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Anno 2019 is de HTM voorzien 
van een modern wagenpark met 
goed geoutilleerde hulpvoertui-
gen. In no-time is een onwillig 
voertuig weggesleept of is een, 
door een vrachtwagen met giek 
neergemaaide bovenleiding weer 
opgehangen en kan de dienst 
worden voortgezet.

Ook de ANWB stelt zijn diagnose 
tegenwoordig met een laptop en 
de handen van de monteurs zijn 
tegenwoordig schoner dan die van 
een operatieassistent (maar nu 
chargeer ik uiteraard).

In de jaren ’50 van de vorige 
eeuw ging het allemaal nog niet 
zo gladjes. In die jaren reed mijn 
goede vriend Jan Blankwaard op 
zijn fiets door Den Haag. Hij was 
met hetzelfde virus besmet als uw 
auteur van deze stukjes: het open-
baar vervoer was zijn grote passie. 
Calamiteiten die hij onderweg te-
genkwam werden vastgelegd met 

zijn zwart-witcamera - wat een 
mooi tijdsbeeld opleverde. Na zijn 
overlijden erfde ik zijn fotowerk, 
zodat ik u vandaag mee terug kan 
nemen naar de jaren ’50, toen 
geluk nog heel gewoon was en 
werken op straat Spartaans.

Het is 30 december 1960 als wan-
delaars in de Jan Hendrikstraat 
worden opgeschrikt door een lui-
de knal. Het blijkt een bus van lijn 
22 op weg naar Scheveningen die 
linksvoor een klapband heeft. Het 
gaat hier om een Kromhout-bus 
uit de serie 34-75 die in 1950 in 
dienst kwam. De bus was hier 
een jaar voor zijn afvoer. Al snel 
arriveren de hulpdiensten met 
een heuse Ford Taunus-huifwa-
gen.  Gelukkig is het verkeer nog 
niet zo intens als tegenwoordig en 
de twee storingsmonteurs zetten 
de bus op de krik en vervangen 
het verloren gegane voorwiel voor 
een reserve-exemplaar. Op de 
achtergrond zien we de befaam-

de sleutelhandel de Verenigde 
Sleutelbedrijven dat er dus al vele 
tientallen jaren gevestigd was. 
Volgens mij kun je hier tegen-
woordig je tanden laten bleken.

Dan gaan we naar 6 maart 1960, 
waar een erg leuk tafereel zich 
afspeelt voor het oog van de 
camera. We bevinden ons op het 
Hollands Spoor, waar AEC-bus 
552 er geen zin meer in heeft. 
De pas twee jaar oude stadsbus 
heeft er midden op het kruispunt 
met de Stationsweg de brui aan 
gegeven. Om een enorme opstop-
ping op dit verkeersknooppunt te 
voorkomen, is een aantal collegae 
opgetrommeld en met vereende 
krachten wordt het onwillige 
voertuig met een gewicht van 10 
ton verplaatst naar een rustig 
plekje langs het trottoir. Tenmin-
ste, daar gaan we van uit, want 
de garage aan de Viaductweg lag 
maar een paar kilometer verder, 
dus wellicht hebben de heren de 
bus via de Parallelweg naar de 

werkplaats geduwd.

Tenslotte nog een plaatje van 
een aanrijding. Het nieuwe jaar 
1964 begint niet goed voor de 
bestuurder van deze Ford Taunus. 
We bevinden ons wederom op het 
Hollands Spoor. Het Stationsge-
bouw ziet u op de achtergrond. 
Een HTM-bus is minstens 10 
meter lang, tegenwoordig zelfs 12 
meter en daarom moet de bocht 
ruim genomen worden. Soms zien 
automobilisten met haast hun 
kans schoon de bocht af te snijden 
en snel voor de bus te piepen. 

Hierbij wordt dan vergeten dat de 
achterzijde van de bus nog in de 
bocht zit, maar de voorzijde 10 
meter verder al weer op zijn baan 
is. En dan gebeuren en vervelen-
de dingen, zoals de foto ons laat 
zien. Bus 545, een AEC Verheul, 
heeft de Ford in de flank geraakt 
en de boel zit muurvast. Het 
toegestroomde publiek ziet er de 
lol wel van in, maar de Taunus zal 
ongetwijfeld een akelige schade 
hebben opgelopen.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Perikelen bij de HTM in de vorige eeuw
ls je zoals de HTM jaarlijks vele duizenden 
kilometers aflegt met bus en tram is het 
niet gek als er af en toe wat fout gaat. Een 
aanrijding hier of daar, een ontsporing, een 

bus die niet verder wil of een sein-of wisselstoring 
kunnen je dagelijks parten spelen.

Bus 41 krijgt een nieuw voorwiel, zoals we zien op 30-12-60 in de Jan Hendrikstraat. Foto: Jan Blankwaard

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel

10 jaar De Oud-Hagenaar  
Verhalen van de stad gebundeld
ISBN: 978-94-6010-087-1
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Redactie: Ivar Lingen
Aantal pagina’s: 112
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50 
Taal: Nederlands

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit gevoel te 
beschrijven. We identifi ceren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen – 
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten. 

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien 
jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over uiteenlopende 
Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van Scheveningen en de 
Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot uitgaan in Den Haag in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit historisch perspectief of vanuit de 
herinnering. Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn 
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. 

Architect Louis de Wolf 1871-1923
Bureau voor Architectonische en 
Decoratieve Kunst
ISBN: 978-94-6010-084-0 
Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met 
illustraties
Winkelprijs: € 29,95

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld 
verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en 
scholen. Een heel bekend voorbeeld  van zijn werk is de Salon de Rafraichissements 
in 1903 gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de 
(Wiener) Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw
ISBN: 978-94-6010-086-4
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Auteur: Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans
Aantal pagina’s: 284
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 29,95 
Taal: Nederlands

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en 
V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed 
veroorzaakt.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende 
maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de lands-
grenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in 
de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog 
boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse 
bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Mislukte lanceringen van 
V2-raketten en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor 
de verwoesting van delen van de stad.

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

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

9 789460 100864

ISBN 978-94-6010-086-4

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers 
geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Honger winter niet. Ook door 
de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De lucht aanvallen, beschietingen, bombar-
dementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk 
leed veroorzaakt.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming 
van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Lucht-
beschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Lucht bescherming.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse 
bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. 
Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944 
door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog. 
Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op 
Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de 
verwoesting van delen van de stad. 

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek. 

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw is geschreven door  
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg en Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker 
van het Haags Gemeentearchief. 

Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door 
De Nieuwe Haagsche. VOM-reeks 2019, nummer 1
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‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit 
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –  
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar 
woorden te vatten.

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen 
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over 
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van 
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot 
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit 
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief 
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets 
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan 
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn  
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme 
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

4813658 Omslag Jubileumboek.indd   2-3 26-03-19   09:58

Zojuist verschenen

Advertentie 240x255 april.indd   1 11-04-19   10:39

 

 

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

.WWW KEESTALEN.NLMargaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260

KEES TALEN
Bus 552 is afgeslagen op het kruispunt Hollands Spoor (6-3-1960). Bus 542 in conflict met automobilist op Stationsweg (1-1-1964).
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Helpdesk 
Vragen of klachten over 
De Haagse Tijden?
Bel naar 070-2210584. 
Op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur.

Oproepjes 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
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De Volharding
In het artikel over de Volhar-
ding in het krantje van 2 april 
staat verkeerde informatie over 
de functie van het gebouw van 
het voormalige ziekenhuis aan 
de Gedempte Burgwal.

Het gebouw is overgenomen 
door de Vereniging Dr. Schroe-
der van der Kolk die er het Be-
geleidingscentrum vestigde. Er 
werd dagopvang verzorgd voor 
mensen met een psychische/
verstandelijke handicap.
 
Ingrid Duffels

De Volharding (2)
Ik was 14 jaar en had een ome 
Sjaak die werkte bij de Vol-
harding op de Delftselaan in 
het magazijn. Hij had er voor 
gezorgd dat ik in een kruide-
nierswinkel op de van Boetze-
laerlaan kon werken, dat heb 
ik gedaan van 1960 tot 1968. 
In de wintermaanden moest ik 
regelmatig lopen vanaf de Bee-
klaan, omdat er een uur geen 
tramlijn 11 reed en het spek-
glad was. De jaren ‘60 konden 
de wintermaanden zeer koud 
zijn zonder warme laarzen of 
jassen en kranten tussen de 
kleding. In 1965 heb ik mode-
shows gelopen met kleding en 

schoenen uit de Weimarstraat 
in de Haagse Dierentuin.

Het was normaal als je ging 
trouwen dat je weg moest, dat 
was dus in 1968. In mijn huwe-
lijk zijn we op de Delftselaan 
gaan wonen. Daar hebben we 
meegemaakt dat het gebouw in 
1972 in brand stond en grote 
groepen politie in zwarte jeeps 
rondreden. We wilden gaan 
kijken en werden opgejaagd 
met gummiknuppels geslagen. 
Ik was hoog zwanger en kreeg 
een por in mijn buik dat ik naar 
binnen moest. Het was voor 
die tijd heel leuk werk: je had 
contact met de klanten. Alles 
in papieren zakken scheppen; 
suiker, rijst en dergelijke. Mijn 
eerste chef heette Timmers en 
de tweede Van de Berg.

Er staan ook geregeld verhalen 
van Hus in De Haagse Tijden. 
Dat is weer familie van mijn 
man.
  
Lenie van Wolferen Rueck
a.wolferen@casema.nl

Weissenbruchstraat
Wie heeft in jaren 1941 tot 
1943 in de Weissenbruchstraat 
gewoond en kende mevrouw 
Rachel Kapper en haar zoon Al-

bert op nummer 95? Ook zoek 
ik naar (oud-)bewoners van 
de Billitonstraat die geweten 
hebben van en misschien de 
kinderen hebben gezien (en de 

Nazi-bewaking) van het door-
gangshuis op nummer 18?
Daarnaast zoek ik oud-gevan-
genen van het Oranjehotel in 
Scheveningen, die er zaten 
in periode 1943-1944. Alle 
reacties zijn van harte welkom 
op mailadres of u kunt de re-
dactie vragen om mijn mobiele 
nummer.
 
Paul Beek
paulbeek_1956@yahoo.com

Regentesseplein
Leuk artikel over het Regentes-
seplein, maar wat ik mis is de 
vermelding dat er ook een lin-
geriezaak heeft gezeten: Hun-
kemöller Lexis. Ik heb er jaren 
zelf gewerkt. En nog een vraag: 

ik ben op dansles geweest in de 
Weimarstraat, gedeelte tussen 
Beeklaan en Regentesseplein. 
Wie kan mij vertellen hoe die 
dansschool heette? Ik ben het 
vergeten.
 
Hennie Heeres
jhc@casema.nl

Reünie Nijenrodeschool
Vanwege een reünie van de klas 
met geboortejaar 1942 zijn wij 
nog op zoek naar de volgende 
mensen: Greetje Driesprong, 
Rene Al, Taco Haitsma en Laura 
Blijham. Iedere informatie is 
welkom!
 
Pauline van den Berg
berg_p69@hotmail.com

Reactie c.q aanvulling op het artikel van de Austers

Zelf was ik als dienstplichtige 
ingedeeld bij het 299 SQN Kon. 
landmacht detachement in De Lier 
1961 -1962.

Wat de Austers betreft heb ik ooit 
gehoord  dat deze  opgeslagen of 
gemonteerd werden in een loods 
in Leidschendam in de Dobbewijk. 
Misschien zijn er lezers die dit 
kunnen bevestigen.

De genoemde vliegtuigen Pipercubs en Hiller-helikopters, voor 298 en 299 SQN waren naar mijn 
weten eigendom van de Kon. Landmacht. Dit ter ondersteuning van de Artillerie. Maar omdat 
de Landmacht geen vliegend personeel kent, werden de kisten gevlogen door de KLu; ook het 
onderhoud werd door de KLu gedaan. De Landmacht zorgde voor de radio-verbinding en andere 
ondersteunende diensten.

De waarnemers die mee vlogen waren officieren van de Kon. Landmacht. Zij moesten inderdaad 
waarnemen visueel als wel met een handcamera. Deze gegevens werden door middel van een 
berichtenkoker aan een kleine parachute gedropt, kon de kist lager vliegen, b.v in open veld, dan 
werd de koker door manschappen van de Kon. Landmacht met behulp van een door twee man 
opgehouden lijn opgepikt. Zie bijgevoegde foto op de vliegstrip Ussel-Thalamy bij La Courtine. Ik 
ben benieuwd naar eventuele reacties.

Kees Rog
keesrog@gmail.com

SHS/Holland Sport-eeuwfeest
Mede dankzij de hulp van uw krant zit ik op een totaal 
van 36 oud-SHS/Holland Sport-spelers. 

Hierbij nog een keer een oproep voor een aantal spe-
lers, Het gaat om de volgende spelers.

Hans Bartels, Jaap v.d Berg, John ter Borg, Carlos Cou-
tinho, Arie Don, Koos van Elleswijk, Guus Haak, Dick 
Hogendorp, Theo Kleindijk, Anton de Lang, Jan Mak, Ilja 
Mitic en Wim Reijers.

Rob van der Vegt
robvandervegt@casema.nl
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Zoeklichtmilitairen 
in het kasteel
Tijdens de mobilisatie en de oor-
logsdagen van mei 1940 waren 
in het kasteel de Binckhorst zoe-
klichtmilitairen gelegerd. Deze 
zoeklichtmilitairen bemanden 4 
van de in totaal 28 zoeklichten 
die rond Den Haag waren opge-
steld. Deze zoeklichten hadden 
de opdracht om met hun grote 
lampen ’s nachts vijandelijke 
vliegtuigen op te sporen, zodat 
het luchtafweergeschut haar 
werk kon doen.

De oorlogsdagen
Op de vroege morgen van de 
eerste oorlogsdag (10 mei 1940) 
kwam op het kasteel de Binck-
horst het bericht binnen dat het 
zoeklicht in Nootdorp bevoor-
raad moest worden. 
Drie militairen: 
sergeant H. van der Waals 
(26 jaar); korporaal A. van Ginkel 
(27 jaar) en soldaat J.J. Fröling 
(27 jaar), verklaarden zich bereid 
om deze opdracht uit te voeren. 
Het was de militairen al bekend 
dat de tocht zou voeren door 
het gebied waar op dat moment 
al Duitse parachutisten waren 
geland. Op weg naar Nootdorp 
kwam de auto met de drie 
zoeklichtmilitairen vanuit villa 
Dorrepaal bij de Oude Tolbrug te 
Voorburg onder vijandelijk vuur 
te liggen. De zoeklichtmilitairen 
hebben teruggevuurd maar de 
overmacht was te groot. De auto 
raakte van de weg en kwam in 
de Vliet terecht. De volgende dag 
werden hun lichamen geborgen, 
waarna de begrafenis op de 
begraafplaats aan de Rodelaan te 
Voorburg plaats vond.

Oprichting van 
het monument
Ter nagedachtenis aan de omge-
komen militairen werd in de tuin 
van het kasteel De Binckhorst 
een monument opgericht. Het 
ontwerp van het monument was 
van de zoeklichtmilitair Hugo 
van Lennep die zelf aan het einde 
van de oorlog in februari 1945 
op de Waalsdorpervlakte zou 
worden gefusilleerd. 
Het monument kon worden be-
kostigd met de 200,- gulden die 
op dat moment in de kantinekas 
van de militairen aanwezig was. 
In het monument is een gedenk-
steen gemetseld met de tekst:

TER GEDACHTENIS
AAN

ONZE KAMERADEN
___

SERGT. H. VAN DER WAALS.
KORP. A VAN GINKEL.

SOLD.  J.J. FRÖLING
___

ZIJ GAVEN HUN LEVEN
IN DE STRIJD

VOOR NEDERLAND
___

4e  SECTIE VII Z.L.A.t.l.
10 MEI 1940

De onthulling van het monu-
ment vond plaats tijdens een 
reünie van de manschappen op 
4 augustus 1940 door luitenant 
D.A. de Groot, commandant van 
de op het kasteel de Binckhorst 
gelegerde militairen. Daarmee 

is dit monument het oudste 
monument dat herinnert aan de 
tweede wereldoorlog.

Herdenkingen
De manschappen van de zoe-
klichtafdeling kwamen tijdens 

en na de oorlog (bijna) elk jaar 
bijeen en hielden een herdenking 
bij het monument.
Na een onderbreking van een 
aantal jaren zijn deze herdenkin-
gen sinds 1995 weer hervat.

Ook dit jaar zal er een herden-
king bij het monument plaats 
vinden. De herdenking begint om 
19.40 uur. Medewerking wordt 
o.a. verleend door het Politie-
mannenkoor onder leiding van 
Werner Fokkens en Fred de Jong, 
trompet, die de Last Post zal 
spelen.
Het adres van het kasteel is: 
Binckhorstlaan 149 Den Haag.
Er zijn stoelen aanwezig. Ieder-
een is van harte welkom.

Inlichtingen: monument-de-
binckhorst@online.nl

Kees Smit

n De Haagse Tijden van 5 februari 2019 
stond een artikel over het eeuwenoude 
kasteel De Binckhorst. Aan het eind van 

dat artikel stond de vraag: “Heeft u herinneringen 
aan het kasteel en omgeving?” Om daar een ant-
woord op te geven volgt hier een korte beschrij-
ving van een gebeurtenis aan het begin van de 
laatste wereldoorlog en het vervolg daarvan.

Het soldatenmonument
in de tuin van het kasteel de Binckhorst
I

Zoeklicht met bemanning.

Hubertus van der Waals Adrianus van Ginkel Jan Jacob Fröling

Archieffoto: Karel Tubbing - Herdenking 

De 4de sectie van de VIIde Zoeklichtafdeling tegen luchtdoelen aan de achterzijde van het kasteel de Binckhorst.
 Datum 28 juli 1939
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Mirella Peter Marcel 

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

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

.

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 fl exibel bijstorten

Vragen over uitvaarten? 
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:

Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur  

op de Roggeveenstraat 141, 

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

hoek Prins Hendrikstraat.

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente
n Handyman
n Inboedelopslag
n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen
n Particuliere verhuizingen
n Kunst- en antiekservice
n In- en uitpakservice

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag

BTR REIZEN
www.BTRreizen.nl

    055 - 5059500  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

All Inclusive Bus excursievakanties All Inclusive Bus excursievakanties 

Instap: Den Haag Instap: Den Haag -- Rotterdam Rotterdam -- UtrechtUtrecht

5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***

al voor al voor € 389,€ 389,-- p.p.p.p.

5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland
All Inclusive Hotel Altenahr  ***All Inclusive Hotel Altenahr  ***

al voor al voor € 385,€ 385,-- p.p.p.p.

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland
All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***

al voor al voor € 389,€ 389,-- p.p.p.p.

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg5 dg. Kerstbusreis Valkenburg
All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***

al voor al voor € 445,€ 445,-- p.p.p.p.

All Inclusive Hotels Autovakanties  All Inclusive Hotels Autovakanties  

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

All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****
Assen / Drenthe Assen / Drenthe 

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va. € 229,€ 229,-- p.p.p.p.

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

All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 279,€ 279,-- p.p.p.p.

65   Korting+ Nieuw

All Inclusive Hotel Vennendal ***All Inclusive Hotel Vennendal ***
Nunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 243,€ 243,-- p.p.p.p.

Nieuw

All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***
Epen / ZuidEpen / Zuid--LimburgLimburg

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va. € 199,€ 199,-- p.p.p.p.

                              AllAll InclusiveInclusive HotelHotel ZwillingZwilling ******
Sauerland / midweek € 249,Sauerland / midweek € 249,--

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 216,€ 216,-- p.p.p.p.

AllAll InclusiveInclusive HotelHotel RoyalRoyal Montana ***Montana ***
Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,--

3 dg. All Inclusive va.3 dg. All Inclusive va. € 156,€ 156,-- p.p.p.p.

Nieuw Nieuw

Nieuw

070 - 329 70 51  •  WWW.AUTOHOUTWIJK.NL

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

SHOWROOM & VERKOOP: ZICHTENBURGLAAN 76

KOM HET ZELF ERVAREN

PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!

U KUNT IN EEN 
BROMMOBIEL RIJDEN 

ZONDER AUTORIJBEWIJS

DE BROMMOBIEL MET DE MAKKELIJKSTE INSTAP

KOM HET ZELF ERVAREN

PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!

ZONDER AUTORIJBEWIJS
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Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar

 Dinsdag 16 april 2019   

De straat

Het lijkt mij voor de genera-
ties die na mij zijn gekomen, 
(geboortejaar 1932), bijzonder 
moeilijk zich een voorstelling te 
maken van het dagelijkse leven 
op straat; toen toch een van de 
belangrijkste zaken in het leven 
van kinderen in de dertiger 
jaren.
Stel u voor, de huidige Escam-
plaan, nog geplaveid met ‘kin-
derhoofdjes’, met nauwelijks 
autoverkeer en vrijwel geen 
geparkeerde auto’s langs de 
stoepranden. Op de dag slechts 
een enkele �ietser, en verder… 
stilte. Nou ja, af en toe tramlijn 
6 die langs komt.
Een bakker, die een hele grote 
kist gevuld met diverse soorten 
brood, op zijn bak�iets voort-
beweegt, om dat bij de mensen 
thuis te bezorgen. Hij kan 
zomaar van HUS, Paul Keizer, 
Steenbeek of Lensveld Nicola 
zijn. Als hij een plas moet doen 
doet ‘ie dat ongemerkt achter 
een boom om vervolgens vro-
lijk verder te gaan met de uit-
gifte van zijn broden. Niemand 
die zich er druk om maakt.

De bak�iets van de Sierkan die 
naast volle melk ook de goed-
kopere taptemelk, herkenbaar 
aan de wat blauwige kleur, aan 

de deuren verkoopt. Als zomers 
de zon wat al te warm was, 
gingen er voor de koeling witte 
hoezen over zijn melkbussen 
heen. Misschien primitief maar 
het hielp wel de melk wat lan-
ger koel te houden.

De ‘schillenboer’ met zijn hand-
kar, de ‘lorreboer’ met zijn be-
kende roep: “lorrhue, voddhue, 
ouwe rommel”, de vuilnisman 
die een paar honderd meter 
voor de vuilniswagen uitgaat 
en met het doordringende 
geluid van een grote ratel, de 
huisvrouwen waarschuwt dat 
de vuilnisemmers kunnen wor-
den buitengezet. En dan nog 
het mattenkloppen, dat op de 
openbare weg slechts was toe-
gestaan op werkdagen tot half 
tien ’s morgens. De ‘tapijten’ 
werden dan op een soort uit-
klapbaar raamwerk gehangen, 
zodat de huisvrouw, zonder 
hulp van anderen, het kleed aan 
beide zijden kon kloppen. Dat 
daaruit stofwolken ontstonden, 
die door de wind alle richtin-
gen uitwaaierden, daar had 
niemand een boodschap aan.

Onder deze neringdoenden 
waren er twee die, qua belang-
rijkheid, met kop en schouders 

boven al die anderen uitsta-
ken: de ‘scharensliep’ en de 
‘ketellapper’, die mijn onver-
deelde belangstelling hadden 
maar zich beiden helaas weinig 
lieten zien. Zo één tot maximaal 
twee keer per jaar verscheen 
de handwagen van de scha-
rensliep in de buurt. De wagen 
was aan alle zijden open en de 
bovenkant werd afgedekt met 
een soort tentzeil waaronder 
de man zijn werkzaamheden 
verrichtte. Aan de achterzijde 
van de wagen bevond zich een 
voetpedaal waarmee de scha-
rensliep de slijpsteen bediende. 
De scharen werden eerst in 
twee helften gesplitst en na het 
slijpen met een pennetje en een 
forse klap met de hamer weer 
aan elkaar gezet.
Bij de ketellapper ging het er 
volstrekt anders aan toe. Hier 
werd het werkproces niet zo 
maar aan de openbaarheid 
prijsgegeven. Hij repareerde 
voornamelijk kookpannen. 
Integrerend was dat brandende 
kolenkacheltje op zijn wagen 
dat hij kennelijk voor zijn werk-
zaamheden nodig had.  
Dát waren nog eens interessan-
te zaken voor een kleuter, op 
weg naar volwassenheid!
En ik mocht dit alles meemaken 

op m’n houten stepje, want een 
echte step op luchtbanden was 
een niet te vervullen kinder-
wens. 
Veel later realiseerde ik mij pas, 
hoe gelukkig ik op die momen-
ten was en ik denk er nu nog 
met een onverwacht gevoel van 
weemoed aan terug...

Ik moet een jaar of acht 
geweest zijn toen ik met Riny, 
een twee jaar jonger buur-
meisje van de overkant, op de 
Zuiderparklaan twee hondjes 
zag staan met de bipsen aan 
elkaar vastgeplakt. Uit een van 
de huizen stapte een vrouw 
met een emmer water die ze 
kordaat op de beide hondjes 
uitgoot wat voor deze beestjes 
tot een nogal pijnlijke, maar 
tegelijk ook afdoende oplossing 
en verlossing leidde.
Riny keek mij ernstig aan en 
meldde dat die hondjes ‘vies 
hadden gedaan’. Riny kwam uit 
een groot gezin en was de jong-
ste van zes kinderen. Mogelijk 
werd in zo’n groot gezin dat 
‘vies doen’ in zijn algemeenheid 
wat eerder herkend, of had een 
van haar oudere broers tijdelijk 
de voorlichtende taak van de 
ouders overgenomen.

Nu kun je als kind aan zo’n me-
dedeling voorbijgaan, ware het 
niet dat het woordje ‘vies’ was 
gevallen en juist dat woordje 
kietelde in ruime mate mijn 

nieuwsgierigheid. Riny vond 
het kennelijk niet nodig, haar 
vaststelling nader te omschrij-
ven en volhardde in een stug 
stilzwijgen. 
Mogelijk had zij een vaag ver-
moeden dat die emmer water 
ook wel eens in haar leven een 
rol zou kunnen gaan spelen 
want even later kondigde zij 
alsnog aan dat zij later niets 
met ‘dat gedoe’ te maken wilde 
hebben. Nou wilde het geval 
dat ik geen �lauwe notie had 
wat zij met dat gedoe bedoel-
de, maar om mijn absolute 
onwetendheid op dit gebied 
te maskeren knikte ik instem-
mend en verklaarde plechtig 
dat ik dat gedoe ook beslist niet 
zag zitten. 

Van andere kinderen vernam 
ik later dat zij trouwen met 
mij wél zag zitten maar, los 
nog van ‘het gedoe’, zag ik 
hierin voor mij geen toekomst 
weggelegd. Vele jaren later, bij 
een bezoekje aan mijn ouders 
op de Escamplaan, kwam ik 
haar nog eens tegen. Tot mijn 
grote opluchting liep ze achter 
een kinderwagen met ook nog 
een jochie van twee ernaast... 
Ze herkende me niet. Ik stelde 
tegelijkertijd vast dat, ondanks 
‘dat gedoe’, het ook met mij ge-
lukkig nog was ‘goed gekomen’.

Karel Koper
k.f.koper@hetnet.nl

H et lijkt mij voor de generaties die na mij zijn gekomen, (geboorte-
jaar 1932), bijzonder moeilijk zich een voorstelling te maken van 
het dagelijkse leven op straat; toen toch een van de belangrijkste 

zaken in het leven van kinderen in de dertiger jaren.

Even terug naar de vorige editie (nr. 5)

De Volharding
Naar aanleiding van het 
artikel over de Volhar-
ding-apotheek: hierbij 
nog een foto van het 
oude toen reeds geslo-
ten gebouw in de Van 
Ostadestraat. Moet rond 
1974 zijn geweest.
En ter illustratie een van 
de foto’s uit een serie 
van de ‘zojuist’ geopende 
Markthof, plm. 1968/69.

Chris Dulfer
dul.�leur@ziggo.nl
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• 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

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

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

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

DE VOLHARDING 
LEDEN 

HELPEN LEDEN 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.

Door de toenemende vraag naar hulp 
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij 

Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligers team

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

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

Steun het 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Draag bij aan 
de oplossing voor 
Parkinson.

www.parkinsonfonds.nl • NL10 ABNA 0504 201 530
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Doodskisten, 
pinda’s en paarden
Mijn grootvader woonde naast de 
timmerwerkplaats met kistenma-
kerij van de Volharding en kwam 
in 1916 in dienst van de Volhar-
ding. De timmerwerkplaats was 
gevestigd op de binnenplaats van 
de Loosduinseweg 617. Om de 
binnenplaats te bereiken moest 
je eerst een poort in. Het huis, de 
poort en de binnenplaats zijn er 
nog. Het was één van de eerste 
huizen gebouwd aan de Loos-
duinseweg, waarna de andere 
bebouwing aan weerszijden later 
aangebouwd werd. Links op de 
binnenplaats was de timmer-
werkplaats. Er werden doodskis-
ten gemaakt, die weer werden 
gebruikt voor de uitvaartafdeling 
van de Volharding. Aan het einde 
van de binnenplaats was een 
pindabranderij, waarschijnlijk 
bedoeld voor de bevoorrading 
van de kruidenierswinkels van 
de Volharding. Tot in de jaren ‘80 
kon je er pindadoppen vinden.

Brood
Ook waren er paardenstallen. 
Mijn grootvader haalde met 
paard en wagen ‘s morgens bij 
de bakkerij aan de Delftselaan 
brood op om hiermee de 20 
brood- en banketwinkels van de 
Volharding te bevoorraden. 

Mijn vader mocht als kind wel 
eens mee. Naarmate de oorlog 
vorderde, moest mijn grootvader 
ook voor de Duitsers gaan ver-
voeren. De Scheveningse gevan-
genis moest daarbij ook voorzien 
worden. De Duitsers hielden 
streng toezicht op het vervoer 
van het voedsel. Op een ochtend 
mocht mijn vader met z’n broer 
Leo mee naar de bakkerij om de 
broden te halen en te distribu-
eren. Mijn grootvader telde bij 
het inladen de broden hardop 
onder direct Duits toezicht. Op 
die dag ‘vertelde’ hij zich, waarop 
Leo meende een goede daad te 

verrichten door zijn vader te cor-
rigeren. Onder een klap en ‘mond 
houden’ telde mijn grootvader 
verder. Hij had een brede lederen 

jas, waarin mijn grootmoeder 
een ruime binnenvoering had 
gemaakt. Daar pasten de nodige 
broden in. Pontificaal stond mijn 
grootvader met de vuisten op de 
heupen en de jas naar achteren, 
pontificaal grapjes te maken 
met de Duitse toezichthouders, 
wiens Gründlichkeit kennelijk 
op sommige momenten toch 
enigszins te wensen overliet. Op 
de binnenplaats waar de stallen 
zich bevonden, lag natuurlijk het 
nodige hooi. Mijn grootvader 
hield hier tijdens de oorlog, naast 
een illegale radio, een aantal 
Joden verborgen. Deze werden 
hier gebracht, wachtend op een 
definitief onderduikadres. De 
binnenplaats van de Volharding 
deed dus dienst als een soort tus-
senstation. Als de ondergedoken 
Joden een vast onderduikadres 
hadden gevonden, werden hun 
plekken weer bezet met nieuwe 
onderduikers. Soms zaten er wel 
vijf Joden tegelijk in de stallen. 
Ook de Duitsers bezochten de 
werkplaats van de Volharding 
wel eens. Eens kwam er een Duit-
ser met een zware lederen jas en 
laarzen binnenstappen met de 
bedoeling paarden te vorderen. 
Eén van de intelligente paarden 
voelde onraad en trapte achteruit 
tegen de Duitser. Deze schrok 
heftig en verdween onverricht 
ter zake. De zus van mijn vader 
(Coby) bracht de ondergedoken 
Joden vaak te eten en te drinken. 
Ongetwijfeld bracht zij hen ook 
broden afkomstig uit de binnen-
voering van de jas. Zij mocht niet 
met hen spreken. De Volharding 
kon dus met recht een weldoe-
nende organisatie worden ge-
noemd! Mijn grootvader is later 

geridderd voor zijn hulp aan de 
Joden, maar heeft over zijn hulp 
aan de Joden in zijn latere leven 
nooit willen spreken.

Ongeluk
Een bizar voorval: als mijn groot-
vader voor de Volharding reed, 
sprongen er wel eens kinderen 
achterop de wagen. Vaak stuurde 
hij ze er voor hun eigen veilig-
heid meteen vanaf. In de Oorlogs-
winter wist echter een meisje 
op de wagen te springen, zonder 
dat hij dit merkte. Maar wel toen 
bleek dat het vóór het wiel van 
de wagen kukelde en onder het 
achterwiel kwam. Het bleek fa-
taal, mijn grootvader was er een 
jaar van slag van. Mijn moeder 
(Annie Dekker, 1931) woonde 
in de Ferdinand Bolstraat en zat 
op de Marthaschool. Deze was in 
de hongerwinter al gesloten. Een 
klasgenootje had een ongeluk 
gehad en mijn moeder moest 
samen met een ander klasgeno-
tje de ouders gaan inlichten. Met 
lood in de schoenen gingen zij 
de portiektrap op om te vertel-
len dat hun dochter onder een 
wagenwiel was gekomen en dit 
niet overleefd had. Ergens in de 
jaren ‘90 viel het kwartje tijdens 
een verjaardag bij mijn ouders, 
toen beide verhalen met elkaar in 
verband werden gebracht. Mijn 
grootvader is tot hoge leeftijd 
trouw gebleven aan de Volhar-
ding en het faillissement in 1972 
greep hem enorm aan.

De arts Sedee en 
het ziekenhuis
In het ziekenhuis van de Volhar-
ding aan de Grote Marktstraat 
was mijn vader ‘kind aan huis’. 
Al op 6-jarige leeftijd kreeg hij 
oorproblemen en kwam er onder 
behandeling van Dr. E. Sedee, 
een grootheid op het gebied 
van KNO (keel-, neus- en oor-) 

geneeskunde bij de Volharding. 
Hij was pionier op het gebied van 
toepassing van röntgenologie. 
Als mijn vader het trappetje op 
moest in een ribfluwelen jasje 
met oranje bies, wist hij dat er 
iets vervelends ging gebeuren: 
hij kreeg dan narcose toegediend 
en werd geopereerd. Dat bete-
kende wel een prettig weekje op 
krachten komen op de boerderij 
van tante Bep in Wilsveen, waar 
hij dan verwend werd. Omdat 
hij van de gehoorproblemen 
nooit afkwam, bleef hij tot aan 
de dood van Sedee (1974) onder 
behandeling bij hem. Deze had in 
een flatwoning aan de Vondel-
straat een behandelkamer met 

allerlei klassieke instrumenten 
achter glas, zeer indrukwekkend 
als kind. Mijn ouders raakte 
met Sedee bevriend en toen ik 
geboren werd, werd ik naar hem 
vernoemd. Hij had twee huishou-
ders/sters in dienst, mevr. Blom 
en dhr. Peer. Ik mocht als kind 
zaterdags achter op de fiets naar 
‘Opa Sedee’ en op de terugweg 

een ijsje bij Florencia, mij verga-
pend aan het aquarium. De flat 
waar de gepensioneerde Sedee 
woonde stond vol met tot mijn 
verbeelding sprekend antiek. Ik 
herinner me Franse meesters 
aan de muur, bronzen bustes en 
natuurlijk het luipaardvel met 
schotgat in z’n kont op de vloer 
van de serre, hij had hem vroeger 
zelf geschoten. Na veel inbraak-
pogingen is het gelukt enkele da-
gen na z’n dood het huis leeg te 
halen. Later zijn stukken ontdekt 
in Antwerpen. Helder herinner 
ik mij de verhalen die Sedee mij 
uit 1e hand vertelde over z’n be-
levenissen tussen 1907 en 1915 
als officier van gezondheid 2e Kl. 
bij het Indische Leger tijdens de 
‘exploratie’ van Nieuw Guinea. 
Hun taak was het in kaart bren-
gen van de kusten, rivieren en 
binnenlanden. Kennelijk waren 
er in die jaren nog ‘witte vlekken’ 
op de landkaarten. Hij vertelde 
van de binnenlanden waar hij de 
‘inlanders’ ontmoette en hoofden 
op palen bij de hutten in de 
dorpen zag staan. Diepe indruk 
maakte de verhalen dat hij soms 
moest vluchten voor z’n leven. 
De inboorlingen schrokken als zij 
een grammofoonplaat afspeel-
den en waren bereid vrouwen te 
ruilen tegen wapens. Ik herinner 
mij hem als een aimabel persoon, 
zeer zachtmoedig en altijd aar-
dig. Mogelijk ook vanwege de we-
kelijkse reep chocola, die uit de 
in mijn beleving oneindig lange 
bureaulade tevoorschijn kwam, 
onder het enorme schilderij van 
een schip op zee in gouden lijst.

Ed Boers
edboers@casema.nl

Herinneringen aan de Volharding
L euk artikel van Jan Kortman over de organisatie van de Volharding. 

Het riep bij mij onmiddellijk de herinnering op van de verhalen die 
mijn vader (Piet Boers, 1924) en grootvader (P.F.W. Boers, 1898) mij 

vroeger vertelde. 

Het timmerpersoneel (± 1920), grootvader 3e van rechts

Grootvader (links) en Daan Oosthoek Bevoorrading van de winkels (Escamplaan)
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&
Rechten
     Plichten

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’.

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

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

 Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 
halte tram 3 en 12).

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

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage
•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar
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11 juni in De Haagse Tijden:

Zorgspecial

Op 11 juni verschijnt onze Zorgspecial. 
In deze special besteden wij extra aandacht 
aan de activiteiten gericht op de verbetering 
van de gezondheid van de mensen. 

Ook verhalen van zorgcentra en vrijwilligers 
in de zorg komen aan bod. 
Gericht op ontzorgen, vitaliteit en activi-
teit. Welzijn van de mens staat centraal in 
deze editie. Naast de papieren versie is de 
Zorgspecial ook online te 
lezen via www.dehaagse-
tijden.nl met iedere maand 
10.000 bezoekers. Bovendien 
ontvangt u bij afname van 
een advertentie een redac- ti-
oneel stuk geheel gratis.

De sluitingsdatum voor het reserveren 
van advertentieruimte en redactie

in deze special is uiterlijk 5 juni 2019.
Voor al uw verdere vragen en wensen 

kunt u contact opnemen met
Daphne of Jolanda: 070 - 360 76 76

Dinsdag 16 april 2019

Erf- en schenkingsrecht

Opdraaien voor de
nabetalingen moeder
Onze moeder is vorige maand overleden. 
Wij dachten dat wij haar aanleunwoning 
netjes hadden opgeleverd. We kwamen 
echter bedrogen uit want van de verhuur-
der kregen we een zware rekening voor 
de vervanging van vijf deuren die door 
haar rolstoel waren beschadigd en voor 
egalisering van de vloer.

Of wij nog even € 2780 willen betalen. 
Bovendien moeten we nog acht of negen 
maanden aan haar te veel uitgekeerde 
huursubsidie terugbetalen. We hebben 
al € 3000 bijgelegd omdat zij zwaar was 
onderverzekerd voor haar begrafeniskos-
ten. We vinden dat wij hiermee al genoeg 
hebben betaald. Kunnen wij uitkomen 
onder de betaling van deze schulden van 
onze moeder?

De wet voorziet erin dat erfgenamen de 
nalatenschap van een overledene bene-
ficiair kunnen aanvaarden. Dat houdt in 
onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
De erfgenaam dekt zich zo in tegen risi-
co’s want zijn aansprakelijkheid voor de 
schulden van de nalatenschap is beperkt 
tot de omvang van de waarde van de 
goederen van de nalatenschap.
De beneficiaire aanvaarding gebeurt door 
het afleggen van een verklaring (bin-
nen drie maanden) bij de griffie van de 
bevoegde rechtbank. Er zijn wél enkele 
kosten aan verbonden.
De vereffening van de nalatenschap - en 
dus het niet betalen door de erfgenamen 
van de schulden - vergt vervolgens ook 
een hele procedure en is zeer gecompli-
ceerd.
Of u (en andere erfgenamen) dit nog 
kan doen om de nabetalingen voor uw 
moeder te weigeren, kunnen we niet 
beoordelen. U en andere erfgenamen 
kunnen namelijk al handelingen hebben 
verricht waardoor de nalatenschap als 
‘zuiver aanvaard’ is beschouwd waardoor 
ook haar schulden voor de erfgenamen 
komen.

Dat kan al stilzwijgend zijn gebeurd als al 
spullen (al is het maar een theelepeltje) 
uit de woning of kamer van de overlede-
ne zijn verdeeld.
Het enkel regelen van de begrafenis 
valt daar niet onder! Op het inmiddels 
‘zuiver aanvaarden’ (uitdrukkelijk of 
stilzwijgend) kan men ook niet meer 
terugkomen. In feite had de woning of 
kamer van uw moeder in oorspronkelijke 
staat moeten worden achtergelaten om 

schuldeisers de kans te geven aanspraak te 
maken op eventuele waardes!

Wij kennen de situatie niet, maar wij vermoe-
den dat u en andere erfgenamen handelingen 
hebben verricht waardoor u en de anderen 
toch vastzitten aan de schulden.

 
Erfenis in Duitsland 
uit een warm land 
Ik woon zelf al zeven jaar in Duitsland en krijg 
AOW uit Nederland en een klein pensioentje uit 
Duitsland. Een familielid van mij is overleden 
en laat ook aan mij een behoorlijk bedrag na. 
Hij woonde echter een jaar of vijf met een jonge 
dame in een warm land ver van Nederland. 
Welk land heft er erfbeasting over de erfenis?

Als de overledene een Nederlander was, valt 
de successieheffing nog onder de Nederlandse 
wetgeving als hij of zij minder dan tien jaar 
uit Nederland weg is. Als u onder de Duitse 
belastingwetgeving valt, dan is het misschien 
handig om te weten hoe en of de Duitse 
belastingdienst met uw erfenis om gaat. 
Daarom informeer daar naar eventuele Duitse 
consequenties.

Tante wil bij leven al gaan delen
Wij hebben een hoogbejaarde tante in een 
verzorgingshuis die wat spaargeld (ongeveer € 
40.000) heeft. Ze wil een deel wegschenken aan 

neven en nichten. In onze familie weet niemand 
precies hoeveel verantwoord of mogelijk zelfs 
verplicht is dat zij overhoudt als reserve. Wij 
zijn op de hoogte van de schenkingsmogelijk-
heden, het gaat ons echter om een buffer voor 
haarzelf.

Hoeveel uw oude tante over wil houden als 
buffer om nog prettig te leven, weten wij niet. 
Die kan per persoon verschillen. Voor begrafe-
nis- of crematiekosten is het aan te raden om 
€ 10.000 te reserveren waarvoor men een 
aardige plechtigheid kan organiseren. De vrij-
stelling bij schenkingen in 2019 is maximaal € 
2173 per neef of nicht.

Fiscale zaken

Inkomstenbelasting over
pensioen en AOW
Ik heb een aanvullend pensioen dat ik heb op-
gebouwd in een ver verleden toen ik nog in het 
ziekenhuis werkte. Het gaat om iets minder dan 
300 euro netto per maand. Mijn man heeft een 
goed aanvullend pensioen op de AOW. Welke 
inkomstenbelasting betaal ik daarover?

 Als u alleen AOW hebt voor partners, dan 
betaalt u nog heel weinig belasting daarover. 
U kunt dat in uw jaaropgave terugvinden 
onder de term ‘loonheffing’. Uw man betaalt 
waarschijnlijk aanzienlijk méér inkomstenbe-
lasting. Want ieder betaalt belasting naarmate 
het inkomen.
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In december 2018 heeft de 
W.I.K.-jubileumcommissie een 
muzikale bijdrage geleverd 
aan het inmiddels historische 
W.I.K.-kerstfeest voor 55+-Wik-
kers en op 1 juni 2019 staat 
een geweldige feestavond voor 
circa vij�honderd W.I.K.-ge-
nodigden op het programma, 
terwijl op zaterdag 15 juni de 
festiviteiten worden afgesloten 
met een groots W.I.K.-festijn 
voor de jeugdafdeling welke 
in het seizoen 2018/2019 met 
tweeëntwintig teams/elftallen 
naar grote hoogte is gestegen. 
Op zondag 9 juni staat nog een 
groot jubileum-veteranentoer-
nooi met twintig deelnemende 
elftallen op het programma, 
terwijl op vrijdagavond 31 mei 
de formele receptie is gepro-
grammeerd. Onlangs heeft men 
nog een jubileum-playback-
show georganiseerd. Voorzitter 
Richard Lansink is trots op zijn 
vele vrijwilligers en voetballers 
die het volledig gerenoveerde 
W.I.K.-complex zes dagen van 
de week met volle overgave 
betreden.
Vluchtig terugkijkend op 
de afgelopen honderd jaar 
W.I.K.-voetbal, kan worden ge-
concludeerd dat de vereniging 
goede tijden alsmede slechte 
tijden heeft gekend.  Het is 
niet allemaal van een leien 
dakje gegaan, echter W.I.K. wist 
telkens te overleven. En dat 
laatste was niet gelukt zonder 
de vele vrijwilligers die zich 
letterlijk uit de naad hebben 
gewerkt. Vrijwilligers waar 
elke vereniging op draait, zon-
der vrijwilligers geen vereni-
ging. De wilskracht waarmee 

de W.I.K.-vrijwilligers zich door 
de laatste honderd jaar heen 
hebben gemanifesteerd vormt 
een basis van het huidige 
W.I.K.-bestaansrecht. Gemo-
tiveerde clubmensen met een 
W.I.K.-(zwart/wit) hart hebben 
zich door de decennia heen met 
volle overtuiging ingezet. De 
volledige W.I.K.-geschiedenis is 
een prachtig boekwerk van 276 
pagina’s, door auteur Rini Toet, 
gedocumenteerd. Een boek-
werk vol met foto’s, anekdotes, 
krantenartikelen, wedstrijduit-
slagen, speellocaties, beschrij-
vingen van W.I.K.-elftallen en 
iconen, bestuurders, ereleden, 
leden van verdienste, trainers, 
verzorgers, vrijwilligers en 
topschutters. De zwart-witten 
uit het Haagse Zuiderpark zijn 
trots op hun vereniging en de 
geschiedenis ervan. Het betreft 
een echte volksclub, ook wel 
bekend als familievereniging, 
waar een feestje niet wordt 
geschuwd.  

Hoe is de
vereniging ontstaan?
Wie van de oprichters in 1919 
had ooit kunnen bedenken dat 
men honderd jaar later zou 
worden herdacht en dat het 
eeuwfeest zou worden gevierd. 
Willen Is Kunnen, opgericht op 
1 juni 1919, nadat een aantal 
medewerkers van de gasfa-
briek in Café Schoen, gelegen 
op de hoek van de Parallelweg 
en de Ravensteinstraat, regel-
matig onder het genot van een 
borreltje vergaderde over het 
oprichten van een voetbalver-
eniging. De uitbater van deze 
horecagelegenheid hoorde het 

allemaal aandachtig aan en 
opperde het plan om ook van-
uit zijn klantenkring mensen 
te enthousiasmeren om aan te 
sluiten bij de nieuw te vormen 
voetbalvereniging Willen Is 
Kunnen. Vele gesprekken zijn 
gevoerd en hebben ertoe geleid 
dat op 1 juni 1919 een oprich-
tersvergadering is belegd/
gehouden. Op dat moment had-
den er reeds minimaal vijftig 
enthousiastelingen zich bereid 
verklaard aan de sluiten bij de 
vereniging welke in een zwart 
wit gestreept shirt, een zwarte 
voetbalbroek en zwart witte 
kousen, de Haagse voetbal-
velden met hun voetbalpassie 
zouden verrijken. Tijdens de 
oprichtersvergadering waren 
o.a. de heren Jaap van Gaalen 
(ere-voorzitter) en J. Vrijmoed 
aanwezig. Hier is het dus alle-
maal begonnen voor de familie 
Vrijmoed, die door de honderd 
jaar W.I.K.-geschiedenis heen, 
diverse generaties W.I.K.-voet-
ballers heeft geleverd. Nu, anno 
2019, spelen er nog achter-ach-
ter kleinkinderen van de heer 
Vrijmoed in de vereniging, 
waarvan Wesley Spaan het 
vlaggenschip, als aanvoerder, 
uitmuntend vertegenwoordigt.

De eerste 
oefenwedstrijden
Uiteraard is de volledige 
vereniging enthousiast om bij 
voorkeur in 1919 te star-
ten met competitievoetbal. 
Ondanks dit enthousiasme 
wordt besloten e.e.a. rustig op 
te bouwen en nu en dan een 
oefenwedstrijdje op het Ma-
lieveld te spelen. Ondanks het 
feit dat men op het Malieveld 
over het algemeen onderlinge 
wedstrijden speelt, worden de 
wedstrijden steeds pittiger en 
is elke Wikker medio juni 1920 
bekend met de spelregels, op-
stellingen en tactiek. Kortom, 
men is er klaar voor. Na een 
jaar oefenen durven de Wik-
kers de strijd aan te gaan en 
voor een eerste echte kracht-
meting naar Rotterdam af te 
reizen. Voorafgaande aan de 
1920/1921 competitie wordt 
op de eerste zondag in septem-

ber een oefenwedstrijd tegen 
SMV uit Rotterdam gespeeld. 
De wedstrijd eindigt in een ge-
lijkspel en de volgende spelers, 
inclusief wissels, verschijnen 
op het veld: Gerard van Dijk, 
Marinus Pikaar, Martinus v.d. 
Par, Evert Hellendoorn, Bart 
Poot, Thijs Visser, Anton Loos, 
Jan Heinsman, Jaap Griek, Giel 
v.d. Par en Koos Jedeloo. Reser-
ves/wisselspelers zijn: Bouk 
Feenstra en Louis Harteveld. 

Het eerste W.I.K.-terrein
Een voetbalvereniging kan 
niet bestaan zonder voetbal-
veld. Reden temeer dat tijdens 
de oprichtersvergadering in 
1919 met hoge prioriteit een 
plan van aanpak is opgesteld 
met o.a. de doelstelling dat 
W.I.K.-vertegenwoordigers op 
zoek zouden gaan naar een 
geschikt (voetbal)veld. Men 
heeft al een tijdje het oog laten 
vallen op een stuk braakliggend 
terrein achter de Rademakers 
Haagsche Hopjes-fabriek op 
de hoek van de Rijswijkseweg 
en de tegenwoordige Neher-
kade. Dit stukje grond blijkt 
eigendom van de gebroeders 
Rademaker en de heren Beeser 
besluiten, als vertegenwoor-
digers van W.I.K., een gesprek 
met deze landeigenaren aan te 
gaan. Een goed gesprek volgt 
en na het overleg is duidelijk 
dat er geen bezwaren zijn het 
terrein te laten bespelen door 
de voetballers van voetbalver-
eniging Willen Is Kunnen. Er 
wordt een soort van houten 
keet gebouwd, voorzien van 
een luik voor het verkrijgen 
van een consumptie. Mevrouw 
Lien Deijers is de dame van de 
thee welke op een twee pits 
petroleumstel wordt bereid. 
Door middel van een pompin-
richting kan koud water uit 
de nabijgelegen sloot worden 
opgepompt (het water werd 
vanuit de sloot in een soort van 
tank op het dak van de kleed-
gelegenheid gepompt. Was de 
tank leeg dan moest er worden 
gepompt. De waterkwaliteit 
was van dien aard dat het vaak 
nogal stonk en drinkbaar was 

het al helemaal niet), de heren 
kunnen zich na de wedstrijd, 
na een zware, intensieve 
wedstrijdinspanning verfrissen 
en zich van modder en zand 
ontdoen.

De eerste 
competitiewedstrijden 
In het seizoen 1920/1921 is 
W.I.K. formeel met twee teams 
toegetreden tot de Haagse 
Voetbal Bond (HVB), ook wel 
de onderbond genoemd. Het 
eerste elftal komt uit in de 
derde klasse afdeling A en 
het tweede in 3G. De eerste 
competitietegenstanders van 
W.I.K. 1 zijn Archipel, BEC, 
SVC, Platanen, Postwissel en 
Vredestein. Op 10 oktober 
1920 speelt W.I.K. haar eerste 
of�iciële competitiewedstrijd 
ooit. Bij Postwissel wordt de 
uitwedstrijd met 1-2 winnend 
afgesloten. De opluchting is 
groot en na een overwinning 
smaakt een drankje altijd beter. 
Vandaar dat na deze histori-
sche overwinning uitbundig 
wordt feestgevierd, iets wat 
men anno 2019 nog steeds 
in ere heeft weten te houden. 
W.I.K. staat bekend als een 
gezellige, amicale, vereniging 
waar nog veel rek in zit. W.I.K. 
tweehonderd jaar; dat gaan 
de huidige Wikkers niet meer 
meemaken, echter vergeet 
niet dat toen men in 1919 op 
het idee kwam de voetbalver-
eniging Willen Is Kunnen op 
te richten, men ook niet kon 
bevroeden dat men in 2019 het 
grote eeuwfeest zou beleven. 
Kortom, oneindig veel respect 
voor allen die W.I.K. door de af-
gelopen eeuw heen een warm 
hart hebben toegedragen en de 
vereniging draaiende hebben 
gehouden.

Rini Toet
Rinitoet@
hotmail.com

oetbalvereniging W.I.K. bestaat op 1 juni 2019 exact honderd jaar, 
een mooie gelegenheid om alle registers open te trekken om het 
jubileumjaar te doen slagen. In juni 2018 zijn de festiviteiten aan-
gevangen met een geslaagde wedstrijd tegen oud-ADO en een 

dameswedstrijd van oud-W.I.K.-dames uit de jaren tachtig met een huidig 
dames W.I.K.-zaalvoetbalteam.

Voetbalvereniging W.I.K. bijna honderd jaar

V
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Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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. 

Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman 
met twee gezichten
Cornelis M. Netten
Een ongewenst kind van een prostituee, 
opgevoed door een dubieuze peetmoeder, 
wordt in een vijandige omgeving geen 
prettig mens. De vlucht naar een Fries 
dorp verandert zijn leven in positieve 
zin. Toch wordt hij achterhaald door zijn 
verleden. Laat u zich door de afloop van 
dit fictieve verhaal verrassen.

€ 14,50

Op deze plek te staan, 
een rondgang 
door Den Haag in ge-
dichten
Gerrit Vennema
30 gedichten die, samen met de foto’s 
van Elvin Hage, lezen als een ontdek-
kingstocht 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.

€ 12,50

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel

10 jaar De Oud-Hagenaar  
Verhalen van de stad gebundeld
ISBN: 978-94-6010-087-1
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Redactie: Ivar Lingen
Aantal pagina’s: 112
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50 
Taal: Nederlands

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit gevoel te 
beschrijven. We identifi ceren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen – 
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten. 

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien 
jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over uiteenlopende 
Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van Scheveningen en de 
Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot uitgaan in Den Haag in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit historisch perspectief of vanuit de 
herinnering. Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn 
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. 

Architect Louis de Wolf 1871-1923
Bureau voor Architectonische en 
Decoratieve Kunst
ISBN: 978-94-6010-084-0 
Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met 
illustraties
Winkelprijs: € 29,95

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld 
verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en 
scholen. Een heel bekend voorbeeld  van zijn werk is de Salon de Rafraichissements 
in 1903 gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de 
(Wiener) Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw
ISBN: 978-94-6010-086-4
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Auteur: Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans
Aantal pagina’s: 284
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 29,95 
Taal: Nederlands

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en 
V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed 
veroorzaakt.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende 
maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de lands-
grenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in 
de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog 
boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse 
bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Mislukte lanceringen van 
V2-raketten en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor 
de verwoesting van delen van de stad.

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

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

9 789460 100864

ISBN 978-94-6010-086-4

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers 
geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Honger winter niet. Ook door 
de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De lucht aanvallen, beschietingen, bombar-
dementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk 
leed veroorzaakt.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming 
van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Lucht-
beschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Lucht bescherming.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse 
bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. 
Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944 
door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog. 
Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op 
Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de 
verwoesting van delen van de stad. 

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek. 

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw is geschreven door  
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg en Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker 
van het Haags Gemeentearchief. 

Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door 
De Nieuwe Haagsche. VOM-reeks 2019, nummer 1
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Oorlog in de lucht 
Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw

Henk Ambachtsheer
Corien Glaudemans

4812838 Omslag Luchtoorlog.indd   Alle pagina's 18-03-19   09:20

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Architect Louis de Wolf 1871-1923
Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Peter van Dam
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4809310 Omsl Louis de Wolf.indd   3 18-01-19   13:15

9 789460 100871

ISBN 978-94-6010-087-1
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10 jaar De Oud-Hagenaar
Verhalen van de stad gebundeld

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit 
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –  
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar 
woorden te vatten.

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen 
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over 
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van 
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot 
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit 
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief 
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets 
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan 
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn  
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme 
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

4813658 Omslag Jubileumboek.indd   2-3 26-03-19   09:58

Zojuist verschenen

Advertentie 240x255 april.indd   1 11-04-19   10:39

De kookschool van 
oom Iwan
Trudy van der Wees
Iwan Kriens (1871-1957) groeide 
op in Den Haag. Na enige om-
zwervingen 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. 

 

19,95

Dinsdag 16 april 2019
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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.

Dinsdag 16 april 2019

Vauxhall VX4/90

Een model dat we niet al te 
vaak in het Haagse hebben 
gezien, maar daardoor niet 
minder interessant. In de jaren 
mid-sixties was Vauxhall in het 
Britse als General Motors-te-
genhanger Opel een oersaai 
product met de Victor-serie. 

Om hem wat uitstraling en 
pit te geven introduceerde 
Vauxhall de VX4/90 en zoals 
zij zelf schreven “A blend of 
vitality and luxury, power and 
richness.” Een luxe aangeklede 
Victor dus met meer motorver-
mogen. En ik moet toegeven, 
hij zag er inderdaad goed uit. In 
die tijd leken auto’s nog niet zo 
op elkaar, dus herkende je een 
Vauxhall tussen de rest, terwijl 
het toch een gemiddelde sedan 

was.

Zo herkende je deze 4/90-uit-
voering direct aan zijn two-to-
ne exterieur uitvoering, zoals 
donkergroen met een lichtgroe-
ne zij-striping. Veel chroom. 
Chromen strips rond de ramen. 
Van voor tot achter strips op de 
randen, chromen strips aan de 
zijkanten om de two-tone kleur, 
chromen bumpers, chromen 
wieldoppen met sierranden 
en een spuuglelijke chromen 
grille die er helaas wat blikke-
rig uitzag. Ook in het interieur 
was kwistig omgesprongen met 
chromen strips en randjes. 

Zelf was Vauxhall ook zeer 
enthousiast over deze 4/90 en 
schreef in haar folder: “De sier-

lijke VX4/90 is ook comforta-
bel, thermostatisch  geregelde 
verwarming, bucket-seats vóór, 
4 armsteunen opzij en een 
centrale neerklapbare arm-
steun in het ruime achtercom-
partiment, steungreep op het 
dashboard, kaartentassen in de 
voorportieren, groot pakjesrek 
met afsluitbaar handschoenen-
kastje, toerenteller, lichtclaxon, 
ankerpunten voor veiligheids-
riemen en... de reusachtige 
bagageruimte.” Zaken die toen 
niet zo vanzelfsprekend waren 
als nu. Bij de aanblik van het 
dashboard kwam de kwalifi-
catie ergonomisch niet direct 
bij mij op. Achter het fraai 
gestylde stuur met een slank 
ovaal-achtig gevormd midden-
deel, voorzien van uiteraard 

een chromen claxonring, kijk 
ik op vier klokken van gelij-
ke grootte, met daarin een 
olie- en temperatuurmeter, de 
tweede een toerenteller, derde 
de snelheidsmeter en in de 
vierde de ampèremeter en de 
benzinemeter. Mooi geheel. 
Wat volledig ontbreekt in deze 
Britse auto is warm notenhout, 
maar dat was ook niet zo’n 
Vauxhall-ding. 

Belangrijkste bij dit model was 
dat hij gebouwd was om snel 
en sportief mee te rijden. Zijn 
4-cilinder motor met 1596 cc 
met twee carburateurs leverde 
87 pk. De topsnelheid van 145 
kilometer met een acceleratie 
van 0 tot 80 in minder dan 11 
seconden. In dit model dan ook 

een versnellingspook in plaats 
van de stuurschakeling bij de 
standaard Victor en hij scha-
kelde vlot. Ook bijzonder voor 
die tijd waren de schijfremmen 
vóór met servo-bekrachtiging 
op alle wielen. En niet te ver-
geten het feit dat deze VX4/90 
uitgerust was met een anti-slip 
differentieel dat voor extra 
trekkracht zorgde in bochten 
en zanderige en modderige 
wegen. 

Hoe zal ik hem kwalificeren? 
Een luxe uitgevoerde sportief 
bedoelde Britse ‘Opel’ die toch 
voor mij een typisch warm 
Brits karakter mistte.

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

oor mijn gedeeltelijk Engelse afkomst 
was ik als Haagse tiener erg gefocussed 
op Engeland en had dan ook een aantal 

‘Pen Pals’, leuke Engelse meiden waarmee ik 
correspondeerde. Heel toevallig was één daar-
van een minder jonge meid, maar een jeugdige 
moeder die als secretaresse werkzaam was bij 
een VW dealer in Noord Londen, Rose Reynolds. 
En waarom vertel ik u dit allemaal, vraagt u 
zich wellicht af. Omdat zij met haar man een 
Vauxhall VX4/90 reden. 

D

Deze Duncan Laurence zou eens 
de Voice of Holland hebben 
gewonnen. De muzikale ‘kenners’ 
van tv- en radiostations waren 
gelijk enorm enthousiast en 
volgens hen zou dit wel eens een 
winnaar kunnen zijn. Reacties 
van het publiek bleken uit een 
onderzoek minder enthousiast, 
maar wat maakt het ook uit, want 
naar mijn idee stelt het Eurovisie 
Songfestival ook niets meer voor. 
Het is niet te hopen dat je wint, 
want het kost het winnende land 
een vermogen om het te orga-
niseren. Gelukkig blijkt de kans 
voor Nederland jaarlijks ook niet 

zo groot in dit verschrikkelijke 
herrie-spektakel, waarin zelden 
nog een ‘song’ waar te nemen is, 
waarvoor dit festival ooit in 1956 
wel was bedoeld. Ouderen kijken 
vaak nog uit een nostalgische 
gewoonte en de jeugd kijkt al 
helemaal niet meer. Té gek voor 
woorden vind ik ook nog dat 
Australië mee mag doen aan een 
Europees songfestival, maar dat 
terzijde. 

Tegelijkertijd mijmer ik even 
terug naar de tijd dat ik het 
Songfestival nog wel leuk vond. 
Vertederend zijn ze die eerste 

zwart-witbeelden uit de jaren ‘50 
waarbij Corrie Brokken in 1957 
het Songfestival won met ‘Nog 
als toen’ en ook die inzendingen 
van De Spelbrekers met ‘Kleine 
kokette Katinka’, waarbij tijdens 
hun optreden in Londen het 
licht uitviel en Rudy Carell met 
‘Ik ben zo blij dat ik een stukje 
van de wereld ben’. Wat mij echt 
bijstaat zijn de jaren dat echte 
songs wonnen zoals: ‘Poupée de 
cire’ van France Gall, ‘Puppet on a 
string’ van Sandy Shaw, ‘Hallelu-
jah’ van Milk&Honey en ‘What’s 
another year’ van Johnny Logan. 
Winnende liedjes die dan ook 

weken in de Top 10 stonden en 
zelfs in het Nederlands vertaald 
werden. Soms ook liedjes die 
helemaal niet wonnen, maar 
wel hits werden zoals: ‘Congra-
tulations’ van Cliff Richard of 
‘Volare’ van Domenico Modugno 
die veel leeftijdsgenoten nog 
spontaan kunnen meezingen. 
Echte gezins-tv-avonden waar je 
naar toe leefde en als de tune en 
het testbeeld van het Eurovisie 
Songfestival in beeld kwam had 
je echt het gevoel dat er iets we-
relds gebeurde. Heerlijk ook dat 
echte orkest met die wisselende 
dirigenten, met voor Nederland 
natuurlijk Dolf van der Linden. 

Ik kan mij nog herinneren dat 
het Songfestival na het winnen 
van Ding-a-Dong in het Congres-

gebouw in Den Haag georgani-
seerd werd. Ik parkeerde die 
zaterdagmiddag de auto voor 
het gebouw om bij de ingang 
even te kijken naar binnendrup-
pelende artiesten. Zo relaxed, 
zo ongecompliceerd, dat kan 
je je nu niet meer voorstellen. 
Een wijs gezegde is dat je in het 
algemeen op je hoogtepunt moet 
stoppen en naar mijn idee had 
het Eurovisie Songfestival dat 
eind jaren ‘80 ook moeten doen. 
Ik zal er dit jaar dan ook niet naar 
kijken, denk ik, en mijmer graag 
nog even terug naar 1970 toen 
Dana won met liedje ‘All kinds of 
everything’. Zó lief, zó zoet. Mooie 
herinneringen, toch?

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Mijmeringen Songfestival

Eurovisie Songfestival
Recentelijk hoorde ik dat Nederland een zanger en een liedje geselecteerd had als inzending 
voor het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Nou ja, Nederland? Destijds had je op tv nog lande-
lijke voorrondes, waarmee het Nederlandse publiek de zanger of het liedje kon kiezen, zodat je 
het gevoel had dat het nog enigszins democratisch gebeurde. 
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Onze huurder Lekker Brood is 
een ambachtelijke biologische 
bakker die ouderwets lekker 
brood bakt. De prachtige 
houten pui is al even 
ambachtelijk en wat te denken 
van die authentieke wandtegels 
met reliëf en organische 
patronen? Zo versterken 
Haagse kwaliteiten elkaar.

AD OVERGAAG
LEKKER BROOD
HERENGRACHT 16

Bouw mee 
aan Haags karakter!
Word certificaathouder

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

VOLG ONS 
OOK OP 
FACEBOOK

D E  H A A G S E  K R A N T  V A N  A L L E  T I J D E N

N E E M
M E E !

18

Facebook Brand Guidelines

Facebook Inc. - All rights reserved.

Reactions

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

To ensure accurate and consistent use, 
never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the Reactions. Never alter the 
proportions and shape of the Reactions 
(and surrounding UI) for any reason.

Reactions are not emojis or individual 
icons, and they cannot be used in this way. 
It’s important to show Reactions in the 
way they are intended to be used on 
Facebook—as a quick and easy way to 
express how you feel.

Video or Facebook Live Broadcast 
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. 

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.

Like AngryHahaLove SadWow

����
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.

Brand Assets

 Dinsdag 16 april 2019   

Een nieuwe �ilm ging eerst uit in de zoge-
noemde ‘key cities’, te weten Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag, daarna volgden 
de grote provincieplaatsen zoals Utrecht, 
Eindhoven, Maastricht, Heerlen, Groningen 
Enschede, Leeuwarden, etc. En tegen de tijd 
dat de echt kleine plaatsen, zoals Groenlo, 
Winterswijk en Waubach aan de beurt 
waren, was de �ilm zowat een jaar oud.

Premieretheaters in Den Haag waren Asta, 
Passage, Apollo, Metropole en City. Hierna 
kwamen de zogenaamde ‘navertoners’, 
zoals Capitol, Rembrandt Roxy, Westend, 
Seinpost en Hollywood,

Een ‘bioscoopje pikken’ betekende toen 
een echt avondje uit. Bioscopen hadden 
een schouwburgachtige uitstraling. Je werd 

keurig naar je plaats geleid en dan begon 
de voorstelling met het Polygoon Neer-
lands Nieuws, gevolgd door wereldnieuws 
van Polygoon. ‘De wereld van week tot 
week’ of het journaal van ‘Fox Movietone’. 
Vervolgens een documentaire of teken�ilm 
en de trailer van het programma van de 
daarop volgende week, waardoor je steeds 
het gevoel kreeg een week te vroeg in de 
bioscoop te zitten.

Maar tijden veranderen; tegenwoordig heb 
je op een en dezelfde locatie de keuze uit 
wel zes of meer �ilms, gelardeerd met een 
hoog popcorngehalte, Dolby stereo, etc. 
Bedrijfstechnisch en commercieel gezien 
heel goed, maar de sfeer en het ‘uitje-ge-
voel’ van weleer zijn, om in �ilmtermen te 
blijven ‘fade-out’.

Tot slot: in mijn Haagse bioscopenoverzicht 
van 22 januari heb ik er twee over ’t hoofd 
gezien, te weten de Euro Cinema aan de 
Leyweg en Corso/Camera aan de Prinse-
straat! Waarvan akte.

Wim van Megchelen
wcvm@telfort.nl

Haagse bioscopen van toen
Graag wil ik nog een keer terugkomen  op het artikel van Wim Hoogerdijk 
over Haagse Bioscopen. Het gehele Film- en Bioscoopbedrijf zag er in die tijd 
totaal anders uit dan tegenwoordig.
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Zij hebben de Prins Hendrik-
straat zien veranderen. Eens 
een goedlopende winkelstraat 
waar een tramlijn doorheen 
liep en waar de winkelstra-
ten in het Zeeheldenkwartier 
de hele dag door levendig 
waren. De tram werd uit de 
straat gehaald en de bewoners 
rond de Prins Hendrikstraat 
vertrokken. De huizen verarm-
den en de stadvernieuwing 
moest nog lang op zich laten 

wachten. De poging van de 
gemeente om het tij te keren 
en de straat te redden, leidde 
ertoe dat in de eind jaren ‘80 
er nog door de gemeente 
winkelstraatmanagement 
op het winkelbestand werd 
losgelaten. Maar dat bleek niet 
genoeg en te laat. De koop-
kracht verdween uit de buurt 
en de stadsvernieuwing bracht 
te weinig nieuwe koopachtige 
vraag terug. Wat Bert en Corrie 
altijd betreurd hebben, is dat 
de straat door het doordrukken 
van de fietsroute – rond 1980 
– de klandizie nog verder terug 

deed lopen. 

De Zeeheld was een kwaliteits-
winkel die klanten kreeg vanuit 
de hele stad, Net zoals de poe-
lier Ammerlaan in de Aert van 
der Goesstraat vandaag de dag; 
ook zo een superkwaliteits-
bedrijf. De vishandel van Bert 
en Corrie, de Zeeheld, bouwde 
voort op de grote naam die al 
van voor de oorlog stamde, 
toen de vischhandel nog gedre-
ven werd door de familie Van 
der Harst. Kaviaar en kreeften 
waren daar te verkrijgen.

De winkelstraten verdwe-
nen en winkeliers gingen 
met pensioen zonder 

dat hun bedrijf een opvol-
ger had. Er voor terug kwamen 
massagesalons en koffiehuizen 
en pop-up- en pop-off-winkel-
tjes (tijdelijk dus). De verar-
ming van de winkelstraten ging 
alsmaar verder. Winkels ston-
den lang leeg en werden soms 
zelfs omgezet tot woningen. Nu 
is de Prins Hendrikstraat druk 
bezig een echte yuppenstraat 

te worden. Met allerlei eetwin-
kels, bistro’s en restaurants. 

De herinrichting en de actieve 
winkeliersvereniging hebben 
duidelijk de straat weer in de 

lift gezet. De komst van jonge 
kapitaalkrachtig mensen geeft 

reden om 
vertrouwen 
te hebben 
in de Prins Hendrikstraat.

Voor Bert en Corrie is het 
allemaal voorbij. Hun dubbele 
bovenwoning is verkocht aan 
de Coöperatie de Volharding. 
Een andere aanwinst voor de 
Prins Hendrikstraat. Zij gaan 
de rest van hun tijd in een 
comfortabele woning bij Meer 

en Bosch betrekken die van 
alle gemakken is voorzien. Nu 
al verwachten ze heimwee te 
krijgen naar hun ‘oude’ woning 
in het Zeeheldenkwartier. Zij 
hebben nog wel een vraag. Ze 
hebben van de familie Koet een 
foto gekregen met een duidelijk 
herdenkingsmonument. Voor 
hun winkel aan de kant van de 
Roggeveenstraat. Het lijkt op 
een tijdelijk eerbetoon, maar 
voor wie? Er ligt een helm in 
de stellage en twee vlaggen? 
De foto dateert zo te zien uit de 
nadagen van de oorlog.

Zij zouden graag zien 
of iemand van de 
lezers van De Haagse 
Tijden of wellicht 
het Gemeentearchief 

hen kunnen vertellen wat zich 
daar heeft afgespeeld en wie 
herdacht werd.

Cor van der Fles
redactie@dehaagsetijden.nl

en van de laatste der Mohikanen, de 
familie Bert en Cor van Waardenburg, 
gaan het Zeeheldenkwartier verlaten. Na 
bijna 25 jaren de vishandel op de hoek 

van de Roggeveenstraat en de Prins Hendrikstraat 
gedreven te hebben, vertrekken ze. Net als Hans 
Koet van de fotohandel een paar jaar geleden.

Zeevishandel De Zeeheld
E
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Dit hofje is in 1647 gesticht 
door Cornelia van Wouw met 
als doel de huisvesting van al-
leenstaande vrouwen. Hiertoe 
beschikt de Hof Van Wouw over 
een aantal huisjes, geschikt voor 
eenpersoonshuishoudens. Tot op 
heden worden de bewoonsters 
nog gekozen aan de hand van 
de regels uit het testament van 
Cornelia van Wouw. Cornelia (ge-
boren 21 januari 1600) was een 
ongehuwde telg uit een Haags re-
gentengeslacht. Zo was Cornelia’s 
grootvader, Jacobus van Wouw, 
burgemeester van Den Haag en 
bekleedden veel van haar fami-
lieleden allerlei bestuursfuncties 

in de stad. Cornelia liet bij haar 
dood haar hele vermogen na aan 
de naar haar genoemde stichting 
van liefdadigheid. Van dit vermo-
gen kregen de bewoonsters elke 
maand een kleine uitkering en 
ook moesten de gebouwen hier-
van worden onderhouden. Bij 
haar dood (25 september 1681) 
heeft de stichteres bepaald dat 

de nakomelingen van haar broers 
en zuster de Hof zouden moeten 
besturen, iets dat tot op heden in 
ere wordt gehouden. Het College 
van Regenten wordt gevormd 
door twee regentessen en een 
regent. Zij worden bijgestaan 

door twee toeziend regenten 
waarvan er één de notaris van de 
stichting is.
Cornelia van Wouw wilde, 
althans zo vertelt Paul Verdugt 
ons, alles in de Hof van Wouw tot 
in detail regelen, het hofje kende 
hoge normen. De toelating was 
gebaseerd op een belangrijke 
basisvoorwaarde: je moest als 
bewoonster (!) tenminste 50 jaar 
zijn en van protestantste huize.

Overigens: vrijwel alle hofjes 
werden in de middeleeuwen 
(met name in de Gouden 
Eeuw, toen er veel families rijk 
geworden zijn van de koloni-
ale activiteiten van ons land) 
gesticht vanuit een belangrijke 
overweging: als je rijk was en 
je was gelovig, behoorde je iets 
terug te doen voor de onderkant 

van de maatschappij, voor de 
armen, voor de eenzamen. Dat 
zou wellicht ook “bonuspunten” 
opleveren voor later, als je in de 
hemel kwam, zal een bijkomende 
overweging geweest zijn. Paul 
over de huidige cultuur: “We 

controleren niet alles meer en 
we respecteren de privacy van 
de bewoners in de totaal 14 
huisjes. Dingen zoals twee keer 
in de week hout verzamelen voor 
de kachel en 1 keer per week 
de bel poetsen, ach nee, dat zijn 
heden ten dage geen praktische 
regels meer. Overigens, lag dat 
hout vroeger, toen de huisjes nog 
geen plafonds hadden, gewoon te 
drogen op de balken.”

De besturing van het hofje 
geschiedt overigens voor een be-
langrijk deel nog steeds op basis 
van erfopvolging: er zijn steeds 
regenten, waarvan 2 door erfop-
volging, waardoor de continuïteit 
in de lijn van Wouw gewaarborgd 
is. Gehuwde vrouwen waren 

in de 16e en 17e eeuw hande-
lingsonbekwaam, maar omdat 
Cornelia van Wouw ongetrouwd 
was, werd zij dus wel als hande-
lingsbekwaam beschouwd. 

Paul brengt zelf technische- en 
bouwkennis mee, noodzakelijk 
voor de instandhouding van de 
Hof, wat een Rijksmonument is. 
“We zijn er voor om vanuit onze 
beheersfunctie bij te dragen aan 
de instandhouding van de Hof 
en een goed onderkomen voor 
de 14 dames, die hier nu wonen. 
Ik zorg daarbij met name voor 
het beheer, het onderhoud en 
de techniek, samen proberen 
we er iets moois van te maken. 
Hiervoor woonden we in Emmen, 
ik heb daar een bedrijf gehad 
en onze twee meiden zaten op 
de middelbare school en gingen 
studeren. Bovendien raakte Ka-
rin haar baan kwijt. Kortom een 
ideaal moment om eens grondig 

na te denken over je verdere 
toekomst en toen kwam deze 
job voor een beheerdersecht-
paar voorbij. We hadden nogal 
wat concurrentie van een groot 
aantal andere stellen. En ik dacht 
aanvankelijk “hoe zal de samen-
werking verlopen met die Haagse 
adel?” Maar we zijn het wel 
geworden en inmiddels lukt het 
goed om een evenwicht te vinden 
tussen de belangen van de Hof, 
de regenten en de bewoners. 
Er is in de loop der eeuwen niet 
veel veranderd in De Hof, maar 
een ding is wel een behoorlijke 

ingrijpende verandering: een van 
de huisjes, genaamd Cornelia´s 
Tuinhuis wordt momenteel 
verhuurd als B&B om mensen 
van buiten ook de sfeer van 
het wonen in een Hofje te laten 
proeven. En de B&B doet het 
goed, de gasten komen overal 
vandaan: Rusland, China en India 
bijvoorbeeld. En het levert leuke 
contacten met de bewoners op, 
de B&B is in de zomermaanden 
altijd voor 100% bezet en buiten 
die periode mogen we evenzeer 
niet klagen. Het is toch ook een 
prachtige rustige locatie om te 

an het hofje van de Heilige Geest naar het hofje van Wouw is niet 
zo ver lopen. Zoals vrijwel alle bekende Haagse hofjes “beloopbaar” 
zijn. In dit geval ging het om een korte wandeling vanaf de Paviljoens 

gracht via de Nieuwe Molstraat naar de Lange Beestenmarkt en vervolgens 
aanbellen bij Paul Verdugt en Karin Mineur, het beheerdersechtpaar van dit 
unieke hofje (www.hofvanwouw.nl), waarvan Karin de titel van “binnenmoe-
der” draagt. Bij het passeren van de toegangspoort wordt het al meteen dui-
delijk: elk hofje heeft zijn eigen architectuur, zijn eigen sfeer, zo ook het hofje 
van Wouw.

Cornelia van Wouw wilde alles tot in detail regelen
V
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verblijven en je zit vlak bij het re-
gerings- en historische centrum 
van deze stad. Maar er is meer te 
doen voor bezoekers en bewo-
ners: elk jaar worden er een zes-
tal evenementen georganiseerd, 

zoals Ut Haags Notuh Festival, 
waarbij diverse amateurorkesten 
optraden in diverse hofjes, ook 
hier. En het grootste evenement 
is Kerst in de Hof, waarbij er een 
aantal koren optreden en waar 

normaal gesproken zo´n 300-600 
bezoekers op af komen.”

Het hofje is in de loop er eeuwen 
vanzelfsprekend hier en daar 
aangepast, maar Paul Verdugt 

heeft een nieuw ritme bedacht 
voor de noodzakelijke ver-
nieuwingen. “Van meet af aan 
dachten we, dat gaan we anders 
doen. Kijk mensen verhuizen als 
ze de trap niet meer op kunnen, 
dan komt er een huisje vrij en dat 
ga ik dan opknappen: leidingen 
vervangen, keuken renoveren. 
Met zo’n stoelendans ben ik 
gemiddeld zo’n 2 tot 3 maanden 
bezig, sinds 2015 heb ik er 7 
kunnen opknappen. Waarbij we 
er rekening mee moeten houden, 
dat we binnen in de huisjes niet 
zomaar alles mogen, tenslotte 
valt ook dit hofje onder Monu-
mentenzorg. Ik geef een voor-
beeld: eikenhouten balken mag je 
echt niet aankomen. Vind ik geen 
probleem, wat oud en bijzonder 
is, moet je intact laten. Ik heb 
de balken in de huisjes weer 
zichtbaar gemaakt, maar ook alle 
wanden geïsoleerd.”

Al pratend, en dat is met dit en-
thousiaste beheerders-echtpaar 
geen enkel probleem, lopen we, 
nadat we de B&B hebben bezocht 
en geconstateerd, dat die inder-
daad zeer de moeite waard is en 
als een regelrechte aanrader kan 
worden gekwalificeerd, naar de 
bijzondere tuin aan de achter-
zijde van het hofje. Een tuin met 
een bijzondere naam: de Tuin 
der Hesperiden. “De tuin wordt 
helemaal verzorgd door een 
groep enthousiaste vrijwilligers 
om de kosten van het onderhoud 
minimaal te houden.  We verbou-
wen groenten en ook hebben we 
een kruidenborder ten behoeve 
van de bewoonsters. En we heb-
ben zelfs – hier midden in het 
centrum van de stad – een bijen-
volk, waar het erg goed mee gaat 
overigens. En niet te vergeten: 60 
soorten peren groeien hier door 
elkaar heen! En op de citrus- en 
sinaasappelboompjes zijn we 
behoorlijk trots.”

Op mijn vraag of er in de loop 
der eeuwen ooit iets spectacu-

lairs, iets bijzonders is gebeurd 
in het Hofje van Wouw, kan het 
beheerdersechtpaar geen direct 
antwoord geven. Ik doel op een 
overval, een moord of iets derge-
lijks. Nee, het hofje is kennelijk 
altijd een toonbeeld van rust en 
beschaving geweest. Wel eindigt 
Paul nog met het verhaal over de 
“schijndood” van de stichtster 
van het hofje, Cornelia van Wouw. 
Zij werd op haar 46e ernstig ziek, 
ze was eigenlijk opgegeven. Op 
een dag leek ze de laatste adem 
uit geblazen te hebben, maar 
haar huishoudster, Elsje Arends 
weigerde dat te aanvaarden en 
paste meteen een soort mond 
op mondbeademing toe, waarna 
Cornelia weer tot leven kwam. En 
uit pure dankbaarheid meteen 
besloot het Hofje te gaan stichten 
en later aan Elsje Arends, die 
haar dus uit de schijndood had 
gered, de eerste woning gunde.

Zo werd Elsje Arends de eerste 
binnenmoeder, degene die min 
of meer het dagelijkse toezicht 
hield. De woning overigens, waar 
Paul Verdugt en Karin Mineur nu 
wonen.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Cornelia van Wouw wilde alles tot in detail regelen
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RAAD HET WOORD SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
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77 78 79 80 81

82 83 84 85
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8 38 65 27 49 32 58 1 28 55 26 83 44

Horizontaal
1. geldelijke ondersteuner van een sportclub; 7. citrusvrucht; 12. aardkluit; 13. 
eiland in de Middellandse zee; 14. Oost-Europeaan; 15. meervoud (a�k.); 17. rustig; 19. 
de gehele �ilmploeg; 21. personal computer (a�k.); 22. verwaande houding; 24. dierenver-
blijf; 27. voormalig Chinees leider; 28. schoolvak; 30. duinvallei; 31. bovendien; 32. mo-
gelijkheid; 33. vrijgevig; 35. kleine kuip als zitbad; 37. tijdperk; 38. Nederlandse prinses; 
41. Chinese munt; 42. Nederlandse prinses; 44. heldendicht; 46. afgevallen of afgebroken 
stuk; 47. plaats in Noord-Holland; 48. draaiende beweging; 49. zwemvogel; 50. platte 
schop; 52. kort hard geluid; 54. psychische stoornis; 56. wandversiering; 58. Nederlandse 
prinses; 61. bontgekleurde papegaai; 62. Italiaanse basilicumsaus; 64. stuk bouwland; 65. 
vettige stof in holle beenderen; 67. spie; 68. plaats in Gelderland; 70. verlegenheid; 72. 
slaapplaats; 73. lie�hebberij voor postzegels; 76. kloosterzuster; 77. ondernemingsraad 
(a�k.); 78. ouderloos kind; 79. wettig bewijsstuk; 81. rondhout; 82. bundeltje haar; 83. zijn 
geboortedag vierend; 84. muurholte; 86. opgerold stuk vlees; 87. Nederlandse wijsgeer.

Verticaal
1. eiland in Indonesië; 2. voorzetsel; 3. bovenste rand van een dak; 4. weekdier; 5. plooi 
in de huid; 6. verkeersstremming; 7. gevangenis; 8. eetlust; 9. niet glad (oneffen); 10. 
gecastreerde stier; 11. hoofdstad van Cyprus; 16. over (langs); 18. aangesloten bij een 
vereniging; 20. kledingstuk; 21. kookgerei; 23. iets dat tijdelijk erg populair is; 25. 
stilstaand water; 26. twaalf uur ’s-middags; 27. vermenigvuldigingsteken; 29. Europees 
land; 32. achtvormig koekje; 34. deel van mond; 36. dierendokter; 37. Europese mone-
taire overeenkomst (a�k.); 39. bewerkte dierenhuid; 40. hoofdslagader; 42. stadion van 
Ajax; 43. incasseren; 45. noodsein (a�k.); 46. afval van metselwerk; 51. alleenstaande 
minderjarige asielzoeker (a�k.); 53. vlaktemaat; 54. bespeler van de trom; 55. natuur 
(karakter); 56. echtgenoot; 57. boerenplaats; 59. plaats in Duitsland; 60. op dezelfde 
wijze; 62. glas licht bier; 63. aantal gedrukte exemplaren; 66. roem; 67. vragend voor-
naamwoord; 69. boomsoort; 71. gevangenis; 73. Griekse schapenkaas; 74. opgeworpen 
hoogte; 75. vulkaan op Sicilië; 78. schapenproduct; 80. vordering; 82. inhoudsmaat (a�k.); 
85. sadomasochisme (a�k.).

Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Sudoku A                                Sudoku B                               

Raad het woord, stuur 
uw antwoord op naar 
puzzel@dehaagsetij-
den.nl en win! In de 
volgende krant leest u 
de juiste oplossing en 
worden de prijswin-
naars bekendgemaakt

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.

4 2 3 9

5 7

3 8 1

5 8 3

8 4 7 5

4 2

7 5 9 1

3

1 9 7

7

5 1 6

3 2

6 8 4

6 2 9

4 1 5

9 5

9 3 4

8 2 1 6
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In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie ver-
schillende 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: 
vliegangst. Sudoku: 5-6. Kruiswoordpuzzel: paradijs-
vogel. Onder de inzenders verloten we wederom drie 
waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, te besteden bij 
Comfortland.

U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mai-
len, maar u mag deze ook bundelen in een enkel 
bericht. U kunt de oplossing mailen naar puzzel@
dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk 26 april.
Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Robert Verbeek te Den Haag
2. C. Martijn te Zoetermeer
3. Piet de Vreugdt te Zoetermeer

Dan volgen nu de winnaars van de lezersactie voor 

Aida in Concert! Drie winnaars van 
elk twee kaarten: Madeleine Barendsma, M.N.M. Keere-
weer en Elly Elsinga.
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SERVER ROLLATOR – MODERN EN LICHTGEWICHT

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.

THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

Word dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang  15% KORTING
Op meer dan 1700 producten die zorgen voor een veilig en comfortabel ouder worden.

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.

 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!

 Lichtgewicht: 6.8kg!
 Zeer goed wendbaar
 Stevige zitting
 Eenvoudig inklapbaar
 Maximaal gebruikersgewicht: 150kg Inclusief standaard tas en stokhouder  Voorzien van ergonomische handvatten Keuze uit diverse zithoogtes
   Zachte kunststof wielen voor optimaal comfort
  Leverbaar in 11 kleuren: zwart, wit, antraciet, olijfgroen, ijsblauw, blauw, turquoise, wijnrood, champagne, bruin en lila.

VOOR EXTRA LOOPCOMFORT: SERVER 
COMFORT - MET ULTRA SOFTBANDEN

ATHLON CARBON ROLLATOR – ULTRA LICHTGEWICHT

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 fi ber rollator. U zult 
versteld staan over het gewicht wanneer u deze rollator optilt! 

 Lichtgewicht: 5.2kg!
 Zeer goed wendbaar
 Stevige zitting
 Eenvoudig inklapbaar
 Maximaal gebruikersgewicht: 150kg Inclusief standaard tas en stokhouder  Voorzien van ergonomische handvatten  Keuze uit diverse zithoogtes (alleen in de kleur zwart en rood) 
 UltraSoft banden voor optimaal comfort   Leverbaar in kleuren: zwart, wit, 

antraciet en rood

VOOR EXTRA LOOPCOMFORT: 
ATHLON CARBON COMFORT -
MET ULTRA SOFTBANDEN

Met de 
Volharding pas

 € 254,15

Normale prijs € 299,-

Met de Volharding pas

 € 296,65
Normale prijs € 349,-

Met de Volharding pas

 € 424,15
Normale prijs € 499,-

en lila.

WHEELZAHEAD TRACK ROLLATOR – 
DUBBEL OPVOUWBAAR

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 
dubbel opvouwbaar is tot een zeer compact formaat. Zo kunt u 
altijd uw Track rollator meenemen op reis of vakantie, waar u 
ook heen gaat.

Met de Volharding pas

 € 466,65
Normale prijs € 549,-

 Dubbel opvouwbaar
 In hoogte verstelbare handgrepen
 Instelbare verlichting
 Stevige zitting
 8 refl ectoren 
 In frame weggewerkte remkabels
  Max. gebruikersgewicht 135kg
  Inbegrepen extra’s: wandelstokhouder, boodschappennet, rollatortas, 

afneembare rugsteun met opbergtasje, dienblad, opbergtas voor vervoer van de rollator

Met de Volharding pas

 € 239,-
Normale prijs € 299,-

Actieprijs 
t/m 

30 April
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niet alleen: ze hebben ook vaker recht op 
een toeslag dan ze zelf denken. 

Eind vorig jaar bleek uit een peiling onder de 
belastinginvullers van ANBO dat 64,4% van hen de 
afgelopen 2 jaar heeft meegemaakt dat mensen wel 
recht hadden op huur- en/of zorgtoeslag, maar dat 
niet kregen. 85% daarvan zegt dat zelfs meermaals 
te hebben meegemaakt. Reden: de toeslag is nooit 
aangevraagd. 

De Belastingdienst heeft de aangifte voor een groot 
deel al vooraf ingevuld. “Maar voor veel mensen is 
dat niet genoeg: ze zijn geen expert en laten geld lig-
gen”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. Ze 
adviseert om gebruik te maken van goedopgeleide 
invulhulpen. “De opleiding is zeer uitgebreid. Want 
wat is het verschil tussen een toeslagpartner en een 
fiscaal partner? Hoe bereken je aftrekposten? Wat is 
wel een aftrekpost, en wat zeker niet? De vrijwil-
ligers maken de hulp laagdrempelig. Mensen vrezen 
kosten van invulhulp, maar dat is nergens voor no-
dig. Onze invulhulpen komen al voor € 12,- langs.”

Haagsche Stadsfiets Ga Den Haag verhuurt de 
Haagsche stadsfiets, de groengele fiets met het 
praktische transportrek. Daarnaast  verzorgt 
de organisatie begeleide fietstochten door Den 
Haag en omgeving. Extra voorzieningen per 
fiets: hangsloten, helmen, tassen enkel/dub-
bel, routes en overige accessoires. Overigens 
heeft de Haagsche Stadsfiets Ga Den Haag 
heeft ook museumfietsen, elektrische fietsen 
en elektrische scooters. Er zijn kindvriendelijke 
huurmogelijkheden als een kindertandem, 

kinderbakfiets, kinderzitjes enzovoorts. 
Handig is dat de fiets niet op dezelfde locatie 
ingeleverd hoeft te worden.

Haagsche Stadsfiets Ga Den Haag Rijwielen 
(Keizerstraat 29) 
Open: 10.00 uur – 18.00 uur  in winter en zomer
Haagsche Stadsfiets  Ga Den Haag
Keizerstraat 27-29
2584 BA Scheveningen
T. 070-3554060
https://dagjedenhaag.nl

De ANBO denkt met u mee

Haagsche Stadsfiets Ga Den Haag

Onervarenheid bij belastingaangifte zorgt 
ervoor dat mensen geld laten liggen
De meeste mensen hebben veel meer 
aftrekposten dan ze zelf denken. En dat 

Fietsend Den Haag, het strand, de duinen en de stad ontdekken? Huur dan een Haagsche 
Stadsfiets van Haagsche Stadsfiets Ga Den Haag.

De 61e Tong Tong Fair vindt dit jaar plaats 
van 23 mei t/m 2 juni op het Malieveld van 
Den Haag. De bezoekers komen uit heel 
Nederland en omringende landen. Wat 
maken ze straks mee? 

“De Tong Tong Fair is als een bezoek aan Zuidoost-
Azië, maar dan zonder jetlag”, vertelt Siem Boon, 
directeur van de Tong Tong Fair en kleindochter van 
initiator Tjalie Robinson. “We importeren de sfeer 
van de Aziatische nightmarkets naar het Malieveld. 
Meer dan de helft van onze standhouders komt 

exclusief voor de Tong Tong Fair uit Zuidoost-
Azië naar Nederland. Maar wat ons evenement 
zo bijzonder maakt, is wat we hieraan toevoegen: 
een cultureel festival met cross-overs van Oost en 
West in muziek, dans en theater, boekpresentaties, 
tentoonstellingen en discussies over de (post)
koloniale geschiedenis. Als je ons programma leest, 
zie je hoezeer de Indische cultuur jongere generaties 
inspireert. Indisch leeft enorm, en is beslist geen 
tempo doeloe-cultuur. Naast food-for-thought is ook 
de immense Eetwijk zeer populair!” Meer informatie: 
www.tongtongfair.nl.

61e Tong Tong Fair, 
beslist geen tempo doeloe! 
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30 jaar geleden werd in de voormalige tramremise 
Frans Halsstraat het Haags Openbaar Vervoer 
Museum geopend. Sindsdien is de collectie histori-
sche trams gegroeid van 15 naar 28 voertuigen, en 
de museumtrams en de Hop-on Hop-off-trams van 
het HOVM zijn niet meer weg te denken uit het
straatbeeld. 

De vrijwilligers van het HOVM hebben afgelopen 
winter een nieuwe tentoonstelling ingericht, die 
naast de expositiezalen voor het eerst ook de 
remisehal zelf omvat. Achttien thema’s vertellen het 

verhaal van tram, bus en trein in de Haagse regio. 
Duidelijke bewegwijzering, een modelbaan van een 
karakteristiek stukje Den Haag en een vernieuwde 
museumwinkel maken van het HOVM een leuke 
attractie voor jong en oud. 

Onveranderd maken historische trams en een his-
torische bus rondritten op elke dag dat het HOVM 
open is: tot en met 27 oktober elke zondag tussen 
12:30 en 17:00. 

In Den Haag en omstreken heeft onze dansschool in
zijn jarenlange bestaan een goede naam opge-
bouwd, niet alleen gebaseerd op het dansonderricht
maar ook op de sfeer tijdens de lessen. Met 500
m2 beschikken wij over de grootste dansvloer in de
regio. De dansschool aan de laan van Meerdervoort
50-b is gebouwd in 1921, er werd toen dansles
geven door Gaillard-Jorissen en in 1935 zijn Her-
man en Truus van der Meulen eigenaar geworden.
Van 1945 tot 1960 speelde iedere zondag de Dutch
Swing College Band. Vele oudere Hagenaars zullen
zich dat ongetwijfeld nog herinneren.
Momenteel zijn Benno en Mietzie Wesseling al jaren
de eigenaar en geven nog steeds les. Drie maal per
jaar starten wij nieuwe cursussen, van beginners
tot topklasse. De cursussen starten in september
en januari. Daarnaast is er de zomercursus, die in
april begint. Iedere cursus bestaat uit twaalf lessen.
Bij de beginnerscursus leert u de basis van diverse
ballroom- en Latijns-Amerikaanse dansen, zoals de
wals, foxtrot, tango, engelse wals, cha cha, rumba,
jive en natuurlijk ook de salsa De vervolgcursussen
bieden een uitbreiding van een aantal dansen,
waaronder de samba, slowfox en de paso doble,
ook een groot aantal nieuwe variaties van de eerder
genoemde dansen.
Heeft u een les gemist ? Geen probleem, u kunt
deze altijd kosteloos inhalen op één van de andere 
avonden. Het dansseizoen wordt afgesloten met de
danstest waarbij iedereen zijn beste beentje voorzet.
Als voorbereiding hierop kunt u ook nog deelnemen

aan onze technieklessen. De danstest is geheel vrij-
blijvend, dus niet verplicht en kunt u toch doorgaan
met een vervolgcursus.
Iedere zondagavond is er gelegenheid tot vrijdansen
van 20.30 tot 23.30 uur, alle dansen passeren de
revue waarbij de nieuwe passen geoefend kunnen
worden. Ook is er zondagmiddag van 13.00 tot
16.30 uur Thé Dansant voor paren en singles. 
Speciaal
voor 55-plussers hebben wij op de vrijdagmiddag
les en gezellig dansen.
Het kalenderjaar wordt traditioneel afgesloten
met een geweldig kerstgala. Onder begeleiding
van live-muziek en avondkleding is dan verplicht.
Onze dansschool is goed bereikbaar per openbaar
vervoer en beschikt over voldoende parkeerplaatsen
voor de deur en om de hoek bij het Vredespaleis.
Tevens hebben wij de beschikking over een eigen
rijwielstalling.

U kunt zich dagelijks inschrijven per telefoon (070-
3459494 of 06-24594042) of 24 uur per dag via
onze website: www.dansles-wesseling.nl.

Beleef de geschiedenis van het Haagse 
openbaar vervoer in het HOVM!

Jubileumgala Dansschool
van der Meulen Wesseling

Overmorgen openen wethouder Robert van Asten en HTM-directeur Jaap Bierman het 
vernieuwde Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM). Op zondag 21 april gaat het 
museum open voor het publiek.

Over twee jaar bestaat de Dansschool van der Meulen Wesseling 100 jaar. Dit heugelijk
feit gaat natuurlijk gevierd worden met een jubileumgala en veel muzikale klanken.

*€17,- bij een lid waarvan de fiscaal partner geen lid is.
*Om gebruik te maken van de ANBO Belastingservice dient u lid te zijn van ANBO (€45,- per jaar). 

UW BELASTINGAANGIFTE
BETROUWBAAR EN
VOORDELIG GEREGELD? 
Dankzij de ANBO Belastingservice

Aanmelden? 
Bel 0348 46 66 91 of anbo.nl/bs

Slechts
€12,-* 
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Varend over de Nieuwe Maas geniet u van de be-
roemde Skyline van Rotterdam. Bepalend voor deze 
Skyline zijn vooral de moderne bruggen die de linker 
en rechter oever met elkaar verbinden.

Daarnaast is de nieuwe hoogbouw het z.g. `Manhat-
tan aan de Maas` zeker een aanblik waard. Via 
de Nieuwe Maas vaart u naar Kinderdijk. De (19) 

authentieke molens van Kinderdijk zijn door de Ver-
enigde Naties (Unesco) als Wereld Cultureel Erfgoed 
uitgeroepen en dus een bezoek meer dan waard.

U krijgt circa 1 ½ uur de tijd om, op eigen gelegen-
heid, het gebied te bezoeken (2 x 10 minuten 
wandelen) en te genieten van de stilte en van de 
schitterende natuur.

Overigens kunt u tijdens de vaartocht genieten van 
de mogelijkheden die onze kombuis u biedt.

Meer informatie vindt u op: www.rebus-info.nl of bel 
met: 06-55826463

Ontdek de Poort van Europa

Schip Ahoy
Door zijn unieke ligging is Rotterdam sinds jaar 
en dag de Poort van Europa. Wij gebruiken deze 
poort om u vanuit het hart van deze voormalig cul-
turele hoofdstad , de Boompjeskade, welkom te 
heten aan boord van het nostalgische passagiers-
schip “Nehalennia”voor een wel zeer bijzondere 
vaartocht, begeleid door meertalig commentaar.

Wil jij je inzetten voor kwetsbare medemensen, 
die door omstandigheden niet meer zelf voor hun 
huisdier kunnen zorgen en de liefde van hun oude 
maatje moeten missen? Kies dan voor vrijwilligers-
werk met je huisdier in de zorg.

Voor een aantal zorglocaties van Middin in Den 
Haag is Stichting ZorgDier Nederland op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers met een leuke hond of kat. 
Na selectie en training gaan zij wekelijks op bezoek 

bij volwassenen en ouderen met een beperking. 

Meer informatie? Bel 06-10592212 of stuur een 
berichtje naar secretariaat@zorgdier.nl.

www.zorgdier.nl

Liefde op pootjes
Samen actief, goed voor baas en hond! Wil je ook 
anderen hiervan laten meegenieten en zien op-
bloeien? Vorm jij een topteam met je hond of kat en 
wil je de liefde die jij van je huisdier ontvangt graag 
met anderen delen? 

Nieuwe onderwerken, hielvoeringen, klittebandslui-
tingen zijn allemaal te vernieuwen. Ook verkopen 
wij een groot assortiment voetbedden en steunzo-
len om wandelen en de dagelijkse boodschappen 
comfortabel te doen verlopen.
Wij gebruiken voor onze reparaties o.a. zolen 
van “Vibram” en “Continental”. Voetbedden van 
“MySole” en “Schinsoles” en onderhoudsproducten 
van “Saphir” op basis van bijenwas. Wandelstokken 
van “Gastrock”.

Kom langs bij Ruud van der Geest Schoen- & Sleu-
telservice in de Weimarstraat 136 te Den Haag. Wij 

geven u graag advies op maat en staan voor u klaar. 
Telefoon 070-3607029 www.rgschoenservice.nl 

Ruud van der Geest, Schoen- & Sleutelservice

Comfortabel de zomer door
Goed en comfortabel lopende wandel- en/of sportschoenen zijn belangrijk om uw vrije tijd lekker te beste-
den. Deze zijn uitstekend te repareren en te herstellen in onze daarin gespecialiseerde werkplaats. 

PROGRAMMA
Verdi 
Ouverture ‘I Vespri Siciliani’ 

Puccini & Leoncavallo 
Aria’s

Prokofjev
Delen uit de suites Romeo en Julia 

Dirigent Jos Schroevers

Soliste    Laetitia  Gerards

Bergkerk: jeugd t/m 18 jaar € 10,00 
Voorverkoop via leden € 15,00 / aan de zaal € 17,50 
Nieuwe Kerk: Voorverkoop en aan de zaal € 17,50 

Het concert van 18 mei is in samenwerking 
met de Koninklijke Sophia’s Vereeniging

VRIJDAG 17 MEI 2019
20.15 uur | Bergkerk Daal en Bergselaan 50a Den Haag

ZATERDAG 18 MEI 2019
20.15 uur | Nieuwe Kerk Spui 175,  Den Haag

Feit en fantasie
Voor de pioniers van de fotografi e was het 
maken van de perfecte foto een proces van 
vallen en opstaan. Door het forse gewicht en 
de enorme afmetingen van de eerste camera’s, 
gecombineerd met een complexe logistiek, 
werd het maken van foto’s in afgelegen natuur-
gebieden een ware expeditie. Uit de collectie 
van het Museon worden ruim vijftig historische 
camera’s gepresenteerd en krijgt de bezoeker 
een goed beeld van de technische ontwik-
kelingen die de fotocamera’s ondergingen. 
Ruim honderd jaar geleden was de techniek 
van deze toestellen nog niet goed genoeg om 
de beweging van wilde dieren op de gevoelige 
plaat vast te leggen. In de eerste jaren gingen 
natuurfotografen dan ook vaak naar dieren-
tuinen of rariteitenkabinetten om dieren te 
fotograferen. Voor afbeeldingen van levende, 
wilde dieren brachten tekenaars en schilders 
de meest exotische exemplaren in beeld, vaak 
een mix van feit en fantasie. Met een bijzondere 
kunstinstallatie, waarbij werd samengewerkt 
met de kunstenaars, Francesco Rugi, Silvia 
Quintanilla en Olivier Hijmans, wordt in de 
tentoonstelling deze getekende fl ora en fauna 
getoond, in een beleveniskamer met licht-, 
geluids- en grafi sche effecten.  

t/m 16 juni 2019 in Museon:

Wildlife Photography
National Geographic – The Art of Wildlife Photography’ is een foto-expositie met indruk-
wekkende natuurfoto’s van gerenommeerde National Geographic fotografen, zoals Jim 
Brandenburg, Brian Skerry en Beverly Joubert. De expositie toont de verhalen achter de 
camera. De National Geographic fotografen tonen hun mooiste, indrukwekkendste en 
meest intrigerende natuurfoto’s in zeventig duratrans dia’s in LED displays. Bovendien 
komt de bezoeker meer te weten over de achtergrond van de fotograaf en hoe hij of zij te 
werk is gegaan. De expositie geeft de gedachte mee dat natuurfotografie in de basis een 
vorm van kunst is.
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Binckhorstlaan 130 Den Haag  •  070 - 380 90 94
Yperstraat 12 (in de Veste) Delft  •  015 - 212 14 19

Kijk voor alle modellen en prijzen
op onze website: www.kohler.nl

DÉ GROOTSTE VERHUURDER IN 9 PERSONEN BUSSEN • VRAAG NAAR ONZE SHORT LEASE TARIEVEN

LET OP: WIJ ZIJN IN DEN HAAG
VERHUISD NAAR NIEUWE LOCATIE

KIJK OP ONZE SITE VOOR DE
VOORDELIGE ZOMERTARIEVEN

Personenauto • Personenbus •  Bestelbus • Verhuiswagen • Aanhangwagen

VROLIJK PASEN!

RESERVEER NU: OP=OP

PAASAANBIEDING A-KLASSE
GELDIG WEEKEND 19 APRIL T/M 22 APRIL 2019

PAASAANBIEDING 4=3
VANAF VRIJDAG 19 T/M MAANDAG 22 APRIL 2019

4 DAGEN HUREN VOOR DE PRIJS VAN EEN DRIEDAAGS WEEKEND.

• Inclusief verzekering* en BTW.
• Exclusief brandstof.
• Niet in combinatie met andere 
 aanbiedingen of kortingen.
* Optie verlagen eigen risico drie dagen € 37,50.

• Inclusief verzekering* en BTW.
• Exclusief brandstof.
• Niet in combinatie met andere 
 aanbiedingen of kortingen.
* Optie verlagen eigen risico drie dagen € 37,50.

V !

4 DAGEN HUREN VOOR DE PRIJS VAN EEN DRIEDAAGS WEEKEND.4 DAGEN HUREN VOOR DE PRIJS VAN EEN DRIEDAAGS WEEKEND.4 DAGEN HUREN VOOR DE PRIJS VAN EEN DRIEDAAGS WEEKEND.4 DAGEN HUREN VOOR DE PRIJS VAN EEN DRIEDAAGS WEEKEND.4 DAGEN HUREN VOOR DE PRIJS VAN EEN DRIEDAAGS WEEKEND.

ENKELE VOORBEELDEN:
A-klasse van € 149,- nu voor € 108,-
B-klasse van € 168,- nu voor € 120,-
C-klasse van € 195,- nu voor € 139,-
D-klasse van € 240,- nu voor € 170,-
• Inclusief 600 kilometer.

PAASAANBIEDING A-KLASSE
GELDIG WEEKEND 19 APRIL T/M 22 APRIL 2019

PAASAANBIEDING 4=3

DRIE DAGEN
PAASWEEKEND

€75,-
Inclusief 300 kilometer

Inclusief BTW

DÉ GROOTSTE VERHUURDER IN 9 PERSONEN BUSSEN 

VV

VANAF
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Betrouwbare specialist in

WWW.HENNINK.INFO

(0900)0105
BEL VOOR ADVIES

CV-installaties

 Sanitair

Badkamers

Keukens

Totale verbouwing

Daklekkage

Dak- en zinkwerk

Isolatie

Riolering

Loodgieters

Elektra

Ventilatie

Airconditioning

Duurzame energie

Warmtepomp

Tuin beregening (090(090( 0)0)0 0105Tuin beregening

STORINGEN

VERHOLPEN

BINNEN
24 UUR

Zinkwerf 45 • 2544 EC • Den Haag • info@hennink.info

TIJD VOOR EEN SERVICEBEURT!
Voorkom je problemen, bespaar je stook- 
kosten, en de CV-ketel gaat langer mee. 
Hennink laat u niet in de kou zitten! 

Bel nu voor een afspraak!
 

Ketelvervanging & Reparatie
binnen 1 dag
• Service-abonnementen voor:  
  HR-VR ketel, geiser, boiler, airco
• Particulier, bedrijf en VVE’s
• Plaatsing & Service in uw regio!

HR KETELS VANAF € 1.299,00

TOTAAL-

VERBOUWING

LOODGIETERS-

WERKZAAMHEDEN

SANITAIR

06 - 39 82 35 46

23 mei

T/mT/m
2 juni

61e

ZUIDOOST-AZIË ZONDER JETLAG

FAIR – FOOD – FESTIVAL

GEZOCHT:

Florence is op zoek naar swingende muzikanten voor de Florence Swingt Band. Muzikanten 
die piano, trompet, trombone, klarinet en saxofoon spelen en zestig jaar of ouder zijn, 
kunnen zich bij de Florence Swingt Band aansluiten. De sfeer in de band is gemoedelijk.  
Belangrijk is dat je bladmuziek kunt lezen. Je hoeft echter geen topmuzikant te zijn.
 
Repertoire
De band bestaat uit twaalf enthousiaste mannen 
en twee dames. Op het repertoire staan bigband 
jazzmuziek uit de jaren veertig en vijftig, Zuid-
Amerikaanse muziek en nummers  van The 
Beatles, Stevie Wonder en Elvis Presley. De 
Florence Swingt Band treedt sinds de oprichting, 
vijf jaar geleden, het hele jaar door op in 
woonzorgcentra en theaters in de buurt.

Meer 
informatie
De Florence Swingt Band 
repeteert elke vrijdag in 
Florence Gulden Huis, 
Steenhouwersgaarde 1 
in Den Haag. Heeft u 
interesse? Neem dan 
contact op met manager 
Ralph Schreuders via 
rdschreuders@gmail.com

Dinsdag 16 april 2019



Van der Hut, zelf geboren en getogen Hagenaar 
kende de winkels van oudsher goed en heeft geen 
moment getwijfeld. “Met deze solide basis is mijn in-
zet in de winkels volledig gewijd aan het brengen van 
een optimale service en kwaliteit naar de klant. Zo 
verkoop ik uitsluitend de hoogste kwaliteit E-bikes 
en stadsfietsen, ik werk alleen met leveranciers die 
de hoogste kwaliteit en garantie bieden en vanuit de 
winkels bied ik aanvullend een unieke 5 jaar garantie 
bij de koop van een E-bike. Daarnaast hebben wij 
2 professionele werkplaatsen en werken met een 
vast onderhoudsserviceconcept wat mijn klanten 
ontzorgt.”

Na een stevige doorstart van beide winkels, een 
grote verbouwing gevolgd door een snelle verhuizing 
in Leyenburg mag het fietsseizoen beginnen.

“Zeker! De winkels en het team zijn er klaar voor, 
een prachtige nieuw collectie staat te blinken en wij 
hebben er zin in!”

Nicky van der Hut - Een nieuw 
gezicht in de Haagse fietswereld
Nicky van der Hut, tot vorig jaar nog geen bekende naam in de Haagse fietswereld, heeft zich op korte 
termijn stevig gepositioneerd met 2 zeer vernieuwende fietsenwinkels. Na een relatief kort dienstverband 
in het management van het vertrouwde Hans Struijk fietsen heeft zij haar betrokkenheid naar de fietsbran-
che en de liefde voor haar stad kunnen combineren door 2 voormalig Hans Struijk winkels nieuw leven in 
te blazen en door te starten onder de naam Profile van der Hut. “De basis van de winkels in Loosduinen 
en Leyenburg waren absoluut goed, enorm betrokken en vaardig personeel, drukbezochte winkelcentra en 
een trouwe klantgroep in een gebied wat zich snel ontwikkelt”.

In de duinen bij Kijkduin ligt de fraaie golfbaan 
Ockenburgh.Deze prachtige 9-holes natuurbaan is 
zeer uitdagend, ook voor gevorderde spelers. De 
smalle fairways, de vele waterpartijen geven deze 
compacte baan een hoge moeilijkheidsgraad.

De uitbreiding van de baan heeft tot nu tot meer 
speelplezier geleid. De baan telt nu vijf par-4 holes 
en vier par-3 holes.

Brasserie Golf Ockenburgh
Het clubhuis van Golf Ockenburgh is vrij toeganke-
lijk voor iedereen. Even lekker uitrusten tijdens een 
heerlijke wandeling of fietstocht. Het clubhuis biedt 
de gehele dag een gevarieerde kaart met diverse (h)
eerlijke gerechten. Het zonovergoten terras biedt een 
mooi uitzicht op het groen van Kijkduin.

Iets te vieren?
In het nieuwe clubhuis kunt u ook uw eigen feest 
organiseren. Voor groepen kunnen wij een deel van 
ons terras, serre en restaurant exclusief reser-
veren. Dit biedt ruimte tot ca 100 personen. Wij 
bieden uw gasten goede parkeergelegenheid en 
ook live-muziek is mogelijk. In de wintermaanden 
bestaat ook de mogelijkheid om het gehele clubhuis 
af te huren voor uw feestavonden. Vraag naar de 
mogelijkheden.

Zakelijke bijeenkomsten    
Golf Ockenburgh beschikt over 3 ruimten waar u 
ook uw zakelijke bijeenkomsten kunt houden. Van 2 
tot 50 personen. Dit kunt u natuurlijk altijd combine-
ren met een rondje over onze mooie golfbaan of een 
clinic voor de deelnemers. 

Vraag naar de mogelijkheden via brasserie@golfoc-
kenburgh.nl

Golfbaan Ockenburgh
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www.haagsewereldhapjes.nl

SPECIALE
VIP ACTIE!

Voor de échte
culinaire liefhebber!

Haagse Sterrenchef 
Marcel van der Kleijn 

én 18 Haagse Chefs
serveren een 

uniek 18 gangen diner!
Ontvangst met Champagne

18 Wereldse gerechtjes en bijpassende wijnen
Geen wijnliefhebber? Onbeperkt bier en non-alcoholische dranken.

De kosten voor dit VIP-arrangement 
bedragen: € 150,00 per persoon. 

Speciale aanbieding voor de lezers van De Haagse Tijden

Reserveren kan via www.haagsewereldhapjes.nl/vip-arrangement
(vermeld bij uw reservering: DHT)

Deze aanbieding is geldig t/m 10 mei 2019

€ 25,00 KORTING
op het VIP-arrangement op 1e en 2e Pinksterdag

Wij zien u graag in de VIP-Tent op  
het Lange Voorhout in Den Haag 

op hét gratis culinaire festival 
Haagse Wereld Hapjes, tijdens het 
Pinksterweekend van 7 t/m 10 juni.



Den Haag is altijd al popstad nummer één 
geweest! Ze noemen Den Haag dan ook niet voor 
niets ‘het Liverpool van Nederland’. Maar som-
mige popliefhebbers noemen Liverpool liever het 
Den Haag van Engeland... Want iedereen weet dat
door de jaren heen de beste Nederlandse bands 
maar uit één stad komen, namelijk Den Haag!

Beatgroepen
Het begon allemaal halverwege de fifties met onze 
Indorockers. In de sixties maakten, nu nog steeds 
bekende, beatgroepen furore. Naast beroemdheden 
als The Motions, Shocking Blue, Q65, Group 1850, 
Livin’ Blues, Super Sister en Golden Earring(s) 
waren er nog bijna 3000 andere bandjes die overal 
en nergens optraden. Nog steeds is Den Haag 
hofleverancier met bands als Anouk, Kane, Direct, 
De Règâhs en niet te vergeten De Kraaien.

Memory lane
De Rock History Tour is een trip “down memory 
lane”. Je beleeft de sixties en seventies - voor het 
eerst of nog een keer - met deze muzikale tour en 

unieke rijdende Haagse rockshow. Je gaat met 
een luxe touringcar langs de hoogtepunten uit de 
popmuziek. Vanuit Marcello’s Art Factory and Rock 
Gallery aan de rand van rockbuurt Zeeheldenkwar-
tier via o.a. Houtrust, Wildhoef en Zuiderpark naar 
Den Haag centrum.

Live muziek!
Aan boord spelen echte Haagse topmuzikanten (Arie 
Spaansspeelt met Jan de Boer en Matto kranenburg 
met Hugo Remmelt) de hits van toen. De reisleiders 
vertellen uit eigen ervaring en zijn altijd bekende 
Hagenezen. Bijvoorbeeld Peter de Ronde de eerste 
gitarist van de Golden Earrings of de Haagse ex-
Nachtburgemeester René Bom.

Je zit natuurlijk niet de hele tijd in bus, we gaan er 
onderweg enkele keren de bus uit voor een wande-
ling of een drankje! Het programma duurt ruim 
3 uur met een ontvangst met koffie en thee, een 
drankje onderweg en een borrel/afterparty na afloop 
in de Rock Gallery. Leuk? Boek dan je tickets bij 
Marcello’s en ga mee!

Vorig jaar, op 22 oktober 2018, zou hij 75 jaar ge-
worden zijn. Zijn weduwnaar Kristof Rutsaert wilde 
dit niet zomaar voorbij laten gaan. Na de avondvul-
lende hommage met het Metropole Orkest en tal 
van bekende artiesten in het Nieuwe Luxor Theater 
in Rotterdam gaat het Robert Long repertoire nu 
het theater in met een voorstelling die tot juni 2019 
langs de theaters in het land gaat. ‘De dag dat ik 
Robert Long ontmoette..’ 

Rutsaert charterde niet de minste voor deze hom-
mage: Maaike Widdershoven, Julia Herfst, Roberto 
de Groot en Wil van der Meer. Alle vier hebben ze 
Robert Long ontmoet; persoonlijk of via zijn muziek. 

De samenstellers van dit programma, Frank 
Jochemsen en Marc Didden, is het gelukt om uit de 
prachtige erfenis een hele grote koffer vol met liedjes 
te kiezen die prima in deze tijd passen. 

Zijn liedjes zijn spitsvondig en nog steeds actueel. 
Helaas verandert er dus blijkbaar niets aan bepaalde 
situaties. Voor veel mensen, homo of hetero, heeft 
hij veel betekend door zijn vaak ruimdenkende tek-
sten en oprechte en eerlijke visie op de liefde. De taal 
is poëtisch en tegelijkertijd dichtbij de mensen. Hij 
is een waar taalkunstenaar. Teksten die je ontroeren, 
verbazen en je laten nadenken. Hij was een min-
streel, troubadour en een waanzinnig goede dichter. 

Als hij 40-50 jaar later was geboren en dezelfde 
liedjes nu had gemaakt, dan was hij nu een singer-

songwriter met een hele grote schare jonge fans. 
Zijn liedjes doen er toe. 

In deze voorstelling zit ook ‘De allermooiste plekjes’, 
een prachtig nummer dat zojuist nieuw is uitge-
bracht en, gezongen door Long zelf, nu op Spotify 
is te downloaden. Long zong het in een van zijn thea-
tershows. Maaike, Julia, Roberto en Wil hebben zich 
op voortreffelijke wijze de liedjes van Long ‘eigen’ 
gemaakt. Ze doen hem niet na, ze blijven zichzelf 
en ze zingen Longs liedjes op een integere, pure en 
liefdevolle manier. Deze voorstelling is dan ook een 
ware must-see voor de kleinkunst muziek-liefhebber. 

Kijk voor meer informatie en kaarten op 
www.robertlong.nl

vr 19 april:
Nieuwe Kerk 
zuiderstrandtheater.nl

Een te gek (bedrijfs-)uitje in Den Haag:

Rock History Tour!
Dé theaterverrassing van het jaar:

De dag dat ik Robert Long ontmoette...
Robert Long begon zijn solo carrière in 1974 met het uitbrengen van de LP ‘Vroeger of Later’. Daarna 
volgden er nog vele hits. Veel te vroeg stierf hij plotseling in 2006 na een kort ziekbed. 
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Brasserie
Golf Ockenburgh

Het clubhuis van Golf Ockenburgh is vrij toegankelijk voor iedereen.
Even lekker uitrusten tijdens een heerlijke wandeling of fietstocht? 
Het clubhuis biedt de gehele dag een gevarieerde kaart met diverse 
(h)eerlijke gerechten. Het zonovergoten terras biedt een mooi uitzicht 
op het groen van Kijkduin.

Kom nader kennismaken met Brasserie Golf Ockenburgh.
Speciale aanbieding voor de lezers van De Haagse Tijden:

Wijndaelerweg 125  •  2554 CA Den Haag  •  070 325 89 04  •  www.golfockenburgh.nl • Reserveren via brasserie@golfockenburgh.nl

Uitsluitend op vertoon van deze voucher

  

Koffie met gebak van € 5,25 voor € 4,00

Leuke vrijwilligers met huisdier voor 
bezoekjes aan speciale mensen 

in Den Haag Locaties: Haagse Bluf,
Soendastraat en Pastoorswarande

GEZOCHT!

Schrijf je in met je dier!
Via de website www.zorgdier.nl

Of bel 06 – 10 59 22 12

HISTORY TOURR CK

All in prijs. Drankjes onderweg, ontvangst, afterparty en rock-art voor elke gast
- TICKETS € 50,- pp Met Ooievaarspas slechts € 20,- pp

-MET LUXE HTM TOURINGCAR LANGS HOOGTEPUNTEN VAN DE 
EEN ECHT HAAGS MUZIKAAL (BEDRIJFS)UITJE

-BEKENDE REISLEIDERS UIT DE POPMUZIEK (bijv. ex Golden Earrings)

60's & 70's BEATGESCHIEDENIS IN POPSTAD NUMMER ÉÉN
-TE GEKKE LIVE MUZIEK IN DE BUS VAN HAAGSE TOPMUZIKANTEN

DEN HAAG

r o c k h i s t o r y t o u r . n l

4 MEI

1 JUNI



 

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van 
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent 
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, an-
sichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) 
elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis 
wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 
7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot 
verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude siera-
den. 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 vrijblij-
vende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of 
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Iedere dinsdag t/m zondag:

Nostalgische bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk - Rotterdam
Passagiersschip “Nehalennia” vertrekt (van dinsdag t/m zondag) om 12.00 uur vanaf 
de “Boompjeskade” in Rotterdam voor een 4 uur durende excursie naar Kinderdijk 
Tijdens deze excursie heeft u 1 ½ uur de gelegenheid het 
molengebied te gaan bezichtigen. Retourtijd staat gepland 
om 16.00 uur.

Basisprijs volwassenen: €. 17,50 per persoon,

Ontvang nu, tegen inlevering van deze bon:

per persoon € 5,00 KORTING

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. 

Speeldata 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

Theater Dakota | €8 (incl.drankje)
Wo 22 mei | 20:15 uur | www.theaterdakota.nl

Theater aan het Spui  | €8
Do 23 mei | 20:15 uur | www.hnt.nl

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

Donderdagmiddag 9 mei  

Donderdagmiddag 9 mei staat Theater aan het Spui in het teken van ontmoeting tussen 
ouderen met hun roots in verschillende landen.
Het wordt een vrolijke culturele middag met dans en muziek.  
St New China Town begon ruim een jaar geleden met deze culturele middagen. Dit zal 
de derde editie worden. Inmiddels is elke oudere welkom, want samen vormen zij de 
grote, veel kleurige gemeenschap van Den Haag. De ouderen gaan ook actief mee doen 
met dansen en instrumenten bespelen.
Een greep uit het programma 
- Dansers in opleiding van het Koninklijk Conservatorium
- Budoyo Mekar Sari, Indonesische dansgroep 
- Shanti Transvaal, Hindoestaans koor
- The Amazing red Country dancers, Line dancers
In de pauze is er gelegenheid tot ontmoeting. In de foyer staan informatiekramen van 
Zebra Welzijn en Politie Haaglanden. 
locatie  Theater a/h Spui       
datum  donderdag 9 mei  van 12.30 tot 16.30 uur 
Tickets:  € 7,50,  65+ prijs € 5,00, Ooievaarspas  € 3,75
Kijk voor meer informatie en bestellen op: https://chinafestival.nl/culturele-ouderen-
middag/

Een monument voor de slachtoffers van de bombardementen op Loosduinen

Dit jaar 2019 en volgend jaar staan in het 
teken van 75 jaar bevrijding.
4 mei herdenken wij en 5 mei vieren wij 
feest.
Op 4 mei a.s.om 10.45 uur zal in Loos-
duinen, tegenover het verzetsmonument, 
een gedenk-plaquette worden onthuld ter 
nagedachtenis aan de  slachtoffers die vielen 
tijdens de zgn. ´vergissingsbombardementen´ 
van de geallieerden in Loosduinen. 
In februari 1945 werd het WSM-complex met 
de daarin gestationeerde Duitse V-2´s en opge-
slagen brandstoffen aan de Stationsweg (thans 
Lippe-Biesterfeldweg) dagenlang bestookt 
door Britse bommenwerpers.

Achttien Loosduiners vonden daarbij de 
dood.
Met als podium de groep ´Geboren in Loos-
duinen´, Loosduiners op Facebook, ontstond, 
mede n.a.v. de publicatie van het ontroerende 
verhaal van één van de nabestaanden van 
de slachtoffers, ´Monument voor mijn zusje´, 
belangstelling naar de gebeurtenissen in die 
februari maand van 1945.

Na speurwerk in het archief van de gemeente 
Den Haag en met de hulp van de heer Ronald 
Vrolijk van Studiegroep Historisch Ockenburgh kwam er uiteindelijk een lijst met acht-
tien namen, die bij veel leden van de groep de vraag opriep waarom deze slachtoffers 
zoveel jaren in de vergetelheid zijn geweest.

Naast deze zoektocht hebben de initiatiefnemers 
bij instanties talloze pogingen ondernomen een 
monument geplaatst te krijgen. Deze hadden 
succes  in de zomer van vorig jaar toen het college 
van B & W van de gemeente Den Haag, n.a.v. 
vragen door enkele raadsleden, akkoord ging met 
het voorstel nabestaanden en Loosduiners de 
gelegenheid te geven ook deze slachtoffers, die 
het leven lieten bij de strijd voor onze vrijheid, te 
herdenken.

In aanwezigheid van wethouder Richard de Mos herdenken wij op 4 mei,
Arie Molenaar  17 jaar; Louis van Stralen 38 jaar; Nicolaas van Spronsen 13 jaar;Jan 
Scholtes 54 jaar; Jan Laan 29 jaar; Florinus Dirkzwager 37 jaar; Evert van der Zwan 61 
jaar; Immetje Baars-van der Zwan 29 jaar; Immetje Baars 3 jaar; Adriana van der Toorn-
van der Hak 31 jaar; Jacobus van der Toorn 8 jaar; Dirk Dijkhuizen 40 jaar; Mies Altena 
8 jaar; Elliie van der Poel 10 jaar; Willem Thierry, 47 jaar; Arie van Beijeren 41 jaar; 
Marinus van der Gaag 30 jaar; Aaltje Huisman-Brandsma  54 jaar

Initiatiefnemers Ellen Altena en Piet van der Meer nodigen U, als nabestaande of belang-
stellende uit deze slachtoffers, na zovele jaren te komen herdenken en eer te bewijzen.
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Bombardement hoek Burg. Hovylaan-Quarles-
straat, hierbij kwam Florinus Dirkzwager om het 

leven

WSM complex aan de Stationsweg (thans Lippe 
Biesterfeldweg)

Bombardement Van der Gaagstraat, hierbij 
kwam Immetje Baars, haar dochter en 

haar vader om het leven
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Winkelcentrum Leyenburg | Escamplaan 313 | 2547 EA Den Haag | 070 323 5169

Winkelcentrum Loosduinen | Loosduinse Hoofdplein 203 | 2553 CP Den Haag | 070 397 7737

www.profi levanderhut.nl

- Natuurlijke fi etservaring met krachtige ondersteuning
- Walk Assist als je naast je fi ets loopt
- Super eenvoudige bediening en een helder display
- En dat alles met een comfortabele, lage instap

Voor een testrit kunt u ook naar het net geopende Gazelle experience center in Den Haag.

Grenoble C8 HMS

Maak een testrit in 
één van onze winkels

Gratis accu upgrade naar  400Wh
t.w.v. ¤150,-

Unieke aanbieding

2599,-*
VAN 2849,- VOOR

*Na cashback, inclusief 400 Wh accu

Gazelle 
cashback

t.w.v.€100,- GRATIS
5 JAAR
VOLLEDIGE 
GARANTIE*

*vraag naar de 
voorwaarden

Bekijk de agenda op onze website: www.dansles-wesseling.nl

DANSSCHOOL v/d MEULEN-WESSELING
Ook voor paren en 55+

IEDERE 
ZONDAGAVOND 

VRIJDANSEN
OOK VOOR NIET-LEDEN

VAN TANGO TOT SALSA
Stijl- en Latinlessen van Wals tot Cha Cha

LAAN VAN MEERDERVOORT 50 -B
Bij het Vredespaleis, bereikbaar met tram 1, 16 en bus 20, 24

%  070-3459494
        06-24594042

*€17,- bij een lid waarvan de fiscaal partner geen lid is.
*Om gebruik te maken van de ANBO Belastingservice dient u lid te zijn van ANBO (€45,- per jaar). 

UW BELASTINGAANGIFTE
BETROUWBAAR EN
VOORDELIG GEREGELD? 
Dankzij de ANBO Belastingservice

Aanmelden? 
Bel 0348 46 66 91 of anbo.nl/bs

Slechts
€12,-* 

Wijndaelerduin 25 - Den Haag
WWW.OCKENBURGHACTIVE.NL

GEZELLIG BOWLEN
Dinsdag t/m Donderdag € 15,00  per baan  per uur
Vrijdag € 22,50  per baan  voor 2 uur
Zaterdag & Zondag  € 22,50  per baan  per uur

Telefonisch reserveren: 070 - 368 66 39

Maximaal

6 personen

per baan

Maaike Widdershoven, Wil van der Meer
Julia Herfst en Roberto de Groot

combo o.l.v. Peter van der Zwaag
regie Eddy Habbema  script Ivo de Wijs

w
w

w
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DE DAG
DAT IK
ROBERT
LONG
ONTMOETTE...
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voor bowlingplezier.

Eén uur of langer bowlen onder het genot van een
hapje en drankje of een arrangement behoort tot
de mogelijkheden. Wij hebben voor een compleet
avondje uit actieve dinerarrangementen voor u sa-
mengesteld. Hierbij kunt u naast een uurtje bowlen
actief uw eigen maaltijd bereiden.

Vrijdag ACTIE: elke vrijdag 2 uur bowlen voor maar
€ 22,50. Dat is een uur gratis! In onze bowling kunt
u ook terecht voor 50-plus-bowlen.

Kijk op onze website: www.ockenburghactive.nl
Zin om te bowlen? Reserveer nu via: 070-3686639

Ockenburgh Active
Wijndaelerduin 25, Den Haag
www.ockenburghactive.nl

De Haagse onderneming is gespecialiseerd in alle 
vormen van installatietechniek. 90 tot 95% van de 
klanten bestaat uit particulieren. Het werk loopt 
uiteen van het plaatsen en het onderhoud aan de 
cv-ketel en airco-installaties, tot het installeren van 
badkamers en het vervangen van daken. 
Linda’s vader zette de onderneming in 1972 vanuit 
huis op. De vestiging aan de Zinkwerf vormt het 
hoofdkantoor van waaruit Linda het bedrijf runt 
samen met haar man Sascha van den Bosch. 

Dat een vrouw een installatiebedrijf runt, is toch wel 
een unicum. Voor Linda was het eigenlijk een logi-
sche keuze om het technische vak in te gaan. Dus 
na de HAVO heeft ze zowel haar boekhouddiploma’s 
als de technische papieren voor watertechnisch- en 
gastechnisch-installateur gehaald.

Linda stelt hoge eisen aan haar personeel, want 
kwaliteit en service staan voorop bij het instal-
latiebedrijf. “Ons motto naar onze eigen mensen 
is: voer alle werkzaamheden uit, zoals je deze ook 
thuis verwacht. Dat begint bij een nette begroe-
ting en een verzorgde uitstraling en eindigt bij het 
opgeruimd achterlaten van het huis na afronding 
van de werkzaamheden.” Die kwaliteit uit zich ook 
in het up-to-date blijven van de laatste innovaties 
in het vak. “Onze medewerkers worden regelma-
tig bijgeschoold, want er gebeurt zoveel in deze 
branche. Ook zijn we op de hoogte van de nieuwste 
technische hoogstandjes en mogelijkheden.”

Hennink Totaalinstallatie: van onderhoud geisers en 
cv ketels, tot alle werkzaamheden in en om het huis, 
complete verbouwingen en/of badkameraanpassin-
gen voor oa de mindervalide, witgoedinstallatie en 
keukens incl. de inbouwapparatuur. 

Hennink Installatietechniek B.V.
Zinkwerf 45 Den Haag
0900 – 0105 (lokaal tarief)
www.hennink.info

Kom gezellig bowlen in Ockenburgh!

Hennink Totaalinstallatie

Ockenburgh Active is al ruim 35 jaar
dé plek voor een gezellige, actieve en
sportieve vrijetijdsbesteding voor jong
en oud. Uiterst geschikt als familie-uitje,
bedrijfsfeestje, kinderfeestje of gewoon

Linda Hennink groeide op met het installatiebe-
drijf van haar ouders, een echt familiebedrijf. 
Haar broers kregen onderricht in het technische 
vak. Ook al was ze een meisje, leidingen leren 
solderen wilde ze ook. Inmiddels staat deze 
pittige dame aan het hoofd van het familiebedrijf 
Hennink Installatietechniek B.V.Met familie of vrienden een boottocht door Den 

Haag!  Voor gezelschappen tot ca. 30 personen 
verzorgen wij een gezellige boottocht, eventu-
eel met een hapje en een drankje. Maak zelf je 
feestje of huur een gids (ook Engelstalig moge-
lijk). Route en opstapplaats in overleg. 

Een rondje centrum is mogelijk, maar ook richting 
de Binckhorst- en Laakhaven. Of naar het mooie 
Westbroekpark bij Scheveningen. Geen stress. Op 
het water is het altijd heerlijk rustig en ervaar de 
stad op een geheel unieke wijze. 

Wij varen met een stoere Westlandse Schuit. Het 
unieke is dat wij dit schip geheel in eigen beheer 
ontworpen en gemaakt hebben. Ons schip heeft een 
zeer degelijke trap en is met wat hulp eenvoudig te 
betreden voor gasten met minder soepele knieën. 
Tot ziens op de Haagse Grachten!        

The Hague Boat  
www.thehagueboot.com
Tel. 06-39 82 35 46

Varen!!! 
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EXCLUSIEVE LEZERSAANBIEDING
HOOG SOEREN; SUPERVOORDELIG GENIETEN OP EEN SUPERPLEK!

D E H A A G S E K R A N T V A N A L L E T I J D E N

Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer. Toeslag alleengebruik: € 25,- p.n.  •  Toeristenbelasting: € 3,25 p.p.p.n.  •  Reserveringskosten € 14,95 per boeking.
Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis (babybedje € 7,50 p.n.) en 4 t/m 11 jaar 50% korting, korting is van toepassing mits ze bij 2 volbetalenden op de kamer verblijven.  

•  Upgrade 1x 2-gangen diner in de gastrobar naar een 1x 4-gangen diner in Restaurant Hoogheid: € 17,50 p.p.  •  Geldig t/m september 2019, m.u.v. feestdagen

Meer informatie en boeken ga naar  www.marrea.nl  of neem telefonisch contact op met Marrea Hotelarrangementen  0571 - 27 77 44

Highlights:
• Thermen Bussloo
• Nationaal Park De Hoge Veluwe
• Kröller Müller Museum
• Shoppen in Apeldoorn
• Paleis Het Loo
• Apenheul
• Fietsen en wandelen over de prachtige Veluwe
• Huifkartocht over de Veluwe met Huifkarcentrum de Kronkel 

Inhoud arrangement:
• 2x overnachting Charme kamer
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x 2-gangen diner met side in de gastrobar
• Wandel- en fietsroutes
• Gebruik van WiFi
• Gratis parkeren

Diep verscholen in de bossen van de Kroondomeinen bij Apeldoorn, ligt het luxe Charme Hotel Oranjeoord in 
Hoog Soeren. Een sfeervol hotel in een bijzondere omgeving. De weg van Hoog Soeren naar Assel is, volgens 
Mariëlle van Marrea, de allermooiste weg van Nederland. Prachtige vergezichten en typisch Veluwse natuur; u 
moet gewoonweg even stoppen om te genieten van dit stukje schitterende landschap. Of fiets in 20 minuten 
door de bossen naar Paleis Het Loo.

€ 99,-
Prijs

p.p.

Nooit te oud voor vakantie! 

VAKANTIES VOOR OUDEREN
Vraag dan nu kosteloos onze brochure aan via

0318 - 48 51 83 | www.allegoedsvakanties.nl  
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WWW.DEHOFPAS.NL
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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WOONMODE MEGASTORE
10% korting op het assortiment.
Bogaardplein 6, Rijswijk  - Wijk 06

DALEMAN LIJSTENMAKERIJ EN KUNSTHANDEL
15% korting op al het inlijstwerk & schoonmaak- en 
restauratiewerkzaamheden.
Laan van Meerdervoort 542, Den Haag - Valkenboskwartier

STRANDPAVILJOEN SPORT
10% korting op de rekening tot een maximum van 4 personen.
Wassenaarseslag 29, Wassenaar 

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

BAR EN ZO
Alle koffie en thee voor €2,- per stuk.
Prins Hendrikstraat 103, Den Haag  - Zeeheldenkwartier

THE CLAY OVEN
10% korting op alle gerechten tot een maximum 
van 4 personen.
Herenstraat 87A, Rijswijk  - Wijk 02 

VISHANDEL SAMSAM
10% korting op alle aanbiedingen.
Reinkenstraat 65, Den Haag - Duinoord

MIDGETGOLF ZUIDERPARK
25% korting op het midgetgolfen.
Mr P.D. Fortuynweg 1, Den Haag - Zuiderpark

GRAND CAFE RESTAURANT VITESSE
Een GRATIS warm drankje bij een lunch van de kaart 
(excl. de samengestelde menu’s).
Strandweg 19a, Den Haag - Scheveningen

MODEHUIS MARIJKE
50% korting op de 2e pantalon van het merk “ Four Ever”.
Thomsonlaan 118, Den Haag - Bomenbuurt

De narcissen komen uit de grond, de zonnestralen breken door en de eerste warme dagen zijn inmiddels een feit. Heb jij de lentekriebels al te pak-
ken? Of je nou gaat fietsen, zwemmen, een terrasje pakt of een ijsje wilt eten, met De Hofpas geniet je van voordeel op vele activiteiten. 
Hieronder 9 uitgelichte lente-aanbiedingen:

  NAMASTÉ CAFÉ

10% korting op alle artikelen.
Prins Hendrikplein 18, Den Haag – Zeeheldenkwartier

  ZWEMBAD DE FLUIT 

Bij aanschaf van een 10 rittenkaart krijg je er 3 extra 
ritten bij.
Fluitpolderplein 1, Leidschendam – Amstelwijk

  STRANDPAVILJOEN DE STAAT

10% korting op het staatsontbijt. Geldt van 
maandag tot donderdag.
Strand Zuid 4, Den Haag - Vogelwijk

  LUNCHROOM OP DE HOEK

15% korting op de rekening.
Vlierboomstraat 521, Den Haag – Vruchtenbuurt

  WANDELTOUR RONDJE DEN HAAG

€3,- korting op een tour (€19,50 i.p.v. €22,50).               
Reserveren via info@robandeweg.nl.
Meerdere locaties – Den Haag Centrum

  PARKOERS ZUIDERPARK

10% korting op de totale rekening.
Marie Heinenweg 3, Den Haag – Zuiderpark

  FIETSENWINKEL LAAK BIKE 

10% korting op het assortiment.
Jonckbloetplein 36, Den Haag – Laakkwartier
  
  ZIER RUNNING

Een GRATIS voetmeting t.w.v. € 25,- bij aankoop van 
schoenen.
Laan van Meerdervoort 632, Den Haag – Vruchtenbuurt

  FRATELLI DEN HAAG

Een GRATIS glas prosecco bij het diner.
Tournooiveld 1, Den Haag - Voorhout
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