

POEMPELOEM

70 jaar maranathakerk 1949 - 2019

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

Een nieuw begin in Den Haag

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

Winkelprijs: € 12,00

22-06-18 10:10

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

MIJN HAAGSE ROCKMUZIEK

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

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

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

POEMPELOEM

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

Opgravingen in de
Wateringse Binnentuinen

ISBN 978-94-6010-079-6

send beeld van 150 jaar Haagse geschiedenis.

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

Wonen op oude duinen

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

10-10-18 10:52

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

18-01-19 13:15

Een nieuw begin
in Den Haag

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

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

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

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

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

Jan Goossensen

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

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

24-01-19 16:02
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL

Het is lente, we gaan weer naar buiten!
MET EEN ROLLATOR GAAT U COMFORTABEL OP PAD – GRATIS thuisbezorgd !
Heerlijk naar buiten voor een boodschapje, wandeling of een bezoek. U behoudt met een rollator uw zelfstandigheid
tijdens de alledaagse activiteiten. Rollators bieden extra stabiliteit en stevigheid tijdens het lopen en zijn tegenwoordig
gemakkelijk in gebruik. Bent u toe aan een nieuwe rollator voor een heerlijke wandeling in de voorjaarszon?
Komt u eens langs in onze winkel voor een testrit!

SERVER ROLLATOR – MODERN EN LICHTGEWICHT

Met de
ing pas
Volhard

15
,
4
€ 25
Normale

99,prijs € 2

De stijlvolle Rehasense Server rollator is een unieke rollator in zijn klasse. Deze rollator
met moderne uitstraling biedt veel comfort en is zeer goed wendbaar. Dankzij het ontwerp
weegt de rollator slechts 6,8 kg met een maximaal gebruikersgewicht van 150kg. Doordat
de rollator eenvoudig inklapbaar is en vervaardigd van lichtgewicht aluminium, is hij
uiterst eenvoudig op te tillen om bijvoorbeeld in uw auto te leggen. Dankzij de handige
vergrendeling wordt het frame bij elkaar gehouden, zodat deze niet uitklapt als u de rollator
optilt of verplaatst. De rollator Server is verkrijgbaar in diverse frisse kleuren en is naar
wens uit te breiden met diverse handige accessoires zoals een ruggordel, luxe afgesloten
tas, opberg-/reistas, dienblad, bel en comfortabel zitkussen.

VOOR EXTRA LOOPCOMFORT: SERVER
COMFORT - MET ULTRA SOFTBANDEN

 Lichtgewicht: 6.8kg!
 Zeer goed wendbaar
 Stevige zitting
 Eenvoudig inklapbaa
r
 Maximaal gebruikersge
wicht: 150kg
 Inclusief standaard tas
en stokhouder
 Voorzien van ergonom
ische handvatten
 Keuze uit diverse zith
oogtes
 Zachte kunststof wie
len voor optimaal
comfort
 Leverbaar in 11 kleure
n: zwart, wit,
antraciet, olijfgroen, ijsblau
w, blauw,
turquoise, wijnrood, cha
mpagne, bruin
en lila.

Met de
Volharding pas

€ 296,65
Normale prijs € 349
,-

ATHLON CARBON ROLLATOR – ULTRA LICHTGEWICHT

Met de
Volharding pas

€ 424,15

Normale prijs € 499
,-

De Athlon rollator is vervaardigd van het oersterke en ultralichtgewicht materiaal: Carbon
Fiber. Bij het ontwerp van de Athlon rollator is rekening gehouden met design en optimaal
gebruiksgemak. Het is met een eigen gewicht van slechts 5,2 kg één van de lichtste
rollators op de markt. De Athlon rollator heeft bovendien een stijlvol en eigentijds design.
Deze rollator heeft een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg. De Athlon is eenvoudig in
te klappen en is voorzien van een vergrendelingssysteem, waardoor hij niet zal uitklappen
tijdens het optillen of verzetten. Dit maakt de Athlon compact en handzaam om mee te
nemen. Maak kennis met deze superlichte en onverwoestbare carbon fiber rollator. U zult
versteld staan over het gewicht wanneer u deze rollator optilt!

VOOR EXTRA LOOPCOMFORT:
ATHLON CARBON COMFORT MET ULTRA SOFTBANDEN

 Lichtgewicht: 5.2kg!
 Zeer goed wendbaar
 Stevige zitting
 Eenvoudig inklapbaa
r
 Maximaal gebruikersge
wicht: 150kg
 Inclusief standaard tas
en stokhouder
 Voorzien van ergonom
ische handvatten
 Keuze uit diverse zith
oogtes (alleen in
de kleur zwart en rood)
 UltraSoft banden voo
r optimaal comfort
 Leverbaar in kleuren:
zwart, wit,
antraciet en rood

Met de
Volharding pas

€ 466,65
Normale prijs € 549
,-

WHEELZAHEAD TRACK ROLLATOR –
DUBBEL OPVOUWBAAR

Actieprijs
t/m
30 April

De WheelzAhead rollator Track 4.0 in de stijlvolle kleur Champagne, is een dubbel
opvouwbare rollator. Het gewicht is slechts 7,2 kilogram en de rollator is makkelijk in te
klappen. U zet u hem zonder veel moeite weg. Gaat u weer op
stap? Met één handeling is de rollator zo weer in elkaar geklikt
en klaar voor gebruik. Uniek aan de Track rollator is dat hij
Met de
dubbel opvouwbaar is tot een zeer compact formaat. Zo kunt u
Volharding pas
altijd uw Track rollator meenemen op reis of vakantie, waar u
ook heen gaat.

€ 239,

Normale prijs € 299
,-

 Dubbel opvouwbaar
 In hoogte verstelbare
handgrepen
 Instelbare verlichting
 Stevige zitting
 8 reflectoren
 In frame weggewerkte
remkabels
 Max. gebruikersgewic
ht 135kg
 Inbegrepen extra’s: wa
ndelstokhouder,
boodschappennet, rollato
rtas,
afneembare rugsteun me
t opbergtasje,
dienblad, opbergtas voor
vervoer van
de rollator

15% KORTING

Word dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang
Op meer dan 1700 producten die zorgen voor een veilig en comfortabel ouder worden.
Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.

Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.
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&Plichten
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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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ER OP UIT! SPECIAL

Erf- en schenkingsrecht

Erfrechtverklaring
is soms nodig
Voor de afwikkeling van de erfenis moeten
we een verklaring van erfrecht opvragen
bij een notaris. Mijn broer, de regelaar van
de nabestaande, heeft een zestal offertes
opgevraagd en de kosten liggen rond
de 600 tot 700 euro. Hij wil dat in gang
gaan zetten. Maar volgens mij kan het
goedkoper. Het gaat om mijn overleden
jongere zus.
Een verklaring van erfrecht hoeft niet
altijd. Zelfs banken vragen daar al niet
om als er sprake is van een huwelijk
of geregistreerd partnerschap, er géén
testament is en er niet meer dan € 100.
000 op de rekening van de overledene
staat.
Een verklaring van erfrecht geeft
duidelijkheid aan erfgenamen in welke
sector dan ook. De mogelijkheid bestaat om erfenissen beneficiair te aanvaarden mét boedelbeschrijving om
géén aandeel te hebben in de schulden
van de overledene. De tarieven bij een
notaris kunnen behoorlijk uiteenlopen. Ga daarom ook op zoek naar een
goedkope notaris in uw regio.
Voor hypotheek aan
dochter schenken
Hoe lang kan ik nog mijn dochter belastinglastenvrij schenken voor aflossing van
haar hypotheek?
Als uw dochter haar eigen woning wil
verbouwen of kopen, dan betaalt u
over maximaal € 102.010 dit jaar geen
schenkbelasting. Of voor aflossing van
haar hypotheek of restschuld bij de
bank. Er is wél een aantal voorwaarden aan verbonden. Uw dochter moet
tussen de 18 en 40 jaar zijn. De dag van
haar 40ste verjaardag telt nog mee.
Zij moet het geld uiterlijk in 2021
gebruiken. U hebt niet eerder van de
verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt
voor uw dochter. U moet wel kunnen
aantonen dat u de schenking aan haar
hebt gedaan. Ons lijkt het beste dat u
dit in een notariële akte vastlegt. Die
hoeft niet veel te kosten bij de notaris.
Bovendien weet hij/zij van de hoed
en de rand over soms ingewikkelde
schenkingen.
Waarschijnlijk moet u dat ook
aangeven in uw aangifte over 2019.
Dus pas volgend jaar. Beide ouders
zijn de schenkgevers. Kijk ook op de

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.

Belastingdienst voor méér informatie.
Er zijn ook mogelijkheden om het
schenkingsbedrag over drie jaar uit te
smeren.
AOW en pensioen

Partners in de bijstand;
één persoon krijgt AOW
Mijn vrouw krijgt pas in juni 2022 haar
AOW. Ik al dit jaar in mei.
Want van ruim 900 euro per maand,
als ik alleen AOW krijg, kunnen we niet
leven. Krijgt mijn vrouw gewoon bijstand
totdat ze AOW krijgt? We hebben nu ook
al bijstand van de sociale dienst in onze
gemeente.
De AOW heeft, net zoals de bijstand,
een minimumstelsel zodat mensen
daaronder niet duiken. Als u AOW
krijgt, dan valt u daaronder. Dat is dus
de zogenoemde AIO (aanvulling inkomensondersteuning). Tot mei houdt
u gewoon u en uw partner gewoon
bijstand.

Kijk daarvoor ook op de www.svb.nl
(Sociale Verzekeringsbank) onder het
trefwoord inkomensondersteuning.
Dat betekent dat als u AOW krijgt en
met een partner woont u minimaal dit
jaar €1563,47 per maand bruto krijgt
(netto is het niet veel minder).
Als u de aanvraag van de SVB (Sociale
Verzekeringsbank) krijgt (meestal
ongeveer vijf maanden van tevoren),
dan moet u mogelijk daarop wel een

beroep doen. Als het nog nodig is want
u hebt waarschijnlijk al het hoger
bedrag van uw AOW en AIO opgegeven
gekregen van de SVB. Leg de situatie
dan uit.

Aanvullend pensioen
op de AOW
Ik heb een aanvullend pensioen op de
AOW. Mijn partner die ook al AOW heeft
niet. We behoren nog tot de oude garde
waarbij mijn vrouw al boven haar 25
jaar het huishouden deed. Mijn vraag is
waarom moet ik fiscaal bijbetalen over
het aangiftejaar?

Dat kan twee oorzaken hebben. Of u
krijgt een aanvullend pensioen van
een Pensioenfonds of u hebt een lijfrente van een verzekeringsmaatschappij waarbij zij te weinig inhouden.
Meestal doen zij dat op het laagste
fiscale schijventarief want daartoe
zijn ze verplicht. Vermoedelijk zit u
over de top van inkomen in een hoger
schijventarief.

Ook als u bijverdient (netto neveninkomsten) of ‘witte’ schnabbels hebt,
dan moet u eenmaal per jaar met de
fiscus afrekenen. Het kan ook zijn dat
u onder box 3 van het belastingstel
valt. Dan wordt er na het aangiftejaar
door de fiscus een naheffing opgelegd.
Als u regelmatig neveninkomsten hebt
dan komt later de Belastingdienst zelfs
met een voorheffing aan het begin van
het nieuwe inkomstenbelastingjaar.

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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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.

Volkswagen Karmann Chia Coupé 1200 (1959)

A

ls ik een Volkswagen Karmann Chia
Coupé zie moet ik altijd even denken
aan mijn tante Jet die op de Kranenburgerweg woonde en een kamer verhuurde aan
haar neefje Hans, die weer een zoon was van de
toen bekende Karel Lotsie, waarmee haar zuster
Célestine getrouwd was. En waarom vertel ik
u dit? Omdat die Hans in een Volkswagen Karmann Chia reed.
In die tijd - en wat zal ik helemaal zijn geweest, een jaar
of 14 - had ik blijkbaar al iets
met elegante Coupés. Uiteraard
was deze Volkswagen getekend
door Italianen van het huis
Ghia. En voor de degelijkheid
werd hij gebouwd door carrossier Karmann op basis van de
Volkswagen Kever. De lijnen
waren vloeiend, beetje bollig,
maar superelegant. Hoewel hij
er uit zag als een sportwagen,
was hij dat allesbehalve. Onder
de achterklep zat een gewone
Kever 1200cc boxermotortje
met 30 pk, maar presteerde
minder, want deze Coupé woog
100 kilo meer. Het interieur

had ook niets sportiefs, want
alles wat je zag waren de reguliere Kever-klokken, -knoppen
en -hendels.

Op zich was daar helemaal niks
mis mee, maar gaf je niet dat
extra stukje sportieve beleving.
Voordeel was wel weer de Duitse degelijkheid die bij zijn Britse en Italiaanse sportieve collega’s nog wel eens ontbrak in
die tijd. Ik zei het al, er zat een
gewoon Kever-luchtgekoeld
motortje in met een topsnelheid van 115 kilometer, waarbij
het lekkerst reed rond de 80 kilometer. Bij de introductie van
dit model in 1955 had hij nog

kleine achterlichtjes, waardoor
hij de bijnaam ‘lowlight’ kreeg.
Bij de eerste facelift in 1959
werden deze vervangen door
grotere exemplaren. Ondanks
het hoge Kever-gehalte zag het
interieur er goed verzorgd uit.
De stoelen zaten prettig en er
was voldoende ruimte voor de
langere inzittenden. De pedalen
waren van die typische opstaande Kever-soort. Achterin
was een klein bankje waar je
eigenlijk niet op kon zitten.

Geschikt voor wat bagage en
dat was wel zo handig, want
voorin onder de ‘motorkap’ was
evenmin enige ruimte. Die tijd
kocht je nog geen kratjes bier
geloof ik, dus was het nog geen
probleem, maar dat terzijde. In
1955 kostte deze Volkswagen
8.975 gulden. In 1957 kwam
er ook een Cabrio-versie op de
markt. In 1969 kreeg hij een
facelift waardoor hij een vlotter
uiterlijk kreeg door wat details,
zoals een slankere bumper, wat

zogenaamde inlaatsleuven aan
de motorkap en aan de voorzijde rechthoekige knipperlichten
en grotere achterlichten. De
motor werd een 1600 cc met 50
pk en een topsnelheid van 135
kilometer. Hij kostte in 1973
12.289 gulden en de Cabrio
was zo’n 1500 gulden duurder.
In 1973, na een kleine 20 jaar
viel het doek voor dit model.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Unieke voorstelling Aida in Concert

Win kaarten voor Aida!
Aida komt deze zomer terug. Niet als musical maar als concertversie met sterren
als Willemijn Verkaik, Tony Neef en Freek Bartels. Stage Entertainment heeft hiermee een waardige opvolger van Elisabeth in Concert, dat in 2017 en 2018 zorgde
voor uitverkochte openluchttheaters, gevonden.
Op het festivalterrein van het
Autotron in ’s-Hertogenbosch is
deze bijzondere show van 20 tot
en met 30 juni slechts zes keer
te zien. Net als bij Elisabeth in
Concert zullen de bezoekers van
het musicalconcert dezelfde festival-sfeer op en rondom het terrein ervaren. Met de fantastische

muziek van Elton John, een cast
met alleen maar musicalsterren
en een 14-koppig orkest, beleeft
het publiek een onvergetelijke
avond uit in de open lucht. Binnenkort wordt bekend gemaakt
welke musicalster de rol van Aida
voor haar rekening gaat nemen.

Speciaal voor lezers van De Haagse Tijden worden
3x2 kaarten voor Aida in Concert weggegeven.
Wilt u kans maken op deze kaarten, mail dan naar
puzzel@dehaagsetijden.nl het antwoord op de vraag:

Wie hebben de musical Aida geschreven?
Niet gewonnen? Kijk dan voor kaarten en
meer informatie: www.aidainconcert.nl.

Aida ging in oktober 2001 in Nederland in première en groeide
uit tot de lievelingsmusical van
het publiek. Bijna twee jaar lang
stond de musical in het AFAS
Circustheater en kwamen er 1,2
miljoen bezoekers kijken.

Aida is een musical van Elton
John en Tim Rice. In 1994 werken
zij samen aan de Lion King wat
een groot succes is want de
songs uit deze musical werden
beloond met een Oscar en een
Grammy Award. Disney wil dan
ook dolgraag weer samenwerken
met John en Rice. Als de rechten
van een kinderboek over prinses
Aida door Disney wordt verkregen, ontstaat het idee om Elton
John en Tim Rice een teken�ilm te
laten maken. Het duo ziet dit niet

zitten. “Geef me iets spannends”,
zegt Elton John hierover. Het
plan om het verhaal van Aida te
laten bewerken tot een musical is
echter wel de uitdaging waarnaar Elton John op zoek was. Hij
vertelt hierover: “Dit was echt
gevaarlijk omdat Verdi het al had
gedaan. We dachten dat we door
de recensenten zouden worden
afgemaakt. Maar er waren genoeg
redenen om het te doen. Aida is
een prachtig, tragisch verhaal
over de ultieme opoffering, over
sterven voor de liefde.” Ook tekstschrijver Tim Rice, die succesmusicals als Jesus Christ Superstar
en Evita op zijn naam heeft staan,

viel als een blok voor het verhaal.
Het is een echte popmusical, met
gesproken dialogen.
Aida speelt zich af in het Egypte
van de farao’s, dat in strijd is met
het buurland Nubië. Tijdens een
expeditie op vijandelijk gebied
neemt de Egyptische legerkapitein Radames een groep vrouwen
gevangen waaronder de beeldschone Aida. Radames weet dan
nog niet dat Aida de dochter van
de koning is. Hij schenkt haar als
slavin aan zijn verloofde, prinses
Amneris. Aida en Radames
worden hopeloos verliefd op
elkaar en dat heeft dramatische
gevolgen.

s
.
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Ontwapenend
Z

owel na een onderzoek van de Stichting Reclame-Arsenaal als tijdens een enquête gehouden onder de bezoekers van het Museum
voor Communicatie in de Zeestraat, kwam er één verkiezingsposter
als beste uit de bus, de poster die de PSP in de jaren zeventig voor haar
campagne gebruikt heeft. En dan te bedenken dat deze poster door louter
toeval ontstaan is!

In 1970 kreeg de Haagse fotograaf Hendrik Jan Koldeweij
van de Nederlandse Vereniging
voor Seksuele Hervorming de
opdracht om voor hun blad
Sextant enkele foto’s te maken
waarin de Hollandse erotiek tot
uitdrukking wordt gebracht.
Samen met zijn vrouw Thea
van Loon was hij eigenaar
van een hippe boetiek annex
kof�ieshop op de hoek van de
Maliestraat en het Smidswater, Hathor genaamd. Hathor
is de naam van een godin uit
de Egyptische mythologie. In
die tijd zag ik Beer Klaasse, de
drummer van onder meer Q65,
die bij mij in de straat woonde, in een prachtig leren vest
lopen. Hij vertelde me waar hij
dit had laten maken en ik besloot voor mijzelf en voor mijn
oudste zoontje Marc, een vergelijkbaar vest te laten maken
en zo leerde ik Thea kennen.
Hoewel dit vest aardig versleten is, kan ik het niet over mijn
hart verkrijgen om het weg te
gooien. Via een kennis leerde
de fotograaf Saskia Holleman
kennen en hij vroeg haar of ze
voor deze foto’s wilde poseren.
Saskia Maria Holleman

Saskia is vlak na het einde van
de Tweede Wereldoorlog op

20 mei 1945 in Leeuwarden
geboren. Haar vader was leraar
Latijn en Grieks. Hij heeft op
diverse scholen in ons land
gewerkt en in 1958 werd hij
rector van het Gemeentelijk
Lyceum in Rijswijk. Saskia was
ook enkele jaren leerling van
deze school om vervolgens
naar het Lodewijk Makeblijde
College te gaan. Hierna werd
ze model en actrice. Ze kreeg
onder meer een hoofdrol in de
bekende musical Hair. Vanaf
1972 ging ze samenwonen met
de in onze stad geboren schrijver en vertaler Peter Verstegen.
Een jaar later studeerde ze
rechten aan de Universiteit van
Amsterdam en in 1978 is ze afgestudeerd. Ze heeft vervolgens
een jaar of dertig als advocaat
gewerkt en op 10 juni 2013 is
ze in Amsterdam overleden.

De PSP

De Paci�istisch Socialistische Partij was een politieke
partij die in 1957 is opgericht,
voornamelijk door leden van
de Partij van de Arbeid, die
ook toen al van mening waren
dat deze partij de belangen
van arbeiders nog nauwelijks
behartigde. De PSP was dan
ook een partij voor arbeiders
en daarnaast was men tegen

georganiseerd geweld. Waarom
moet men tijdens een oorlog
mensen doden die men nog
nooit gezien heeft? En om misverstanden te voorkomen een
robbertje vechten binnen de
eigen kring, als dat al nodig is,
wordt niet uit de weg gegaan.
In 1962 had deze partij 4 zetels
in de Tweede Kamer. In 1991 is
de partij opgeheven, nadat er
een jaar daarvoor een samenwerkingsverband was aangegaan met de PPR, de CPN en de
EVP. De naam GroenLinks werd
toen bedacht - de huiskleur
van de PSP was
groen - en een
aantal leden van
de PSP werd lid
van GroenLinks.

De Poster

Omdat het
onderwerp van de
foto’s die Hendrik Jan
Koldewij moest maken,
Hollandse erotiek was, besloot
hij om op 4 augustus 1970 als
locatie een weiland in de buurt
van Nootdorp te gebruiken,
want wat is er Hollandser dan
een weiland met koeien? Binnen een uur had hij hier zo’n
150 foto’s geschoten. Saskia
moest uiteraard even aan die
koeien wennen en de koeien
aan haar, maar al snel kon ze
zich vrij bewegen - zoals ook
op het af�iche te zien is. En voor
de duidelijkheid: ze draagt een
pruik. Hendrik Jan ging met
deze foto’s naar de studio in
de Anna Paulownastraat waar
de redactie van het tijdschrift
Sextant zat.
Het toeval wil dat de gra�icus
en ontwerper, George Noordanus, die de opdracht gekregen
had een verkiezingsposter
voor de PSP te ontwerpen, hier
ook was. George Noordanus
is een neef van Mary Zeldenrust-Noordanus, die van 1962
tot 1969 voorzitster van de
NVSH was. Hij pikt er één foto

uit, want hij
denkt erover
om deze foto
voor de poster te gaan
gebruiken
en vervolgens
gaat hij ermee
naar de verkiezingscommissie van de PSP. Dat hier
enige discussie over ontstond
zal u niet verbazen. Hoewel de
PSP een uiterst progressieve
partij was, vroeg men zich wel
af of je een dergelijke poster
door heel Nederland kon verspreiden. Eén van de leden van
die commissie, Jos Noordhuizen, kwam met de meesterlijke
vondst om er het woord ontwapenend op te zetten. Zowel de
blote jonge vrouw als het paci�istische in de partijnaam zijn
immers ontwapenend. Na enige
discussie gaf de opmerking die
één van de aanwezigen maakte
de doorslag: “Iedere arbeider is
gek op een naakt wijf”, zoals de
historie vermeldt.
Men heeft geprobeerd om
Saskia te vragen hoe zij hier
tegenover stond, maar dit mislukte, omdat ze met vakantie
was. En bovendien was er haast
bij in verband met de komende
verkiezingen voor de Tweede
Kamer. De poster werd in een
grote oplage gedrukt in de

huiskleur groen van de PSP en
verspreid door heel Nederland.
George Noordanus hing er ook
een voor een raam van zijn
huis in de Copernicusstraat en
die ruit werd prompt ingegooid en dat was niet de enige
ruit die eraan moest geloven.
Ik had zelf ook een stapel van
die posters in huis en er één
voor het raam gehangen, maar
mijn ruit heeft het overleefd.
Saskia had aanvankelijk 300
gulden voor het poseren
ontvangen, maar daar is later
als genoegdoening omdat ze
geen inspraak had gehad in het
feit dat deze foto op die manier
verspreid zou worden, 1.250
gulden aan toegevoegd. Na
enige tijd werden de posters
voor 3 gulden verkocht.

Enige tijd geleden werd zo’n
poster voor een niet gering
bedrag aangeboden op de
boekenmarkt in Den Haag en
ik kon het niet laten om er een
te kopen, die nu hier voor me
aan de muur hangt. Zo af en toe
wordt de poster via een veiling
aangeboden en ik zag dat hij
op één van die veilingen voor
bijna 350,- euro verkocht is. Ik
denk dat niet alleen arbeiders
gek zijn op een ‘naakt wijf’.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Horizontaal
1.22vol afgunst;237. bestanddeel
van kof�ie; 12.
zwemvogel; 15.
24
25 gesloten;2613. katachtig roofdier; 14. Arctische
27
rivier in Italië; 17. zijrivier van de Donau; 19. muziek�ilmpje; 21. vrije universiteit (a�k.); 22. in plaats van (a�k.); 24.
28
29
30
31
32
periode van drie maanden; 27. Zuid-Koreaans automerk; 28. bruinachtige verfstof; 30. keel-, neus- en oorheelkunde (a�k.);
33 oor; 32.34
35 binnenvaartuig;
36
37 Tunesië; 37. jongensnaam; 38. turntoestel; 41.
31. bierkan met
huisdier; 33.
35. hoofdstad van
oeverkant;
42. familielid; 44. insecteneter;
46. deel van een schip;42 47. behaagziek (pronkzuchtig);
48. weerkerend couplet;
38
39
40
41
43
49. nijlreiger; 50. ruwe steenmassa; 52. hap; 54. reistas (koffer); 56. bruin-grijs vogeltje; 58. oogvocht (mv.); 61. lidwoord;
44
46
62. leemte (verlies);
64. streling; 65.45pakruimte in een schip;
67. horizon; 68. Baskische afscheidingsbeweging (a�k.); 70.
deel
77. winters voertuig; 78. donkere
47 van camera; 72. openbaar
48vervoermiddel; 73. mannelijk beroep; 76. knaagdier;
49
kamer (a�k.); 79. god van de liefde; 81. rijksoverheid (a�k.); 82. plaaggeest; 83. herfstbloem; 84. bierkraan; 86. donker; 87.
50
51
52
53
blaasinstrument.
54

49

51

61

13

21

48
50

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8
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comfortland.n

2

12

14

18
24

33
38

7

13
17

28

6
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Y

W
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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.
8
6 1
2 3
4
7
5 9 3
1
6
6
9
3
2
5

5

H

Z

Veel puzzelplezier!

1

4

E
F

55

56

57

58

59

60

Verticaal 61
62
63
64
1. bekende planeet; 2. militaire rang (a�k.); 3. vrouwtjesschaap; 4. droogoven; 5. snelle korte ren; 6. honingbij; 7. stekelige
65
68
69
70
71
plant;
8.66sportief; 9. ivoor; 10. 67persoonlijk voornaamwoord;
11. land
in Zuid-Amerika;
16.
familielid; 18. woonboot; 20.
72 van oor; 21. bewegingsorgaan
73
75 van een76jas; 26. naaf; 27. achterwerk; 29. deel
deel
van een vis;7423. vlag (banier); 25. deel
van
een vinger; 32.78ziekenhuis; 34. spie (wig); 36. zilverwit79metaal; 37. sterke
drank; 39.81land in Azië; 40. bontsoort; 42.
77
80
daarjuist (zopas); 43. kleine groep van voorname mensen; 45. onderricht; 46. borstbeen; 51. onnozel persoon; 53. tijd82
83
84
85
perk; 54. windsel
of zwachtel; 55. riem
voor jagershonden; 56. korte mededeling;
57. tooi (opsmuk); 59. inwendig orgaan;
60.
van een dier; 66. deel van etmaal; 67. eten bereider; 69.
86 biljartterm; 62. snaarinstrument; 63. het achterste uiteinde
87
vochtmaat van vier ankers wijn; 71. grappenmaker; 73. vesting (bastion); 74. holle steekbeitel; 75. kiekje; 78. marterachtig
roofdier; 80. mannetjesschaap; 82. muzieknoot; 85. per persoon (a�k.).
13
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HAAGSE VLOERCENTER
NIEUWE VLOER NODIG? KEUZE UIT MEER DAN 500+ KLEUREN

LAMINAAT: € 15,95m²

GRATIS ONDERVLOER, PLINTEN, BEZORGEN EN LEGGEN
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Mamma Mia! Vijf winnaars van
elk twee kaarten: Philip Oosterhout, Elly Elsinga (beiden Den Haag), mevrouw V. van der Ende, Linda Deijs
(beiden Rijswijk) en mevrouw Hoefsloot (Zoetermeer).

Sudoku A

KRUISWOORDPUZZEL

15

D
U

SUDOKU

4

2

Inwisselbaar bij

Dan volgen nu de winnaars van de lezersactie voor

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

1

P

O
R

KADOBON

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 12 april.
Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. L.P.A. de Jong, te Bergschenhoek
2. Anneke Perluka, te Zoetermeer
3. Martin Brochard, te Eindhoven

RAAD HET WOORD

Z
B
P
O

A
W
G

€

Puzzelt u mee?
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:
maansverduistering. Sudoku: 5-7. Kruiswoordpuzzel:
hazelaar. Onder de inzenders verloten we wederom
drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, te besteden
bij Comfortland.
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GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

TRAPPENSTOFFENRING • TRAPPENRENOVATIE • LAMINAAT • PVC • VINYL • TAPIJT • EGALISEREN

MOLENS

WEIMARSTRAAT 212 • 2562 HP DEN HAAG • 070 - 369 56 90

molenfonds.nl
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Dinsdag 2 april 2019

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

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

W W W.DEHOFPAS.NL

UIT IN LEIDSCHENDAM:
DINEREN, ONTSPANNEN EN
RECREËREN MET DE HOFPAS

Historisch, groen, kleinschalig en altijd gezellig: slechts enkele redenen om er weer eens op uit gaan in Leidschendam. Weet jij wat je hier allemaal
kan doen met extra korting? Met ruim 20 uiteenlopende Hofpaspartners in de regio is er voor ieder wat wils, zowel voor bewoners als bezoekers.
Kijk op de Hofpas website voor het complete aanbod.
40% korting op een 5 gangen menu.
Sluiskant 8 – Leidschendam Centrum

RESTAURANT THAI FAMILY
15% korting op de rekening (van woensdag tot zondag).
Damplein 25 – Leidschendam Centrum

FLETCHER HOTEL
15% korting op de High Tea en 10% korting op het diner.
Weigelia 22 – Leidsenhage

THE POOL 36
2e uur poolen GRATIS (incl. Hofpas snackgarnituur).
Damlaan 36 – Leidschendam Centrum

SPORTPARK DE STAR
30% korting op Pitch & Putt, Midgetgolf en Footgolf.
De Star 51 – Leidschendam Centrum

SPORTCENTRUM DE FLUIT
Entree €3,- per persoon (i.p.v. €5,20) op iedere zondag
tussen 13.30 en 15.00.
Fluitpolderplein 1 – Amstelwijk

NEW VISION HAARMODE
10% korting op alle behandelingen.
J.S. Bachlaan 167 – Verzetsheldenwijk

STOELMASSAGE AAN DE VLIET
€5,- korting op de eerste stoelmassage.
Vlietweg 14 – Leidschendam Centrum

BAAN SUAN HEALTH CENTER
€5,- korting op de massages (op di, wo en do tussen 11.00
en 20.00 uur).
Damlaan 65 – Leidschendam Centrum

NIEUWE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
PERFECT PASTRY

LA TAVOLA VALERIUSSTRAAT

KLENICKI JEWELRY

3-gangen chefs menu voor €24,50 i.p.v. €32,50.
Valeriusstraat 81, Den Haag - Duinoord

10% korting op de producten in de Hofpaswebshop.
Den Haag en omstreken - Meerdere locaties

EKOPLAZA WEIMARSTRAAT

BAR BISTRO DE TWEE HEEREN

REFORMHUIS VAN LEEUWEN

20% korting op de rekening (geldt van maandag
tot vrijdag tussen 12:00-16:00).
Oude Molstraat 6, Den Haag - Centrum

GRATIS potje multivitaminen op vertoon
van je pas in de zaak.
Loosduinse Hoofdstraat 257, Den Haag - Loosduinen

LUNCHROOM PALUCO

EKOPLAZA THERESIASTRAAT

HALEY’S COMET BREAKFASTCLUB

Koffie/thee met Red Velvet cake voor maar € 4,- (i.p.v. € 6,-).
Gentsestraat 13, Den Haag - Bezuidenhout
20% korting op een artikel naar keuze (m.u.v. bestaande
aanbiedingen en cadeaubonnen).
Weimarstraat, 153-155 - Regentessekwartier
Koffie/thee + 1 taartje van Patissier Jarreau voor maar € 6,50
(van zo t/m wo).
Paul Gabrielstraat 62, Den Haag - Benoordenhout

20% korting op een artikel naar keuze (m.u.v.
bestaande aanbiedingen en cadeaubonnen).
Theresiastraat 292, Den Haag - Bezuidenhout

Van maandag t/m vrijdag 10% korting
op de gehele rekening!
Piet Heinstraat 133, Den Haag - Zeeheldenkwartier

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.

DE PEPERMOLEN

