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Dit keetje houdt de Wassenaar-
se gelederen bezig, want eind 
juli jl. werd gemeld, dat het 
voor € 30.000 van de gemeente 
Den Haag gekochte huisje een 
miskoop blijkt te zijn! Tijdens het 
onderhoudswerk bleek namelijk 
dat het huisje er slecht aan toe is 
en in een veel slechtere staat te 
verkeren dan aangenomen. De 
verwachting was dat de loka-
le meesterijsberijder Luciano 
het deze zomer in gebruik kon 
nemen, maar dan kan helaas niet 
doorgaan. Er zit voor de gemeen-
te Wassenaar niets anders op dan 
om het rijksmonument te restau-
reren. En daarna wil de gemeente 
ervan af. Althans, verkoop is een 
van de opties waar het gemeen-
tebestuur nu over nadenkt. Naar 

verwachting gaat er veel geld 
gemoeid met het herstel en de 
instandhouding’, aldus B en W.  
Wassenaar moet nu een restaura-
tieplan opstellen en een nieuwe 
omgevingsvergunning aanvragen. 
Ook volgt er onderzoek naar de 
kosten. Voor het eind van het jaar 
moet hierover meer duidelijk-
heid zijn. Pas daarna begint de 
restauratie.

Om vandalisme te voorkomen en 
onderzoekers de ruimte te geven 
zijn er thans hekken rondom 
het monument geplaatst. In de 
winter wordt het koffiehuisje 
ingepakt om het af te schermen 
van weersinvloeden.
Het is te hopen dat de gemeente 
Wassenaar financiële middelen 

beschikbaar stelt om het keetje 
te restaureren want een kust-
werkje met zo’n lange historie 
in zowel Den Haag als Nijmegen 
verdient beter. Het Wassenaarse 
exemplaar is waarschijnlijk het 
laatst overgebleven exemplaar 
in onze regio en zelfs in heel 
Nederland. Nu blijkt echter dat er 
in Den Haag toch nog zo’n huisje 
te vinden is op een plek waar je 
dat totaal niet zou verwachten. 
Namelijk in een soort stadstuin 
in de Galileïstraat ter hoogte van 
nummer 36.

Hier ligt namelijk een prachti-
ge oase van rust in het drukke 

gedeelte nabij de Weimarstraat 
en Beeklaan en is zeker de moeite 
van een bezoek waard. Het 
staat bekend als Emma’s Hof en 
wanneer u even op Google kijkt, 
vindt u de nodige informatie op 
bijvoorbeeld: www.emmashof.nl

Ik vermoed dat het huisje geen 
origineel Peemanhuisje is, maar 
een prachtige replica. Bij de 
ingang van Emma’s Hof hangt 
namelijk een historisch overzicht 
van de stadstuin, waar onder 
meer staat vermeld “6 juni 2011: 
Start bouw Holke’s Huisje”. En 
dat is de naam van het keetje dat 
ook als “très petit restaurant” 

tijdens feestelijkheden in de tuin 
wordt gebruikt. Tevens vermoed 
ik dat de bouwer zich heeft laten 
inspireren door het Wassenaarse 
exemplaar, gezien de aanbouw, 
die het huisje op de Buurtweg 
ook heeft maar bij de originele 
Peemankeetjes ontbreekt.
Zoals gezegd, de tuin is meer dan 
een bezoek waard, want je waant 
je direct in een totaal ander 
stukje Den Haag dan de omgeving 
zou vermoeden en dit mag zeker 
uniek genoemd worden.

Fred Verdelman
verdel@ziggo.nl

n een vorige editie van De Haagse 
Tijden schreef ik een reactie over het 
Haagse fenomeen “De Koffietent” en 

gaf daarbij aan dat ook Wassenaar zijn koffie-
tent kende, o.a. het mooie keetje op de Buurt-
weg. 

Het Peemankeetje in Emma’s Hof
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Wie helpt me verder?
Ik ben geboren en getogen in 
Scheveningen in de omgeving 
van de Badhuisweg 6 waar 
rond 1960 hotel-restaurant 
Splendid gevestigd was.

Vanaf 1958 bezocht ik de lagere 
school aan de 2e Messstraat 
(met een juffrouw die we oma-
tje Duck noemden en juffrouw 
Koot) en dagelijks kwam ik 
langs hotel-restaurant Splen-
did. Ik herinner me dat in de 
achtertuin van het restaurant 
aan de Harstenhoekweg een 
met tralies afgedekte souter-
rain ruimte/tuin was. Ik her-
inner me ook dat daar op enig 
moment een heuse tijger zat.

In die tijd was ik tussen de 6 
en 8 jaar oud, dus ik houd de 
mogelijkheid volledig open dat 

dit allemaal op fantasie berust, 
maar de herinnering, ook dat 
we als klasgenootjes nog even 
bij de tijger gingen kijken, is 
zo levendig dat ik me oprecht 
afvraag of ik het toch niet echt 
gezien heb. Wie deelt deze 
herinnering met mij?

Annelies Vorst
heid0391@planet.nl

Vloeiblad
Even een reactie op het verhaal 
in De Haagse Tijden over het 
vloeiblad. Daarbij staat een af-
beelding van een vloeistempel, 
zoals jouw opa het noemde. 

Ik heb vaak zo’n ding in handen 
gehad en volgens mij noemden 
wij dat een vloeiwieg. Eigenlijk 
een heel mooi woord, vind ik. 

Het ding werd immers heen en 
weer gewiegd als je iets wilde 
afvloeien. Van tijd tot tijd moest 
het vloeiblaadje vernieuwd 
worden. Meerdere over elkaar 
werkte ook prima.

Frans Mutsaers
fmteh@tele2.nl

Stationsbuurtnostalgie
Wat ontzettend leuk, al die her-
inneringen. Wat ik er nog aan 
toe kan voegen is dat ik tussen 
twee - in die tijd BN’ers - woon-
de: Willy Alfredo, de sneldich-
ter en aan de andere kant de 
zoon van Koos Speenhoff. Aan 
de overkant woonde het gezin 
Mioch. Als ik René Mioch op tv 
zie, denk ik weleens: zou dat 
mijn voormalige buurjongetje 
zijn? Ik zal het waarschijnlijk 
nooit weten.

Ik ben in 1957 verhuisd. Wel 
heb ik een leuke herinnering 
aan die jeugdjaren in mijn 
poeziealbum. Daarin hebben 
Willy Alfredo en Koos Speen-
hoff allebei een heel leuk versje 
geschreven. Ik had het hier als 
bijlage toe willen voegen, maar 
nog niet kunnen vinden. Wat in 
het vat zit verzuurt niet. 

Mathilde
mmm_centre@casema.nl

Herdenking
74 jaar na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog Neder-
lands-Indië: de herdenking 
van het einde van de Twee-
de Oorlog in het voormalig 
Nederlands-Indië vindt dit jaar 
op zondag 18 augustus om 
16.30 uur in de Duinzichtkerk 
plaats met het thema ‘Kinderen 
zonder ouders’, dramatische 
verhalen van kinderen die zon-
der ouders opgroeien. Dat zijn 
niet alleen weeskinderen, maar 

vooral jongens die zonder ou-
ders in mannenkampen terecht 
komen, terwijl hun vader daar 
ook niet aanwezig is. Deze ver-
halen tekenen deze kinderen 
voor het leven en beschadigt 
hun relaties met hun ouders en 
anderen.

In deze bijeenkomst geor-
ganiseerd door de Haagse 
Gemeenschap van Kerken in sa-
menwerking met de Duinzicht-
kerkgemeente, komen de ver-
borgen verhalen van een aantal 
van deze kinderen aan het 
licht en er is gelegenheid om 
elkaar na a�loop te ontmoeten 
in de kapelruimte van de kerk. 
Ook zal er in deze bijeenkomst 
worden teruggekeken naar 
de rijkdom aan verhalen en 
thema’s die de afgelopen jaren 
ter sprake zijn gekomen, omdat 
het boekje ‘Helend herdenken’ 
dit jaar gepresenteerd wordt. 
Meer dan tien jaar is deze 
herdenking voor veel mensen 
een ontroerende bijeenkomst 
die een bijdrage levert aan 

heling en verzoening en brengt 
mensen bij elkaar en helpt hen 
elkaar de hand te reiken. 

Den Haag wordt beschouwd 
als de weduwe van Ned.-Indië 
en oud-minister dr. Bernard 
Bot heeft toegezegd het eerste 
exemplaar van het boekje ‘He-
lend Herdenken’ in ontvangst 
te nemen. 

De verhalen worden door 
liederen van sopraan Margreet 
Schuemie, met begeleiding van 
pianist Peter le Feber, omlijst. 
Na a�loop is er ruimte elkaar te 
ontmoeten met een hapje en 
een drankje in de kapel. Ook 
wordt nagedacht over het nut 
van herdenken en de mogelijk-
heden van verzoening.

Henriette van Raalte
070-3240933
hvraalte47@ziggo.nl

Christiaan Steenbergen
070-3688149
dexis@hetnet.nl 
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De Eerste Nederlandse Buitenschool
Van 1905 tot 2005 was deze school in onze stad gehuisvest. 
Van 1905 tot 1913 bij de Benoordenhoutseweg en vanaf 1913 
in de Doorniksestraat in Scheveningen. Deze school bood plek 
aan zo’n honderd langdurig zieke  kinderen. Zowel de accom-
modatie als het personeel zorgden ervoor dat deze kinderen 
zich veilig en geaccepteerd konden voelen. Het gaat hier let-
terlijk om de eerste school in ons land die voor deze kinderen 
bedoeld was. De leerlingen kwamen uit Den Haag en omgeving. 
Reden genoeg voor de medewerkers van het Muzee Schevenin-
gen aan de Neptunusstraat om hier een tentoonstelling over in 
te richten. Van 15 augustus tot eind oktober bent u van harte 
welkom en dat geldt uiteraard vooral voor de oud-leerlingen. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Dolle  Dreven
5  0   J  A  A  R
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Zomer 2020...weerzien met de vrienden van toen!

Woonde je rond 1963 in de Dreven in Zuid-West 
Den Haag en zat je op de Erasmus lagereschool aan 

de Pachtersdreef, dan zijn we op zoek naar jou!

Mail en laat je horen op: drevenreunie@ziggo.nl  

Drie oude vrienden van de Schouten-
dreef uit Den Haag; Christiaan Goed-
koop, Johannes Rossenaar en John Rijk-
sen deelden al lang de wens voor een 
grootse Dreven/ Erasmusschool reunie.

Ze staken in de lente van 2019 de koppen 
bij elkaar, startte de organisatie en ging

op zoek naar de  vrienden van toen. 
Is het bovenste op jou van toepassing; 
woonde je in de Dreven, Gaardes of Zij-
des zat je op die school laat je dan horen.

Stuur ons een mailtje, doe mee en laat 
ons weten waar je zit dan vertellen we  je 
alles van ons te gekke plan!
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Oorlog
De Japanse overgave maakte een 
einde aan een oorlog die was 
begonnen op 7 december 1941 
met de aanval op Pearl Harbor. 
Voor de Japanners waren de 
rubberplantages en olievelden in 
het toenmalig Nederlands-Indië, 
nu Indonesië, erg belangrijk. Het 
was dus niet onverwacht dat Ja-
pan ook in die richting de aanval 
voortzette.

De overmacht van het Japanse 
leger op de geallieerden was te 
groot en op 8 maart 1942 gaven 
de Nederlandse strijdkrachten 
zich over en werd Nederlands-In-
dië geheel onder Japans militair 
bestuur geplaatst.

Situatie tijdens de 
Japanse bezetting
De Japanners namen ongeveer 
42.000 militairen krijgsgevangen, 
waarvan naar schatting 20% is 
omgekomen. Meer dan 100.000 
burgers (mannen, vrouwen en 
kinderen) zijn opgesloten in bur-
gerinterneringskampen, waarvan 
naar schatting 13% het kamp 
niet overleefde. De schattingen 
van het aantal Indonesiërs die 
door de Japanners tot dwangar-

beid werden gedwongen (de zo-
geheten romoesja’s, het Japanse 
woord voor werksoldaten), lopen 
van 400.000 tot 4.000.000. Maar 
ook buiten de kampen was het 
leven onder de Japanse bezetting 
moeilijk en gevaarlijk.
 
Het Indisch Monument
Als je over de Teldersweg rijdt, 
zie je beneden bij de waterpartij 
het Indisch Monument liggen. 
Het is de moeite waard om 
dit monument van dichtbij te 
bekijken.

Dit indrukwekkende Indisch 
Monument aan de Teldersweg in 
Den Haag herdenkt alle hierbo-

ven genoemde slachtoffers. Het 
is een ontwerp van Jaroslawa 
Dankowa, een kunstenares van 
Bulgaarse origine, en is op 15 
augustus 1988 onthuld door 
Koningin Beatrix. 

Het monument bestaat uit een 
stalen, fijnmazige schutting met 
daarvoor beelden. In de schut-
ting kan je verbondenheid zien, 
maar ook de omheining waarach-
ter mensen werden opgesloten. 
Er zijn 17 bronzen figuren van 
verschillende leeftijden. Ze tonen 
de verschillende gezichten van 
lijden: pijn, wanhoop en protest. 
We zien treurende vrouwen bij 
lichamen van omgekomen gevan-

genen. Maar ook figuren die de 
bevrijding vieren en de toekomst 
tegemoet zien. Een moeder met 
haar kind symboliseren de nieu-
we generatie en betere tijden die 
komen. 

Op 11 juli 1995 is een klok bij het 
monument gezet. Deze luidt 30 
minuten tijdens de herdenkingen 
bij het monument. 

Plaats van herdenking
Het monument is voor veel 
mensen een belangrijke plek. 
Dat blijkt uit de vele bloemen 

en bloemstukken die bij het 
monument worden gelegd na 
begrafenissen en crematie van 
overlevenden en hun nabestaan-
den. Ieder jaar is er op 15 augus-
tus een herdenkingsbijeenkomst 
bij het Indisch Monument. De 
herdenking van de slachtoffers 
en van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Op 15 augustus 1945 kwam het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen 
zullen nu denken: dat was toch al in mei? 

Jazeker, in mei 1945 gaven de Duitse troepen zich 
over en bereikten de geallieerden de overwinning in 
Europa. In Azië ging de strijd echter door en waren 
de inwoners van de door Japan bezette gebieden 
nog niet bevrijd.

Indisch Monument: de herdenking van de slachtoffers
O
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Volledig verzorgd!
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Huur- en
koopwoning
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en kluswerk

Stofferen
en behangen
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oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Mirella Peter Carola

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

NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds
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een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

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

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57

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

1

Ron Baas - Baasimmedia

Van: De Haagse Tijden [dehaagsetijden@bruckel.nl]
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 14:01
Aan: Ron Baas - Baasimmedia
Onderwerp: advertentie JJ van Vliet

Hoi Ron, 
 
Deze advertentie wordt geplaatst in week 28, 30, 32 en 34 2019.  
 
 
 

 

Met vriendelijke groeten, 
Jolanda Kraanen - Tibboel 
 
------------------------- 
Brückel Reclame BV 
Fullservice mediabureau 
Advertentie acquisitie voor De Haagse Tijden 
 
 
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag 
tel: +31 70 360 76 76 
 
www.bruckel.nl 
Facebook • Twitter • Linkedin 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 

Al 25 jaar betrouwbare kwaliteit! 

Laan van Meerdervoort 336A 
2563 BA  DEN HAAG 

0703460667

Kroon- en brugwerk 

Implantaatwerk 

Gebitsprotheses 
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De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl     055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

BTR REIZEN
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

www.BTRreizen.nl

    055 - 5059500  

4 dg.4 dg. Hotel Eperland / ZHotel Eperland / Z--Limburg  € 199,Limburg  € 199,-- p.p.p.p.

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

5 dg.5 dg. HotelHotel Elderschans /Elderschans / ZeelandZeeland € 279€ 279-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. HotelHotel Hof van Twente  Hof van Twente  € 277,€ 277,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 216Hotel Zwilling / Sauerland € 216-- p.p.p.p.

5 dg. Landhotel Eifelblick / Eifel € 239,5 dg. Landhotel Eifelblick / Eifel € 239,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg.    Hotel MutterHotel Mutter    // Tecklenburg € 275,Tecklenburg € 275,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg.    Hotel Am Wahl / Westfalen € 269,Hotel Am Wahl / Westfalen € 269,-- p.p.p.p.

      -- en nog veel meer All Inclusive hotels en nog veel meer All Inclusive hotels --

Busvakanties All Inclusive

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***
naar Rijs in het Friese Gaasterlandnaar Rijs in het Friese Gaasterland

van 23 t/m 27 sept. al voor € 389,van 23 t/m 27 sept. al voor € 389,-- p.p.p.p.

5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud  ***5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud  ***
All Inclusive in Valkenburg ZuidAll Inclusive in Valkenburg Zuid--LimburgLimburg

van 23 t/m 27 dec. al voor € 445,van 23 t/m 27 dec. al voor € 445,-- p.p.p.p.

Reis per luxe touringcar # mooie excursiesReis per luxe touringcar # mooie excursies
met entreegelden # leuk programma # met entreegelden # leuk programma # 

All Inclusive met drankjesAll Inclusive met drankjes
Instap: Den Haag Instap: Den Haag -- Rotterdam Rotterdam -- UtrechtUtrecht

Autovakanties All Inclusive
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John Vroom (autojournalist)

Sleutels
Mijmeringen

Een briljante service. De krant 
Het Vaderland, Esso en de ANWB 
hadden een soortgelijke service. 
Plotseling was deze service 
over. Caltex deed het anders. 
Als je een nieuwe auto kocht, 
kon je een kaart inleveren bij de 
Caltex-pomp en dan kreeg je een 
sleutelhanger met je kenteken 
er op. Stom eigenlijk, want als je 

de sleutels zou verliezen hoefde 
de vinder je kenteken maar te 
achterhalen en kon zo met de 
sleutels wegrijden met je auto. 
En eigenlijk was er in die tijd 
meer naïviteit op het gebied van 
sleutels. Zo herinner ik mij nog 
de ‘loper’, waarmee je deuren 
met een ouderwetse steeksleutel 
met een baard kon openen. Ster-

ker nog, in de jaren ‘60 hadden 
Britse automerken, zoals Morris, 
Austin, Rover, Riley, Wolseley, 
Ford en Triumph contact- en 
deursleutels van het merk Union. 
Op het contactslot in de auto 
stond de code ingestanst die 
correspondeerde met de code op 
de contactsleutel (bijvoorbeeld 
FS 209). Het bizarre was dat je 

bij elke sleutelzaak in de UK zo 
de kant-en-klare sleutel met die 
code kon kopen. Als sleutelver-
zamelaar had ik zo een aantal 
sleutels met de code van de auto 
van mijn tantes en ooms daar 
aangeschaft die ik nog in mijn 
verzameling heb.

Ook het Italiaanse merk Fiat 
kende een soortgelijk systeem. 
In het contactslot stond de code 
(zoals E 42) en via de dealer kon 
je zo de betreffende contacts-

leutel nabestellen. Autosleutels 
van nu zijn kleine computers 
geworden die je tegen hackers 
moet beschermen door ze in een 
metalen blikje op te bergen om 
scannen vanaf de voordeur te 
voorkomen.

Ook op dit gebied is de wereld in 
ruim 60 jaar toch wel erg veran-
derd. Mooie herinneringen, toch?

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl 

Ik kan mij nog herinneren dat je in de jaren ‘60 bij de Haagsche Courant een metalen plaatje 
kreeg met een nummer dat je aan je sleutelbos kon hangen, zodat - als je de bos verloor - de 
eerlijke vinder hem naar de krant kon retourneren en je hem zodoende terug kon krijgen.

 Dinsdag 6 augustus 2019   

Indisch gras en Nederlands gras

We werden ontvangen met 
kof�ie en broodjes, er werden 
woorden van welkom gespro-
ken en allerlei instructies en 
inlichtingen verstrekt. Toen 
werden we onderverdeeld in 
verschillende bussen die ons 
naar onze plaats van bestem-
ming zou brengen. Wij, mijn ou-
ders, drie broers en ik, gingen 
naar Enschede, waar een tante 
met een groot huis ons zou op-
vangen. Uiteindelijk wilde mijn 
vader naar Den Haag.

Al rijdende van Schiphol naar 
Enschede, keek ik uit het raam. 
Tjee, wat een kleine huisjes! 
En allemaal gordijntjes voor de 
ramen! En die kleine tuintjes! 
En alles zo netjes, alles aan- en 
schoongeveegd, alles op een 
keurig rijtje, net een poppen-
huis. Tjee, zeg! 

Bij mijn tante hadden wij kin-
deren moeite ons aan te passen 
bij de Hollandse mores. Enige 
punten van verbazing: alle 
mensen die overdag op straat 
liepen, waren zo mooi gekleed! 
Jasje dasje, en niemand liep 
met een slordige korte broek 
en bloot bovenlijf. De dames 
hadden allemaal mooie jurken 
aan, zelfs overdag op straat! 
Ik keek mijn ogen uit! Verder, 

wat liepen alle mensen snel. Ik 
was het trage looptempo van 
tropisch Indië gewend en was 
verbaasd over dat collectieve 
rennen op straat. Zelfs de moe-
ders achter de kinderwagens 
raceten - in mijn ogen althans 
- alsof de duivel ze op de hielen 
zat. Dat deed je toch niet! 

Moeders achter kinderwagens 
liepen toch altijd langzaam, 
traag, ontspannen ? Dat hoorde 
toch zo? Vreemd! Ander punt 
van verwondering: Verder: ie-
dereen praatte de hele dag over 
het weer. Iedereen luisterde 
aandachtig naar het weerbe-
richt en had dan commentaar. 
Wat gek, wie praatte nou over 
het weer! In Indië was dat nooit 
een onderwerp van gesprek, 
hier haast de hele dag! Hadden 
de mensen hier niets anders 
om zich druk over te maken?!

En dan tenslotte: het gras. Het 
gras! Twee voorbeelden. De 
eerste. Mijn tante had een mooi 
gazon. In Indië hadden wij na-
tuurlijk ook gras in onze tuinen, 
en daar speelden wij onbekom-
merd op, groeven gaten, bouw-
den hutten enz.  Op een mooie 
dag besloten mijn broer en ik 
om op dat groene gras van mijn 
tante te gaan spelen, net zoals 

we in Indië hadden gedaan. 
We namen wat stokken mee 
naar buiten, en een volle ketel 
kokendheet water, makkelijk 
om gaten in de grond te maken, 
waar we een huisje wilden bou-
wen. We zetten de ketel op het 
gras en wilden beginnen. Mis-
daad! Doodzonde! Daar kwam 
mij tante schreeuwend uit huis 
gerend, helemaal over de rooie. 
Ophouden, wat doen jullie, 
jullie mogen helemaal niet op 
het gras komen! Ze tilde de hete 
ketel water op, en ja hoor, we 
zagen een verschroeide bruine 
cirkel. Mijn tante was razend. 
Mijn broer en ik snapten er 
niets van, helemaal niets. Wat 
geeft dat nou, dat was morgen 
toch weer helemaal groen? 
Waarom was mijn tante nou 
zo boos! We kregen toen het 
nadrukkelijke bevel om nooit, 
nooit, nooit over mijn tantes’ 
gras te lopen. Vreemd.

Tweede voorbeeld. In de stad 
was er een of ander feest, welke 
weet ik niet meer. Voor alle 
kinderen waren er spelletjes 
georganiseerd, en wij gingen 
ook, natuurlijk. Het was mooi 
weer. Het een en ander vond 
plaats bij een grote weide, een 
groene grasweide. Wij waren 
wat vroeg, en al wachtende 

strekten we ons languit neer op 
dat gras, heerlijk in de koeste-
rende zon.

Maar we lagen nauwelijks, of 
daar stond een boze politiea-
gent, pet op zijn hoofd, blinken-
de knopen aan zijn uniform, 
hoog boven ons met een bars 
gezicht op ons neer te kijken. 
“Wat doen jullie daar? Ga o-n-
m-i-d-d-e-l-l-ij-k  van dat gras 
af!” Wij keken de man stom-
verbaasd aan. Van dat gras af? 
Waarom? We doen toch niks? 
We liggen gewoon! De agens 
snauwde: “Hebben jullie dat 
bordje daar dan niet gezien?!” 
Bordje? Welk bordje? De agent 
wees. “Daar! En er staat verbo-
den het  gras te betreden op. 
Hebben jullie dat niet gezien!” 
Nee, zeiden we beteuterd. 

“Jullie krijgen een boete!” Help! 
In Indië mochten wij altijd op 
het gras! Die bordjes bestonden 
niet bij ons! We wisten het echt 
niet, help!

De agent ontdooide enigszins. 
“Komen jullie uit Indië. Nou, 
hier bestaan ze wel. En jullie 
mogen hier in Nederland nooit, 
helemaal nóóit op het gras 
lopen, nergens niet. Ga hier nou 
maar weg.” 
Wij krabbelen haastig van het 
gras af, vol verbazing over die 
vreemde regels in dit land. En 
dit was niet de laatste keer dat 
we een confrontatie beleefden 
met voor ons vreemde regels 
en gewoonten. 

Renee van Alphen
rjaalphen@gmail.com

O p 8 mei 1946 kwamen wij, ex-kampmensen uit Indië, aan in Ne-
derland, op Schiphol. Dat was midden op de ochtend. Het was 
een prachtige zonnige voorjaarsdag, iets wat ik als 14-jarig meis-

je vanzelfsprekend vond en er veder geen enkele gedachte aan wijdde. We 
hadden in Indië immers elke dag zon? Later, door de jaren heen, begon 
ik te begrijpen hoe we op die 8 mei geboft hadden. Je kunt, regelrecht uit 
een tropisch land, beter op een mooie dag in Nederland aankomen dan in 
grijs, winderig regenweer, nietwaar? 

Luchtfoto van het centrum met rechtsonder Schilderswijk en Stationsbuurt. 
Rechtsboven station Staatsspoor. Linksboven o.a. het Lange Voorhout, de 

Hofvijver en het Binnenhof. Rechtsmidden het Huijgenspark. Linksonder de 
Lijnbaan. Foto: R.A.F. (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief
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THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

NOG GEEN LID?  Word dan snel gratis lid van De Volharding en De Hofpas en spaar voor extra korting. Bij elke aankoop bij De Volharding spaart 
u 15% aan kortingspunten van het aankoopbedrag. Deze punten kunt u direct bij een volgende aankoop inwisselen voor korting. Met uw 
lidmaatschap van de Volharding wordt u automatisch ook lid van De Hofpas. Uw opgespaarde punten kunt u derhalve ook inwisselen voor 
kortingen of speciale acties bij alle ondernemingen die aangesloten zijn bij het Hofpas spaarsysteem.  Voor een volledig overzicht van alle 
aangesloten bedrijven zie www.dehofpas.nl. Op bovenstaande producten ontvangt u direct 15% actiekorting in plaats van spaarpunten.  

Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.
Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.

ALARMKNOP FXA-100 MET GPS TRACKER

Een alarmknop in geval van nood, 
eenvoudig in gebruik en zonder 
maandelijkse abonnementskosten van 
een centrale. Dit alarm biedt u de vrijheid 
om te gaan en staan waar u wilt, in de 
wetenschap dat u een bekende kunt 
alarmeren wanneer nodig. Met één druk 
op de knop krijgt u contact met een van 
de familieleden, vrienden of buren die u 
heeft geprogrammeerd. 

U kunt 5 contactnummers instellen, 
zodat er altijd iemand bereikbaar is in 
geval van nood.

Met de 
Volharding pas

 € 109,-
Normale prijs € 129,-

De stijlvolle Neptune rollator is een lichtgewicht en zeer wendbare rollator met een moderne 
uitstraling. Door de zachte wielen kan zowel binnen als buiten comfortabel gereden worden. 
De rollator is eenvoudig in te klappen 
waardoor deze weinig ruimte in beslag neemt.

Wordt geleverd met een fl eshouder, stokhouder, 
afneembare zachte rugband en rollatortas met 
schouderband. 

Maximaal gebruikersgewicht 120 kg. 
Leverbaar in de kleuren zwart en champagne. 

Komt u gerust eens langs om de Neptune rollator 
uit te proberen.

LICHTGEWICHT ROLLATOR NEPTUNE - INKLAPBAAR  

Met de 
Volharding pas

 € 169,-
Normale prijs € 199,-

• Lichtgewicht design met moderne   uitstraling
•  Geschikt voor binnen en buiten•  Eenvoudig in te klappen• Geleverd met rollatortas en    ruggordel

ATLANTIS DOUCHESTOEL 

Douchestoel met 
comfortabele rugleuning, 
robuust en lichtgewicht. 
De comfortabele zitting 
is geperforeerd voor een 
goede waterdoorlating en 
heeft grepen aan beide 
zijkanten voor steun en 
stabiliteit. Vervaardigd van 
lichtgewicht aluminium en 
voorzien van antislip 
poten. In hoogte 
verstelbaar.

Met de 
Volharding pas

 € 63,70
Normale prijs € 74,95

BBRAIN FAMILY 
DEMENTIEKLOK

Met deze BBrain klok type BB1500 kunt u van 
overal ter wereld berichten, foto’s en agenda-
punten naar de klok sturen. De klok draagt 
bij aan een beter tijdsbesef. Bovendien kunt 
u door middel van persoonlijke berichtjes 
contact leggen via de klok. 

WANDBEUGEL OPKLAPBAAR

Opklapbare toiletbeugel van gecoat staal 
voor extra ondersteuning. In opgeklapte 
stand vergrendelt de steun. Muurplaat 
met muurbevestiging op 6 punten. Kan in 
enkelvoud of per paar rondom het toilet 
gemonteerd worden. De muur dient geschikt 
te zijn om het gewicht van de beugel en het 
gewicht van de gebruiker te dragen. Inclusief 
toiletrolhouder. Productgewicht: 3,5 kg, 
gebruikersgewicht max. 70 kg, lengte 76 cm

BOODSCHAPPENTROLLEY 
SCALA HERA

Lichtgewicht boodschappentrolley waarmee u 
met gemak uw dagelijkse boodschappen kunt 
vervoeren. De trolley is zeer wendbaar en het 
frame kan ingeklapt worden. De meegelever-
de tas is verkrijgbaar met 
bovenklep in de kleuren: 
zilver, donkerblauw, rood en 
antraciet.  

• Met 1 druk op de knop contact    met naasten
•  Ingebouwde GPS • 5 noodnummers in te stellen• Ontvangen van inkomende    gesprekken 

• Handsfree bellen•  3 snelkeuze toetsen• Inclusief draagkoord• SIM-lock vrij

Met de 
Volharding pas

 € 42,45
Normale prijs € 49,95

Met de 
Volharding pas

 € 44,-
Normale prijs € 51,95

Met de 
Volharding pas

 € 169,-
Normale prijs € 199.-

Dinsdag 6 augustus 2019
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Met de (klein)kinderen naar het openluchttheater

De komende weken zijn er in 
het Zuiderparktheater meer-
dere familievoorstellingen te 
zien – leuk voor ouders, opa en 
oma en de (klein)kinderen. Op 
woensdag 7 augustus wordt 
het verhaal van De Drakentem-
mer verteld met behulp van 
woorden, liedjes en bordkrijt. 
Kan een moedig en dapper 
jongetje de verdwenen kleuren 
van eiland Krijt terughalen?
 
Op zondag 11 augustus speelt 
Belgisch theatergezelschap Froe Froe een grappige en spannende voorstelling over de 
ridders en jonkvrouwen van de ronde tafel. Was Guinevère wel zo eenzaam tijdens de 
kruistochten van de ridders? En waren de ridders wel zo stoer? Kammelot is een voorstel-
ling vol roestige harnassen, grote zwaarden en wapperende manen.

Leerzame en ontroerende avonturen komen ook aan bod. In Het Geheim van de Wilg op 
woensdag 14 augustus gaat Nuna op zoek naar het geheim van haar overleden opa. Deze 
mooie poppenspelvoorstelling gaat over de kringloop van de natuur én over een nieuw 
begin.

Alle kindervoorstellingen zijn ook toegankelijk met de Ooievaarspas. Kijk voor meer infor-
matie en tickets op www.zuiderparktheater.nl 

Duo Durville in Muzee Scheveningen

Duo Durville is een pianoduo bestaande uit 
de volle neven Emiel Janssen en Tim Sabel. 
Al sinds jonge leeftijd spelen ze samen. 
Ze hebben zich vooral gespecialiseerd in 
hedendaags klassiek. Het duo trekt er graag 
op uit om op allerlei onverwachte locaties 
muziek te maken. Met drie zelf meege-
brachte en gestemde vleugels brengen zij 
het programma ‘Ruimte in Piano in Ruimte’ 
ten gehore.

Programma:
G. Holst - Neptunus
G. Crumb - Wanderer-fantasie
J. Brahms Haydn-variaties opus 56b
G. Ligeti - Selbstportrait mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei)
D. Milhaud - Scaramouche opus 156b
En delen uit Sonatas and interludes for prepared piano van J. Cage

Locatie: dinsdag 13 augustus, 19.30 uur in Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92, Den 
Haag.

Entree: het concert is toegankelijk op basis van een vrijwillige bijdrage. 
U kunt zich aanmelden via kaarten@duodurville.nl. 
Kijk voor meer informatie op de website www.duodurville.nl.

Jong Metropole combineert klassiek en jazz in zomerse setting

Vrijdag 9 augustus, 20:00 uur

60 jonge talentvolle 
musici van het Jong 
Metropole spelen ko-
mende vrijdag onder 
leiding van Japanse 
Miho Hazama in 
het groene Zuider-
parktheater.

Jong Metropole is 
een unieke samen-
werking tussen het 
Nationaal Jeugdor-
kest, het Nationaal 
Jeugd Jazz Orkest en het Metropole Orkest. In deze combinatie brengen zij het beste 
van klassiek en jazz samen. 

“We gaan échte jazzstandards horen die al jaren op het repertoire van het Metropole 
Orkest staan,” vertelt artistiek directeur Ewout van Dingstee. “Maar er is ook nieuw 
werk dat nog met natte inkt op de lessenaars staat. Het is een swingend en divers 
programma, waarbij de jonge musici uitgedaagd zullen worden en een repertoire 
zullen spelen waar ze normaliter niet zo makkelijk de kans voor krijgen.”

Het orkest belooft een energiek en swingend programma met werken van Duke 
Ellington, John Williams en een nieuwe compositie van Tijn Wybenga, de winnaar 
van de Rogier van Otterloo Award 2018.

Wilt u deze voorstelling bijwonen? 
Kijk voor meer informatie en tickets op www.zuiderparktheater.nl 

De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de

Sensation Range

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de

www.autohoutwijk.nl

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

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

VOLG ONS 
OOK OP 
FACEBOOK
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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
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Niet meteen herkenbaar als 
hofje, want er is geen toegangs-
poort te zien, maar alleen een 
toegangsdeur met als opschrift 
“Rusthof”. Die je toevallig moet 
weten te vinden of moet kennen. 
Bellen hoeft niet, de deur staat 
open en we komen via een lange 
gang in de binnentuin en moeten 
dan vaststellen: dit is hoe dan 
ook een hofje. In de binnentuin 
groeien een paar zeer oude pe-
renbomen. Aan de overzijde van 
de tuin staat het gebouw, waarin 
in 1842 de eerste acht woningen 
voor “oude vrouwen” werden 
ondergebracht (nummer 45). Dit 
gebouw is later bekend gewor-
den onder de naam de “Lange 
Gang”, vanwege de over de hele 
lengte van het huis lopende gang 
langs de achtergevel, zowel be-
neden als boven. Vanuit die gang 
kon men de kamertjes van bin-
nenuit betreden. In 1849 werd 
de Rusthof verder uitgebreid met 
de bouw van een tweede blok 
van vier huisjes, de nummers 

47-53. Hier was per twee boven 
elkaar gelegen kamers telkens 
één ingang beschikbaar.

Ook in de Rusthof woonden de 
dames niet gratis, er werd een 
lage huur betaald van fl. 1,00 per 
week. De bewoonsters kregen 
daarentegen wekelijks vlees en 
brandstof en iets extra’s met 
Kerstmis, Pasen en Pinksteren, 
zoals een kilo rijst, een krenten-
koek, vier eieren en een dubbele 
portie vlees, zoals is vastgelegd 
in een jaarverslag over het jaar 
1893.

Elisabeth Groen van Prinsterer – 
van der Hoop stichtte de Rusthof 
in 1841. Zij was getrouwd met 
de historicus en politicus Guil-
laume Groen van Prinsterer.  Ze 
werd ook wel liefkozend “Betsy” 
genoemd. In 1841 gebruikte 
Elisabeth een deel van de erfenis 
van de “oude” Groen van Prinste-
rer (haar schoonvader dus) om 
aan het Nachtegaalspad (want 

zo heette de Parkstraat in die 
tijd) een tuin met daarop staande 
twee huizen aan te kopen. Dat 
terrein met de twee huizen 
heette toen Lusthof. Het ene huis 
(nummer 41) werd uitgebreid 
en verbouwd tot bestuurskamer 
en directricewoning en in het 
andere huis (nummer 43) werd 
een naaischool gevestigd. Deze 
school bestond al in 1831 en 
was ook eigendom van Elisa-
beth, deze was aanvankelijk 
gehuisvest aan de Nobelstraat. 
In 1857-1858 verhuisde deze 
school naar de Parkstraat 
(nummer 37), omdat het oude 
gebouw door de forse groei van 
het aantal leerlingen te klein was 
geworden. Wanneer en waarom 
precies de aanvankelijke naam 
Lusthof is veranderd in Rusthof 
is niet meer te achterhalen. In elk 
geval was de naam Rusthof meer 
karakteristiek voor de gemid-
delde bewoners, die – zoals in 

vrijwel alle hofjes – ouder dan 
55 moesten zijn en in dit geval 
lid moesten zijn van de Chris-
telijke Hervormde Kerk. Naast 
deze twee basisvoorwaarden 
moest men voldoen aan een paar 
basiseisen: er moest sprake zijn 
van “zindelijke” bewoning en de 
“glazen moesten helder gewas-
sen zijn”.

Overigens waren de woningen 
in de beide woonblokken erg 
bescheiden van opzet: elk had 
slechts één kamer, tot de stan-
daardindeling behoorden een 
bedstee, een schouw en een klei-
ne kookruimte. Voor elk venster 
was een sierlijk smeedijzeren 
hekje geplaatst voor bijvoorbeeld 
plantenbakken. Bijna alle hekjes 
zijn inmiddels verwijderd, er 
zijn er nu nog maar vijf. Houten 
raamluiken beschermden de 
bewoonsters tegen al te opdrin-
gerige zonneschijn. Zoals ook 

bij de andere hofjes was er in de 
beginfase midden in de 19e eeuw 
geen eigen sanitair, wel was er 
een openbare was- en toiletgele-
genheid in een aparte ruimte. De 
zolderruimte was bestemd voor 
opslag.

Er bestond in de 19e eeuw ove-
rigens ook nog een Diaconesse-
ninrichting in de Kazernestraat. 
Deze stond onder leiding van 
mejuffrouw (!) S.K. de Bronovo 
en leidde op “tot het verplegen 
van zieken”. Een verpleegsters-
opleiding dus. Elisabeth Groen 
van Prinsterer was één van de 
medeoprichters van de Diacones-
seinrichting en had daarvoor drie 
huizen in de Kazernestraat ter 
beschikking gesteld. Die ruimte 
was onvoldoende: men wilde 
graag de acht woningen van de 
Rusthof erbij hebben. Na enige 
aarzeling, het ging niet echt van 
harte, gaf het bestuur van de 

et Gilde-gids Marianne post wandel ik 
op de zonnige dag van 21 maart van het 
Hooft’s Hofje in de Assendelftstraat naar 

de Parkstraat, even voorbij de plek waar vroeger 
Het Vaderland (toen we nog veel kranten had-
den in den Haag) gehuisvest was, de Rusthof is 
gevestigd. 

De Rusthof: een totaal ander hofje
M

De binnentuin.

Het bewijs!
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Rusthof uiteindelijk toestemming 
en werden de woningen met een 
tussenbouw verbonden met de 
gebouwen in de Kazernestraat. 
Ter compensatie werden aan de 
noordzijde van de hof beneden- 
en bovenwoningen bijgebouwd 
(nummers 55-59). In 1879 
verhuisde de Diaconesseninrich-
ting naar de Laan van Meerder-
voort en werden de woningen 
van nummer 45 weer door de 
Rusthof in gebruik genomen. De 
Diakonesseninrichting vormde 
de basis voor het latere Bronovo-
ziekenhuis.

Elly Wanders, de beheerster, 
wijst ons nog op de bijzondere 
gevelstenen aan de meeste wo-
ningen. Op deze gevelstenen zijn    
soms de jaartallen gebeiteld, die 
aan de bouw en de uitbreidingen 
van de Rusthof herinneren, maar 
bevatten ook verwijzingen naar 
Bijbelteksten zoals onder meer 

Mattheus 11, vers 28: “Komt 
tot Mij, die vermoeid en belast 
zijt en ik zal u rust geven”. Het 
oorspronkelijke karakter van 
deze hof wordt niet ontkend of 
weggemoffeld! Ook nu nog zijn 
een leeftijd van tenminste 55 jaar 
en een bij voorkeur christelijke 
achtergrond criteria voor de toe-
lating, terwijl een redelijke mo-
biliteit en zelfredzaamheid aan-
vullende voorwaarden vormen. 
Elly attendeert ook nog op het 
feit, dat hier geen regenten “de 
baas zijn”, maar dat de Stichting 
(die vorm is het vervolg op een 
langdurig bestaan als vereniging) 

geleid wordt door een bestuur 
en dat de regentenkamer op de 
begane grond van nummer 41 
dus ook gewoon bestuurskamer 
genoemd wordt. Het is dan ook 
een wat eenvoudiger ingerichte 
kamer dan de regentenkamers 
in veel andere hofjes. Maar 
natuurlijk wel met een (nadruk-
kelijk) portret van de stichtster 
Elisabeth Groen van Prinsterer. 
À propos: de Rusthof werd in de 
jaren 1986-1987 gerestaureerd 
door architect Ton Deurloo; naast 
noodzakelijk restauratiewerk (in 
slechte staat verkerende kappen, 
balken, vloeren, gevels, goten en 

kozijnen) werd daarbij ook de 
indeling van de meeste woningen 
gewijzigd. En dus zijn er nu 17 
woningen (u bent als lezer vast 
de tel kwijtgeraakt…) en een 
beheerderswoning en een fraaie 
binnentuin, die bij de restauratie 
ook een andere indeling kreeg.
De Rusthof is een oase van rust 
in de drukke Parkstraat en wordt 
ook gebruikt als locatie voor 
culturele activiteiten. Er vindt 
vrijwel elk jaar een kerstconcert 
plaats.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

De Rusthof: een totaal ander hofje

De binnentuin.

Naaischool.
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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 Anouk Talhout op 070-221 05 82 
Email: anouk@devolharding.nl.

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

 
Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o. 

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.  

Kamperfoeliestraat 2a 
2563 KJ  Den Haag 
yarden.nl  
T 070 325 7955 

"Wij zijn er voor u."  
 
Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen, 

Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van 

Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een 

persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op: 

070 325 7955.  

  

Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24 

uur per dag, ook als u niet of  elders verzekerd 

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.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 vaca-
tures voor zowel betaald personeel als vrijwillige mede-
werkers opgeven. Voor meer informatie, bel Jolanda of 
Daphne, tel. 070 - 360 76 76
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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’.

Samenlevingskwesties

Twee lesbo’s willen
één draagmoeder
Het familierecht wordt aangepast. 
Kunnen wij als twee lesbische vrou-
wen ook een kind bij een draagmoe-
der onderbrengen?

Ja dat kan! Tot nu toe was alleen 
een adoptie of een vent mogelijk 
om de conceptie te doen. In welke 
omstandigheid ook. Dat heeft de 
regering bepaald. He moet nog wel 
door de Tweede Kamer, maar dat 
lijkt een formaliteit. Opvoeders van 
kinderen krijgen een deelgezag. 
Het lesbische stel wordt de juridi-
sche ouders. Wél moet ieder kind 
weten waarvan hij of zij vandaan 
komt. Dat hoort bij de identiteit van 
het kind. 

Financiële kwesties

Samen grote prijs in
Staatsloterij delen
Ik regel voor twaalf mensen het 
gezamenlijk meespelen in de Staats-
loterij. De bedoeling is uiteraard dat 
als een grote prijs valt dat geld te 

verdelen zonder dat ik schenkings-
recht aan mijn medespelers moet 
betalen. Kan dat?

We hebben deze vraag voorgelegd 
aan de Staatsloterij. Die stelt dat 
het vaak voorkomt dat spelers 
gezamenlijk een staatslot kopen. 
Het kan volgens de Nederlandse 
Staatsloterij geen kwaad om het 
langdurig samenspelen van een 
juridische basis te voorzien met 
bijvoorbeeld een notaris.
Zo worden problemen met de fis-
cus over het verdelen van gewon-
nen grote prijzen voorkomen. Wij 
vinden dat dit een heel erg formele 
weg is. Het lijkt ons geen grote 
problemen geven als u de prijs van 
de staatsloterij deelt met de andere 
deelnemers in uw club als bewezen 
kan worden dat de loten gezamen-
lijk eigendom zijn.
Bijvoorbeeld door iedereen een 
brief te laten ondertekenen dat hij/
zij akkoord gaat met de regel dat 
naar rato van de uitgekeerde prij-
zen wordt gehandeld. Ieder heeft te 
maken met box 3 in het belasting-
stelsel. In alle andere geschillen  in 
uw club komt desnoods de rechter 

er aan te pas. Ook mondelinge 
afspraken gelden als iedereen zich 
daaraan houdt. 
In het officiële statement van de 
Nederlandse Staatsloterij gaat men 
ervan uit dat tussen ‘delers’ van 
een lot conflicten kunnen ontstaan 
over uitbetaling.
Bijvoorbeeld als de houder van het 
lot weigert de prijs te delen met 
de anderen. Wat overigens zelden 
voorkomt. Daarvan hebben wij in 
ieder geval nooit gehoord.
Is die juridische basis er niet dan 
zouden onder de deelnemers 
grote conflicten kunnen ontstaan 
die misschien voor de rechter 
moeten worden uitgevochten. We 
nemen aan dat uw loterijclub zich 
netjes gedraagt zoals andere die 
gezamenlijk met meerdere loten 
meedoen.  

Erf- en schenkingsrecht

Fiscaalvrij schenken
aan kinderen
Hoeveel kan ik – dat doe ik altijd 
aan het eind van het jaar – be-
lastingvrij schenken aan mijn 
kinderen?

Dat wordt in 2019 per kind maxi-
maal 5428 euro voor ouders totaal 
en als zij nog 18 tot en met 39 jaar 
zijn maximaal eenmalig 26.040 
euro. De dag van de 40ste ver-
jaardag telt nog mee. Ook mogen 
ouders daarnaast nog maximaal 
5428 euro belastingvrij schenken 
aan hun kinderen.

Als u de vrijstelling van 26.040 
euro gebruikt, mag u niet ook nog 
eens kiezen voor de schenkingsvrij-
stelling voor een koophuis of voor 
een dure studie. U mag namelijk 
één keer in uw leven één van deze 
vrijstellingen gebruiken. Als u uw 
kind schenkt voor een dure studie 
dan mag u zelfs 54.247 euro belas-
tingvrij schenken. Kijk wél voor de 
voorwaarden op www.belasting-
dienst.nl.
Als het om een eigen woning gaat 
dan kunt u aan hen nog zelfs een-
malig 102.010 euro schenken voor 
aankoop, verbouwing of aflossing 
van de hypotheek. 
De kinderen gebruiken het geld 
uiterlijk in 2021. Zij hebben niet 
eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ 
gebruikt. Uw kinderen moeten 

alleen maar aantonen dat ze het 
voor die eigen woning gebruiken 
of voor vermindering van de hypo-
theeklasten. 
U kunt op deze manier voorkomen 
dat u en mogelijk uw partner later 
als u overlijdt onnodig erg veel 
erfbelasting moet betalen. 
U vraagt op het tijdstip, dat u de 
schenkingen wenst te doen, de 
aangifte schenkbelasting 2019. 
Want u moet wél aangifte doen.

Erven van oom
onder de grens
Mijn oom is sinds kort overleden. Ik 
krijg een erfenis van hem van onge-
veer 2000 euro. Moet ik die opgeven 
aan de Belastingdienst?

Als de executeur of notaris dat 
regelt, dan komt dat van zelf goed. 
Hoeft u niks te doen als u onder de 
vrijstelling blijft. Als u een erfenis 
krijgt van minder dan 2173 euro 
(in 2019) van hem, dan is er géén 
erfrechtbelasting verschuldigd. Als 
u méér krijgt dan deze vrijstel-
ling dan betaalt u 30 procent tot 
124.727 euro.  

Gezelligheid, ondersteuning 
en bijzondere ontmoetingen
Bij Irma en Sandra, medewerkers van Dagac-
tiviteiten Paulus Potter, hebben cliënten zelf 
invloed op de activiteiten. Zij kijken waar de 
cliënten behoefte aan hebben. Er is een kast 
vol spellen, bingo is populair, maar er wordt 
ook muziek gemaakt en er zijn beweegactivi-
teiten. Voor elk wat wils.

Dagactiviteiten Paulus Potter wordt aangebo-
den voor senioren die nog zelfstandig wonen, 
maar wel wat extra ondersteuning kunnen 
gebruiken. De activiteiten zijn ook bedoeld 
voor mensen van wie de partner, familie of 
andere mantelzorger wat meer tijd voor zich-
zelf nodig heeft. Het is erop gericht langer 
thuis wonen mogelijk te maken. Dagacti-
viteiten Paulus Potter is een onderdeel van 
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg).

Sandra: ‘We hebben een programma, maar 
als cliënten iets anders willen, passen we 
dit aan. Ook hebben we elke maand een uit-
stapje. Met de bus zijn we onder andere naar 
Hoek van Holland, de Markthal in Rotterdam 
en de Fresh Food afdeling in Leidschenhage 
geweest. 

Irma: ‘Ik werk vanaf 1991 bij HWW zorg 
en ben sinds de start van de dagactiviteiten 
erbij betrokken. Bij ons is iedereen van harte 
welkom, of de wieg in Suriname, China, Tur-
kije, Nederland of waar dan ook stond. Bij 
alle groepen binnen de dagactiviteiten is veel 
ruimte voor de eigen cultuur en religie.’

Sandra: ‘Alle feestdagen worden gevierd. We 
vieren het lichtjesfeest en met het Chinees 
nieuwjaar waren er danseressen. Ik werk ook 
samen met Stichting Chinese Brug.’

Cliënten en mantelzorgers hebben vaste 
dagen waarop ze komen. ’s Morgens zijn er 
aparte groepen voor cliënten met een indi-
catie vanuit de Wet op de Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Zij worden door 
Irma en Sandra begeleid. ’s Middags doen de 
groepen veel samen, iedereen is vrij om van 
de ruimtes gebruik te maken. 

‘Haags Ontmoeten’ is ook een groep, voor 
mensen zonder indicatie. Zij kunnen mee-
doen aan de activiteiten en ondersteuning 
krijgen bij praktische zaken, zoals het lezen 
van een brief, het invullen van een formulier 
of het uitbreiden van hun sociale netwerk. Zij 
sluiten aan bij een van de twee andere groe-
pen. Op bepaalde dagen wordt er gekaart, 
ook zijn er mensen die muziek maken of iets 
creatiefs doen.

Irma: ‘Elke donderdag is het bakken en 
braden. Ik koop alle ingrediënten voor een 
bepaald gerecht en kook, bijvoorbeeld soep 
of roti. Dat is altijd heel erg gezellig. Ieder-
een mag meehelpen. Heeft u belangstelling, 
kom eens langs om te kijken hoe het eraan 
toe gaat.’

Wanneer?
De dagactiviteiten zijn van dinsdag tot en 
met vrijdag te bezoeken van 9.30 – 15.30 uur. 

Afhankelijk van uw ondersteuningsbehoefte 
en uw wensen bepalen we in overleg hoe 
vaak u per week deelneemt aan de activitei-
ten.

Kosten?
Voor de groepsbegeleiding (dagactiviteiten) 
is een indicatie nodig van de gemeente. Dit 
valt onder de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO).

Indien er een indicatie is voor vervoer, wordt 
u kosteloos thuis opgehaald en na de dagacti-
viteiten naar huis gebracht.

Aan het ‘Haags Ontmoeten’ zijn geen kosten 
verbonden. Ook is er geen indicatie nodig.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in deelname aan de 
dagactiviteiten of het ‘Haags Ontmoeten’? 

Belt u dan gerust om een afspraak te maken 
of kom langs, zodat we kennis kunnen maken 
en u de ruimtes kunnen laten zien. Het is 
natuurlijk ook mogelijk dat we bij u thuis 
komen om verder te praten.

HWW zorg kan u ook helpen bij het aanvra-
gen van de benodigde indicatie.

Voor meer informatie kunt u 
bellen naar de Klantenservice via 
(070) 379 33 00.

Dagactiviteiten Paulus Potter
Paulus Potterstraat 184, Den Haag

Dagactiviteiten bij HWW zorg

Foto: Eva Collette

Tekst: Anneke de Lange
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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 

€ 14,50

Op deze plek te staan, een rond-
gang door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema
30 gedichten die, samen met 
de foto’s van Elvin Hage, lezen 
als een ontdekkingstocht 
langs Haagse locaties. Met 
veel verwijzingen naar de ge-
schiedenis van de hofstad. 
Den Haag wordt belicht 
als stad aan zee, stad van 
paleizen, van vrede en recht 
en museumstad. 
Een boekje voor wande-
laars 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 omzwervingen door 
Europa vestigde hij zich 
rond 1900 als chef-kok in 
Londen, waar hij aan de 
wieg stond van de aller-
eerste Engelse kookschool 
voor professionals. 

 

Martinus Nijhoff n.v. (1853-2002). 
In Martinus Nijhoff n.v. 
(1853-2002). Opkomst, 
bloei en ondergang van een 
boekenimperium vertelt 
oud-medewerker Bob Jong-
schaap nauwgezet, chro-
nologisch en met een rijke 
hoeveelheid beeldmateriaal 
en anekdotes, het verhaal 
van Martinus Nijhoff als 
uitgever, boekhandel en 
legendarisch antiquariaat.
Verkrijgbaar in de 
boekhandel of via www.vantilt.nl
 

€ 19,95 € 29,50
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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.

MGB

Waar zijn die mooie jaren van 
weleer, toen Groot Brittannië 
nog een van de belangrijkste 
naties was in het produceren 
van karaktervolle auto’s en 
met name sportauto’s. Voorbij 
en waarschijnlijk ook voor-
goed. Gelukkig hebben wij de 
klassiekers nog zodat de echte 
liefhebbers toch kunnen nage-
nieten. MG is een merk dat veel 
goede herinneringen oproept 
en je hoeft geen Anglofiel te 
zijn om de sportwagens van dit 
merk te kunnen waarderen. De 
MGB is zo’n model dat heel veel 
mensen in de jaren 60 en nog 
steeds een grote hoeveelheid 
autogenot heeft gegeven.

In 1962 kwam dit model op 
de markt als opvolger van de 
succesvolle MGA. Zeventien 
jaar zou dit model in productie 
blijven en in totaal zijn er zo’n 
half miljoen van geproduceerd. 
Doordat hij zo degelijk was is 
er nog een groot deel bewaard 

gebleven.

Het eerste dat mij bij deze MG 
opvalt is dat fraaie achthoekige 
logo. Het blijkt ooit bedacht te 
zijn door de boekhouder van 
Morris Garages in de vorm van 
de Oxon-gevangenis in het En-
gelse Abingdon waar de eerste 
Morris in 1924 gebouwd werd. 
Echt een auto om door het En-
gelse landschap te rijden. Wat 
een genot om naar te kijken, ze-
ker met die rijke spaakwielen. 
Opvallend aan deze MGB zijn 
de ‘lepeltjes’ als deurkrukken 
en de aluminium motorkap die 
speciaal ontwikkeld werd om 
het gewicht onder een bepaal-
de wegenbelastinggrens in de 
UK te houden. En natuurlijk 
de kofferruimte die volgens 
Britse traditie minsten een 
golftas moet kunnen bergen. 
De zit achter het fraaie dunne 
3-spaaks stuur is heerlijk. Het 
portier en de brug houden je 
prima op je plaats.

Ook een genot om naar te 
kijken is het dashboard. Geen 
hout te bekennen, maar wel 
mooi glanzend metaal in de 
kleur van de auto, met aan de 
bovenzijde een fraai met leer 
afgezette bovenrand. Achter 
het stuur twee karakteristieke 
Smiths-klokken als snelheids-
meter en toerenteller. Links 
twee kleinere klokjes en rechts 
nog een. In het midden onder 
de radio een aantal tuimelscha-
kelaars en dan twee prachtige 

draaiknoppen voor de bedie-
ning van de verwarming en 
ventilatie. Met het draaien van 
de zeer herkenbare en nu o zo 
kleine Union-sleutel slaat de 
motor, met het ook bekende 
geluid van de terugslaande 
startmotor, aan. Wat is het toch 
een genoegen om naar de brom 
van deze Engelse motor te 
luisteren en het neuriën van de 
versnellingsbak.

Rijden met deze MGB is met 

enige heimwee terugverlangen 
naar mijn jeugdvakanties die 
ik bij mijn familie in Engeland 
doorbracht. Heer-lijk!

Alle jeugdsentiment uit de 
jaren ‘60 komt bij mij weer 
in herinnering. Weet u nog, 
Carnaby Street, Twiggy, Helen 
Shapero, The Saint, Dusty 
Springfield? Sweet memories!

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

as zag ik in het Noordeinde een MGB ge-
parkeerd staan. Ineens moest ik denken 
aan Romana van Galen. Een liefde die ik 

ontmoette bij Dansschool Van der Meulen aan 
de Laan van Meerdervoort. Een Marilyn Monroe 
look-a-like die net als ik zeer gecharmeerd was 
van Engeland en zo ontstond de click en de asso-
ciatie met de MGB, maar dat terzijde.

P

Zó slim van Ford om 
een betaalbare Capri 
te ontwikkelen waarin 
de meest saaie mannen 
zich een Casanova 
waanden in Europa.

In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog on-
losmakelijk met 
elkaar verbonden 
in promotie- en re-
clame-uitingen en 
geven nu een nos-
talgische blik op 
het tijdsbeeld van 
toen. 

Beauties of the Sixties (6) John Vroom (autojournalist)
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Jacobus Hendrikus 
Speenhoff
Koos, zoals hij later genoemd 
zou worden, is op 23 oktober 
1869 in Kralingen geboren. 
Toen hij bekend werd bij het 
publiek kreeg hij de voor-
naam Koos, terwijl hij zichzelf 
Jacobus bleef noemen. Zijn 
moeder, Magdalena de Jager, 
was ongehuwd toen hij geboren 
werd en ze trouwde drie jaar 
later met Jacob Speenhoff. Haar 
beide kinderen kregen toen de 
achternaam Speenhoff. Jacob 
was eigenaar van een bedrijf 
dat in Krimpen aan de Lek 
gehuisvest was. Na de lagere 
school ging Koos, zoals ik hem 
zal blijven noemen, naar een 
HBS in Rotterdam. Enkele jaren 
later meldde hij zich aan bij de 
marine. Na een ongeluk kreeg 
hij hier eervol ontslag en hij 
ging in het bedrijf van zijn vader 
als vertegenwoordiger werken. 
Dit soort werk beviel hem niet 
erg en hij besloot om in Rotter-
dam te gaan wonen. Ook toen 
al schreef hij versjes en liedjes. 

Hier leerde hij kunstenaars ken-
nen en hij paste zich aan door 
als een bohemien te gaan leven. 

Hij kende in die tijd de kunst-
schilder Kees van Dongen en hij 
heeft in Delfshaven met hem op 
hetzelfde adres gewoond. Koos 
wordt omschre-
ven als dichter, 
zanger, kunstschil-
der en illustrator. 

In 1902 kreeg 
hij de kans om in 
Tivoli, een schouw-
burg in Rotterdam, 
een programma 
te verzorgen. Daar 
stond hij dan alleen 
op het toneel, 
gekleed in een 
stemmige zwarte 
jas met een gitaar 
in zijn handen. 
Hij zong met een 
enigszins bekakte 
stem, begeleid door een niet al 
te zuiver gestemde gitaar, ui-
termate provocerende liederen 

waarin hij de zel�kant van het 
leven ter sprake bracht. Een 
wel heel bijzondere combinatie, 
zeker voor die tijd. Vanaf dat 
moment was hij een beken-
de Nederlander zoals we nu 
zouden zeggen. Hij leerde een 
jonge zangeres, Ceserina Julia 
Prinz, kennen en in 1905 is hij 
met haar getrouwd. Ze vormden 
een duo voor het leven en het 
toneel, zoals ik ergens las. Ze 
kregen drie kinderen, een zoon 
en twee dochters. Zowel één 
van die dochters als de zoon 
zijn in de voetsporen van hun 
ouders getreden. In 1924 is het 
gezin naar Haarlem verhuisd. 
Koos Speenhoff heeft ook 
enkele malen in het buitenland 
opgetreden. Zo is hij samen 
met z’n vrouw en een dochter 
in 1930 naar Indië afgereisd. In 
1934 is hij in onze stad komen 
wonen.

Puinhoop
Hoewel Koos Speenhoff rond 
1920 weldegelijk een veel 
gevraagde artiest was, was dit 
van betrekkelijk korte duur. 

Dit had zeker met hemzelf 
te maken maar ook met de 
veranderende tijden. Toen hij in 
Haarlem ging wonen was hij al 
over zijn hoogtepunt heen. Hij 
heeft daarna nog van alles en 
nog wat geprobeerd om op een 
redelijke manier in zijn onder-
houd te voorzien, zoals ook uit 
de bijgevoegde advertentie uit 
1939 blijkt, maar dit lukte niet 
erg. In een artikel over hem las 
ik, dat hij er een puinhoop van 
gemaakt heeft. In oktober 1934 
ging hij in de Cornelis van der 
Lijnstraat wonen, op nummer 
8 en in april 1936 verhuisde 
hij naar het adres Seinpostduin 
26. In verband met de aanleg 
van de Atlantikwall moest hij in 
1942 zijn huis uit en hij is toen 
naar de Anna van Hannover-
straat 9, in het Bezuidenhout, 
verhuisd. Tijdens het bombar-
dement dat op zaterdag 3 maart 
1945 plaatsvond, vluchtte hij 
samen met zijn vrouw zijn 
huis uit en ze probeerden in 
de richting van Voorburg weg 
te komen. Hij werd echter ge-
troffen door een bomscherf en 

was op slag dood. Zijn vrouw 
raakte ernstig gewond en is 
op 22 maart 1946 overleden. 
Koos werd op 8 maart 1945 
begraven op de begraafplaats 
aan de Kerkho�laan en op 27 
maart 1946 is hij samen met 
zijn vrouw op de begraaf-
plaats Crooswijk in Rotter-
dam begraven. 

Een terugblik
Via YouTube bestaat de 
mogelijkheid om Koos 
Speenhof zelf enkele liedjes 
te horen zingen, voor zover 
hij boven het geruis van  de 

grammofoonplaat uitkomt. Ik 
denk dat ik gezien de gemid-
delde leeftijd van de lezers 
van deze krant niet hoef uit te 
leggen wat een grammofoon-
plaat is. We moeten ons wel 
realiseren dat het om teksten 
gaat die meer dan honderd jaar 
geleden geschreven zijn. Voor 
die tijd zeer gedurfde teksten. 
Zowel Willem Kloos als Henriët-
te Roland Holst bewonderden 
zijn optreden en dat zegt toch 
wel wat. Enkele liedjes zoals 
Het broekie van Jantje en De 
schutters zijn door andere ca-
baretiers gezongen, zoals Wim 
Sonneveld, Paul van Vliet en 
Conny Stuart. Kortom, ondanks 
het feit dat zijn roem niet erg 
lang geduurd heeft, kunnen we 
hem zeker één van de pioniers 
van het Nederlandse cabaret 
noemen. Willem Wilmink, zelf 
schrijver van prachtige gedich-
ten, heeft over hem geschre-
ven: “Sommige gedichten van 
Speenhoff zijn terecht klassiek 
geworden.”

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Daar komen de schutters
et bombardement op het Bezuidenhout 
is al enkele malen in de voorganger van 
deze krant ter sprake gekomen en dat is 

niet zo verwonderlijk. Er leven nog steeds men-
sen die dit meegemaakt hebben, waaronder ik 
mezelf mag rekenen. Zo’n 550 mensen verloren 
hun leven tijdens dit bombardement en over één 
van die slachtoffers gaat deze bijdrage.

H

Koos Speenhoff in auto

Duo

Advertentie
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RAAD HET WOORD SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL

Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Sudoku A                                     Sudoku B                               

Raad het woord, 
stuur uw ant-
woord op naar 
puzzel@
dehaagsetijden.nl 
en win! In de vol-
gende krant leest 
u de juiste oplos-
sing en worden 
de prijswinnaars 
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.

Horizontaal
1. lijndiagram (gra�ische weergave); 7. reptiel; 12. Engelse titel; 13. 
toneelstuk met muziek; 14. Ierse vrijheidsbeweging (a�k.); 15. anno mundi 
(a�k.); 17. in zee uitlopend gebergte; 19. hoofd van een afdeling; 21. Nederlandse politieke 
partij; 22. doorgang in een gebergte; 24. dierenverblijf; 27. republiek (a�k.); 28. jeugdig; 
30. papiergroef; 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. Bacardi met Cola; 33. deel van 
gelaat; 35. onnodige drukte (heisa); 37. vrouwtjesschaap; 38. bruin vlekje op de huid; 41. 
huisdier; 42. Griekse godheid; 44. openbaar vervoermiddel; 46. morsdoekje; 47. zang-
vogel; 48. kamerplant; 49. Engelse lengtemaat; 50. pas of schrede; 52. verpakking voor 
�lessen; 54. lastdier; 56. Vlaamse omroep (a�k.); 58. klein roofdiertje; 61. rivier in Utrecht; 
62. Spaans riet; 64. voertuig; 65. vrouwelijk zoogdier; 67. herkauwer; 68. drinkbeker; 70. 
huisdier; 72. wiel; 73. plaats in Zeeland; 76. jongensnaam; 77. technische dienst (a�k.); 
78. cirkelvormig; 79. tegen (in samenstelling); 81. deel van bijbel (a�k.); 82. eerste vrouw; 
83. echtgenoot van Juan Peron; 84. hoger gelegen bouwland; 86. voornaam burger; 87. 
hevige orkaan.

Verticaal
1. lolbroek (pias); 2. verbrandingsrest; 3. vuurtje; 4. land in Azië; 5. ontoegee�lijk 
(dwars); 6. familietwist; 7. gerecht met uien en vlees; 8. deel van een zeilschip; 9. 
grond rond boerderij; 10. kindergroet; 11. plaats in Japan; 16. Chinese ex-leider; 18. 
verwaande houding; 20. raamscherm; 21. droog (van wijn); 23. knevel; 25. locatie 
(oord); 26. boomvrucht; 27. spoorstaaf; 29. deel van een aanrecht; 32. valstrikbom; 
34. jongens- of meisjesnaam; 36. hertensoort; 37. familielid; 39. katachtig roofdier; 
40. meubelstuk; 42. noodsein; 43. naam voor een papegaai; 45. maat voor kolen; 46. 
baardje; 51. vertragingstoestel; 53. binnenvaartuig; 54. gezelschapsspel; 55. dienst-
bode; 56. agrariër; 57. militair voertuig; 59. Noorse bosgeest; 60. Italiaans rijstge-
recht; 62. groep wolven; 63. nakomeling; 66. kikvorsachtig dier; 67. deel van gelaat; 
69. schrijfgerei; 71. lidwoord; 73. asfalt met een open structuur; 74. nijlreiger; 75. 
tafelgast; 78. raad van arbeid (a�k.); 80. rivier in Oostenrijk; 82. Frans voegwoord; 85. 
vogel.
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 Dinsdag 6 augustus 2019   

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels 
maken. In de eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is 
uitgebeeld. In de tweede puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De 
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden 
van de vorige krant. Woordraadsel: kringloop. Sudoku: 2-8. Kruiswoord-
puzzel: jeneverbes.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 
10 en 5 euro, te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen 
afzonderlijk mailen, maar u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. 

U kunt de oplossing mailen 
naar puzzel@dehaagsetijden.nl. 
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 16 
augustus.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Frans van der Hargh, te Nieuwerkerk aan den IJssel
2. Joke Molenkamp, te Den Haag
3. Dinie van de Wetering, te ‘s-Gravenzande
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www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

DÉ GRATIS SPAAR- EN BETAALPAS 
VAN DEN HAAG EN OMGEVING

www.dehofpas.nl
Nog geen pas? Haal hem op bij een van de aangesloten spaarwinkels of download de app. 
Geen internet? Vraag de pas dan aan via 070 221 05 81.

Boodschappen Kleding & Accessoires

Vrije tijd & Uitgaan Horeca

SPAAR VOOR KORTINGEN EN STEUN DE
LOKALE ONDERNEMERS!
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