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De eerste vorm van Haags kook-
onderwijs werd gegeven aan de 
Haagsche Kookschool aan de Stille 
Veerkade 20, de eerste kookschool 
in Nederland. De plannen voor de 
oprichting van zo’n school ont-
stonden bij een groep dames, die 
voor de verwezenlijking ervan een 
comité oprichtten. Wat wilde zij 
bereiken: het geven van kookon-
derwijs aan vrouwen en meisjes 
zonder onderscheid van stand. Al 
waren er wel verschillende doe-
len. Een huisvrouw met personeel 
had ook kennis van huishouden 
nodig om eventueel fouten van de 
keukenmeid te kunnen corrigeren. 
In het eerste jaarverslag is dan 
ook te lezen: slecht koken door 
de keukenmaagd opent voor de 
heer des huizes de deur van het 
bierhuis en laat  de meesteres in 
eenzaamheid boeten voor haar 
onhandigheid. 
Na de opening op 20 februari 
1888 was de school direct een 
succes. Voor de eerste cursussen 
114 inschrijvingen. Overdag leer-

den huisvrouwen 
en jonge meisjes er 
koken en ze kregen informatie 
over voedingsleer, warenkennis 
en hygiëne. ’s Avonds – na werk-
tijd – konden de dienstbodes aan 
de slag. De woensdagmiddag was 
gereserveerd voor ‘volksmeisjes’. 
Het te bereiden eten moest vooral 
voedzaam, gezond en niet te duur 
zijn. 
De school kreeg ook koninklijke 
aandacht. Toen koningin-regentes 
Emma op bezoek kwam, kreeg 
zij een ‘potage à la reine’ voorge-
schoteld.

Recepten
De leerlingen van de school moes-
ten tijdens de lessen alle recepten 
overschrijven. Dat koste veel tijd 
en schrijfkramp. Daarom vroe-
gen ze de directrice, Anna van 
Manden, om van al haar recepten 
een boek te maken. Dit werd het 
Haagsche kookboek, waarvan in 
1895 de eerste druk verscheen. In 
dit boek stonden vooral eenvoudi-

ge maaltijden, geen luxerecepten. 
En de lezeressen kregen informa-
tie over gezonde producten en 
leerden hoe je in de keuken hygië-
nisch moest werken. Vergeet niet 
dat het in 1895 nog maar kort 
geleden was dat Louis Pasteur 
aantoonde dat voedsel bedorven 
wordt door micro-organismen die 
in de lucht aanwezig zijn. En die 
boodschap moest uitgedragen!
Kort na het verschijnen van dit 
boek verliet Van Manden de 
Kookschool. Haar opvolgster 
A.S. Tydeman-Verschoor, kreeg 
onenigheid met het bestuur van 
de vereniging. Ook zij ging weg en 
begon op eigen kracht een nieuwe 
school, de Huishoudschool Laan 
van Meerdervoort.

Haagse kookboek
De leraressen van de Huishoud-
school Laan van Meerdervoort 
namen in 1934 het stokje over. De 
dames F.M. Stoll en W.H. de Groot 
schreven een nieuw kookboek ‘in 
de hoop dat menige huisvrouw 

hierin veel zal vinden, van wat zij 
op dit gebied zoekt’. 
Het kookboek werd bij iedere 
druk aan de nieuwe tijd aange-
past. De twaalfde druk verscheen 
in de Tweede Wereldoorlog. 
Daarom werd daar een inlegblad 
bij gedaan waarin tips en recepten 
die rekening hielden met de 
rantsoenen. In 1953 zien we voor 
het eerst de ‘vijfdelige tafel met 
onmisbare voedingsmiddelen’. La-
ter bekend als de ‘Schijf van vijf ’. 
Moderne technologie dringt ook 
door, zodat onze moeders in 1961 
de ‘voorschriften voor het bevrie-
zen van levensmiddelen’ konden 
lezen. En het Haagse Kookboek 
kijkt verder dan de Hollands pot, 
er is vanaf dat jaar meer aandacht 
voor buitenlandse gerechten. 
In 1982 kreeg het boek de naam 
‘Het Nieuwe Haagse Kookboek’. 
De versie uit 2010 is nog steeds te 
koop, nu ook als E-book.

Haagse bluf
Het meest Haagse gerecht dat in 

mijn versie van het Haagse Kook-
boek staat, is Haagse Bluf. Het 
toetje dat een portret zou weerge-
ven van de arrogante houding van 
de inwoners van Den Haag: het 
lijkt heel wat, maar het is vooral 
lucht. Ook hiervan is het recept op 
internet te vinden. Interessant om 
te zien dat ook bij dit recept een 
waarschuwing staat voor mogelijk 
schadelijke bacteriën. 
Ik zou dit toetje verwachten op 
het menu van het Grand Café 
Haagsche Bluf in de Haagse 
binnenstad. Maar helaas, daar is 
het niet te vinden. Ik hoor graag 
wie van de lezers van dit artikel 
zichzelf en haar/zijn familie nog 
wel eens op Haagse Bluf trakteert! 
    
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

ls ik vandaag de dag een recept zoek, 
kijk ik op internet. Dat was in 1973 
wel anders. In dat jaar kreeg 
ik voor (van?) Sinterklaas 

mijn eerste kookboek: Het Haagse 
Kookboek. Dat was toen al toe aan 
de vierenzestigste druk. Mijn exem-
plaar is heel handig uitgerust met 
een afwasbare band. 

Het Haagse Kookboek

Foto Koninklijke Bibliotheek
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De ouderwetse Haagse mop moet weer terugkomen. We 
roepen alle Haagse humoristen op een mop te mailen naar 
redactie@dehaagsetijden.nl, zodat er tweewekelijks een 
geplaatst kan worden onder de rubriek ‘Haags Mopje’ en we 
er met z’n allen weer even ouderwets hartelijk om kunnen 
lachen.

Loop in de Theresiastraat en zie op straat een man liggen naast een verkreukelde �iets. Ik ren 
er op af en vraag bezorgd: ‘Wat is er gebeurd?’, waarop die man zegt: ‘Geen idee, ik lig hier ook net.’

Gerrit Bothof

Haags MopjeHaagse cursus
In het vroegere Haagse dagblad 
Het Vaderland van 16 mei 1931 
staat: ‘Gisteren slaagden voor het 
eindexamen van den Haagschen 
Textielcursus de dames (.., no 
3) en de heeren (.., no 3), allen 
hier ter stede.’ Nergens vind ik 
echter enige aanwijzing wie deze 
cursus organiseerde, waar, welke 
cursusduur, sinds wanneer, met 
welke toelatingseisen en exame-
neisen, theorie of ook praktijk. 
Kortom: wat voegde deze Haagse 
cursus toe aan Den Haag als mo-
destad? Wie kan daarover meer 
vertellen?

Herman J.M. Cools
hjmcools@planet.nl

Haagse ooievaar
Met plezier heb ik in het nummer 
van 15 oktober het verhaal van 
Frans Schmit over de Haagse 
ooievaar gelezen. Wat velen niet 
weten, is dat ons stadswapen niet 
altijd een paling in de snavel van 
de ooievaar toonde, maar een 
slang. Zo staat in het door keizer 
Napoleon toegekende wapen-
diploma van 19 juni 1813: ‘Van 
goud beladen met een ooievaar 
van natuurlijke kleur met in zijn 
bek een slang van sabel’. De ooie-
vaar op het bordje van de Eerste 

’s-Gravenhaagsche Nacht-Veilig-
heidsdienst heeft duidelijk geen 
paling, maar een slang in de bek. 
Niet alleen is de kop - die bij 
palingen veel minder prominent 
is - duidelijk zichtbaar, maar 
zelfs de tong. Ook zijn er a�beel-
dingen te over waarop de voor 
slangen kenmerkende gespleten 
tong zichtbaar is. Opvallend is 
overigens dat als je op de website 
van de gemeente informatie over 
het gemeentewapen zoekt, je 
‘0 resultaten gevonden’ te zien 
krijgt.
  
Andreas Dijk
andreas.dijk@kpnmail.nl

Reünie
Was je lid van de welpen of van 
de Jacta van de Theresia van 
Avilakerk in het Westeinde in de 
periode 1964-1968 en heb je zin 
in een reünie in Den Haag? Deze 
wordt gehouden op 15 maart van 
14.00 tot 16.30 uur.

Marianne van Betten
mariannevanbetten@ziggo.nl

Snoepfabriek Zout-
keetsingel
Met belangstelling heb ik uw 

In de uitgave van De Haagse Tijden van 1 oktober j.l. stond een in-
teressant artikel over het zogeheten ‘Minangkabausehuis’, ooit t.g.v. 
een tentoonstelling over Nederlands Indië op de Mient in Den Haag 
neergezet en in latere jaren helaas verloren gegaan.
Ik ben in het bezit van een origineel model van genoemd bouwsel, 
helaas door de tand des tijds nogal beschadigd, maar misschien leuk 
om melding van te maken.

Wim Hoogerdijk
whopictures@hotmail.com

Minang-
kabausehuis

stukje over bovenvermelde 
fabriek gelezen. Zelf ben ik in 
de buurt opgegroeid. Ik ben 
geboren in een van de stegen 
van de Zoutkeetsingel. Destijds 
waren er twee. Mijn jeugd 
speelde zich af in de Honshol-
redijkstraat, die evenwijdig 
met de Delftselaan en Wate-
ringsestraat liep. Mijn school 
was de Van Poeljeschool aan 
de Damstraat. In mijn omzwer-
vingen door de buurt kwam 
ik natuurlijk ook langs de 
snoepfabriek. Net als u ben ik 
nooit binnen geweest (je geeft 
straatschof�ies toch geen toe-
gang tot de snoeptrommel). Af 
en toe vielen er snoepjes door 
een kier onder de deur door. 
Zo weet ik dat men er onder 
meer snoepkettingen vervaar-
digde. Zo weet u iets meer.

Ton Dessing
anjomade@gmail.com

Pand met heerlijke 
geur
Ik �ietste er regelmatig langs 
en genoot van de heerlijke 
geur. Het enige wat ik weet is 
dat er bruidssuikers werden 
gemaakt, ken je die nog? Je 
ziet ze nooit meer, maar ze 
waren prachtig en ook duur. 
Wij hadden ze in 1963 nog op 
onze bruiloft. Verder weet ik 
nog van onze tandarts in die 
tijd dat die geur al bij dege-
nen die er werkten tandrot 
veroorzaakte. Hij had eens een 
meisje van 16 jaar met een to-
taal verrot gebit. Er was geen 

redden meer aan, alles moest 
eruit. Hij vond het vreselijk om 
te doen. Ze was zo tevreden 
over de behandeling dat ze er 
op het werk reclame over zou 
maken. De tandarts heeft daar 
hartelijk voor bedankt, nooit 
meer!

Mieke Catto
mieke.catto@gmail.com

Borreluurtjes met 
hartige nootjes
Wat een herkenning na 70 jaar 
de naam “zouse mangeltjes” 
te lezen. Zover ik mij weet 
te herinneren, werd deze 
term alleen  gebruikt bij mijn 
Belgische oma thuis. Hoewel 
zij al vele jaren in Nederland 
woonde, sprak zij met een 
Franse tongval en de ‘z’ werd 
als ‘s’ uitgesproken. Laat ik nu 
altijd gedacht hebben dat het 
over pinda’s ging. Dat het om 
zoute amandeltjes ging, lijkt 
mij veel logischer!

Irene van Vugt-Klokkers
irenevanvugt43@gmail.com

Onze oudoom Jan 
Steijn
Wij schrijven de geschiedenis 
van een typisch Loosduinse/
Haagse familie: de familie 
Steijn. Wij, broer en zus uit 
deze familie, zijn op zoek naar 
Petrus Maria Josef Adriaanse, 
geboren in 1943 of 1944. In 
1963 woonde hij waarschijn-
lijk in hetzelfde huis als onze 

oudoom Jan Steijn (1884-
1963). Wij zouden graag in 
contact komen met hem, of 
iemand uit zijn familie. We 
willen namelijk onze familie-
geschiedenis compleet maken 
en denken dat de heer P.M.J. 
Adriaanse ons kan helpen met 
een los eindje. We verzekeren 
discreet om te gaan met even-
tuele informatie.

Erna de Bruin-Nekeman
hansenerna@live.nl

PECO Suikerwerken
In ‘De Haagse Tijden’ van 29 
oktober haalt Aad van Kre-
velen herinneringen op aan 
PECO Suikerwerken. De heer 
Van Krevelen wist niet wat 
bij PECO werd geproduceerd, 
maar dat waren de befaamde 
snoepkettingen. Ook maakte 
het bedrijf snoephorloges. 
Het gebouw is een gemeen-
telijk monument uit 1896 en 
ontworpen door J.W. Bos-
boom voor de �irma Spoor en 
Wijnvoord als fabriek voor 
stoom- en andere werktuigen. 
De getoogde vensters aan de 
Zoutkeetsingel en in de ver-
dieping langs de Schapenlaan 
bezitten stalen ramen van de 
ijzergieterij Enthoven. PECO is 
ruim 30 jaar geleden over-
genomen door Van Melle en 
vertrok in 1993 uit Den Haag.

Andreas Dijk
andreas.dijk@kpnmail.nl
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Na een voorbereidingsavond in 
het voormalige gemeentehuis 
aan het Burgemeester De Monc-
hyplein mochten we ons om ui-
terlijk 06.00 uur melden in huize 
Overvoorde in Rijswijk. Dat ligt 
mooi geïsoleerd, zodat niemand 
ons kon bespieden. We moesten 
wel een maillot meenemen en 
middelen om ons na de intocht 
onopvallend toonbaar te kunnen 
maken en je mocht geen baard 
en/of snor hebben, dus eerst 
scheren, was het devies. Nadat 
onze groep anders gekleurd was 
gemaakt, werden we met de 
andere figuranten en natuurlijk 
de hoofdpersoon Sinterklaas in 
geblindeerde bussen naar het 
startpunt van de stoet gebracht. 
De Haagse Sint is zeker niet altijd 
met de boot op Scheveningen 
gearriveerd: er zijn intochten 
geweest vanaf Den Haag Centraal 
Station waar we met de trein 
aankwamen, instappen deden 
we dan in de buurt van het 
Schenkviaduct, of we vertrokken 
zomaar vanuit het Zuiderpark, of 
bijvoorbeeld vanaf het toenmali-
ge terrein van de reiniging aan de 
Loosduinseweg. 
In mijn eerste jaren bestond 
de intocht uit twee delen: het 
ochtend- en middagdeel. In het 
ochtenddeel werd of het Benoor-
denhout of het Statenkwartier 
bezocht, de stoet pauzeerde op 
het Lange Voorhout. Lunchen 
deden we met z’n allen in de 
grote zaal van het paleisje aan 
de Kneuterdijk. Na het eten 
vervolgde de stoet zijn route: 
eerst langs het stadhuis waar 
onze burgemeester op het balkon 
stond en ons welkom heette. 
Dit deel van het stadhuis aan de 

Grote Halstraat is alweer lang ge-
leden afgebroken. Dan op naar de 
Grote Marktstraat, daar stonden 
de rijen met kinderen en ouders 
meters dik, het was één groot 
feest. De route ging ook wel over 
de Hoefkade, via de Vaillantlaan, 
maar altijd richting Fahren-
heitstraat, Thomsonlaan en dan 
via de Goudsbloemlaan naar de 
Vogelwijk om te eindigen bij het 
Juliana Kinderziekenhuis. Daar 
kregen alle deelnemers eerst een 
kop erwtensoep, gemaakt in de 
keuken aldaar.

Na die lange dag was het feest 
nog niet voorbij: alle figuranten 
uit de stoet werden in groepjes 
naar de kinderafdelingen van de 
Haagse ziekenhuizen en kinder-
tehuizen vervoerd waar met de 
daar aanwezige kinderen het 
feest werd voortgezet. Sint ging 
met de hoofdpiet en nog een paar 
figuranten het JKZ bezoeken. Dat 
laatste heb ik ook een aantal ma-
len mogen meemaken. Het was 
altijd een bijzondere ontmoeting 
met kinderen waarbij vaak ook 
de ouders op bezoek waren. Zelfs 
gingen we bij baby’s in couveuses 
langs: ontroerende ontmoetin-
gen. Later vervielen de bezoeken 
na de intocht, wel jammer. Ik heb 
zelf mooie herinneringen aan die 
aan het ‘Zomerse Hof’ waar gees-
telijk gehandicapte kinderen ver-
bleven: mijn jongste broer Theo 
deed ook mee en hij had zijn 
viool meegenomen. Ik had thuis 
al gestudeerd op de Sinterklaas-
liedjes en daar stond een piano 
op ons te wachten en zo zongen 
de kinderen met de muziekpie-
ten hun favoriete liedjes.

Na 25 jaar veranderde mijn rol: 
de toenmalige hoofdpiet ging met 
pensioen en ik mocht zijn plek 
innemen. Ook werd de aankomst 
in de Scheveningse haven de 
standaard, waarbij de afhanke-
lijkheid van het weer wel groter 
werd: er zijn heel wat pieten 
zeeziek geweest als de golven te 
onstuimig waren. De stoomboot 
is dan ook een paar keer niet 
buitengaats geweest om deze 
ongemakken te voorkomen.
Een van meest ontroerende mo-
menten was een bezoek samen 
met de Sint in het nieuwe JKZ 
aan een tienermeisje met cystic 
fibrosis in het laatste stadium. 
Ze was met haar ouders en ze 
was zo blij dat Sint haar met zijn 
gevolg bezocht. Het zou haar 
laatste ontmoeting met de Sint 
zijn, niet lang daarna is zij over-
leden. Na dit bezoek moesten 
we ons herpakken: we gingen 
met loeiende sirenes, begeleid 
door motoragenten spoorslags 
naar de Spaanse ambassade. 
Daar zaten in de grote zaal zo’n 
honderd kinderen van alle Haag-
se basisscholen verzameld en 
opgewarmd door een goochelaar 
al op ons te wachten. De pieten 
gingen onder de ambassade door 
via de dienstingang naar de tuin 
om daar op de ramen te bonzen. 
Sint kwam vervolgens natuur-
lijk door de hoofdingang naar 
binnen en werd, onder gezang, 
ontvangen op een mooi versierde 
troon. Er volgde een leuk uurtje 
met de kinderen, ook die van 
medewerkers van de ambassade. 
Na dat uurtje mocht Sint en zijn 
pieten cadeautjes uitdelen die 
beschikbaar waren gesteld door 
de Spaanse speelgoedindustrie. 
Na deze lange dag ging het gezel-
schap naar de verkleedlocatie.

Die veerkleedlocatie heeft op 
vele plekken in de stad gezeten: 
het al genoemde Huize Over-
voorde, maar ook het Milvakamp, 
diverse sporthallen, heel lang het 
gastvrije Edith Steincollege en nu 
al jaren de Uithof. Het afschmin-
ken moet je wel leren: in mijn 
eerste jaren had ik nog dagen last 
van mijn ruwe huid van het poet-

sen. Ook de knellende band van 
de pruik voelde je de volgende 
dag nog.

Opmerkelijk feit is dat in al mijn 
50 jaren het weer maar één keer 
zo slecht is geweest dat de figu-
ranten op de Mauritskade/Piet 
Heinstraat bussen in moesten, 
om zo te voorkomen dat de scha-
de aan de kleding en de grime te 
groot zou worden. Leuk was het 
ook om in al die jaren onze eigen 
vier dochters te zien opgroeien: 
eerst als kleintjes langs de op-
tocht die mij niet herkenden als 
ik ze pepernoten of een hand gaf 
of zelfs in de armen nam. Later 
werden ze allemaal hulpieten 
die mee liepen in de optocht. Ze 
waren wel zo onherkenbaar dat 
ik alleen aan hun schoenen kon 
zien wie wie was. Zelf stond ik als 
kind de intocht te bewonderen 
bij de Thomsonlaan en later op 
de Fred.
Nog even over de voorberei-
dingsavonden: in de eerste jaren 
waren die, zoals eerder gezegd, 
in ons oude gemeentehuis. Daar 
werd na de instructie iets cultu-
reels gedaan: zo hebben we daar 
één van de eerste optredens van 
Hans Liberg mogen zien maar 
we hebben ook het ‘schuine’ 
optreden van Harry Touw alias 
Fred Haché mogen meemaken. 
Meestal werd zo’n avond beëin-
digd met een bingo om er zo voor 
te zorgen dat iedereen die avond 
kwam en ook bleef. Na de af-
braak van het gemeentehuis zijn 
wij voor deze voorbereidings-
avonden gaan zwerven door Den 
Haag en ommelanden. 
In de jaren zeventig, toen het 
AHC nog bestond, mochten de 
deelnemers aan de optocht ook 
naar de lustrumbijeenkomsten 
van het AHC. De eerste voor mij 
was nog in het Kurhaus waar 
o.a. Mini en Maxi optraden, de 
volgende twee in ons Congres-
gebouw waar we o.a. van het 
‘Kabaret Ivo de Wijs’ mochten 
genieten. Na het AHC, begin de 
jaren tachtig, verscheen de ge-
meente Den Haag als organisator 
en in deze eeuw is de organisatie 
van de intocht ‘geprivatiseerd’ en 

dat heeft zeker geen negatieve in-
vloed op de kwaliteit van de stoet 
gehad. Hoewel, ik zie de intocht 
eigenlijk nooit: ik loop bijna ach-
teraan naast het paard, ik mag de 
staffunctie bekleden.
De laatste 7 (?) jaar mag ik ge-
nieten van een fantastisch paard 
dat liefdevol met de kinderen 
omgaat: Sint stuurt het paard 
met enige regelmaat naar de zij-
kant richting kinderen, ze mogen 
het allemaal over het hoofd aaien 
zonder enige negatieve reactie. 
Omdat ik er de hele intocht naast 
loop, mag ik dit allemaal meema-
ken. Eigenlijk was het afscheid 
van het paard op het Plein voor 
mij het moeilijkst. Ik hoop wel 
dat ik volgend jaar deze schoon-
heid van 22 jaar dan nog mag 
bewonderen.

U zult zich natuurlijk afvragen: 
waarom deed je dit nog steeds? 
Je mag urenlang genieten van de 
kinderen met de glinstering van 
verlangen in hun oogjes en als 
je met de ‘stoomboot’ de haven 
binnenvaart geniet je van hun 
warme (ontvangst)bad. 

Nu heb ik er na 50 jaar een punt 
achter gezet, de laatste jaren 
heeft de pietendiscussie voor 
polarisatie gezorgd, ik heb mijn 
constructieve steentje wel kun-
nen bijdragen door prominent 
als ‘roetveegpiet’ deel te nemen. 
Mijn afsluitende intocht was 
gelukkig een heel mooie: een rus-
tige zee met een klein zonnetje 
waar wij door een armada van 
schepen en bootjes verwelkomd 
werden, vervolgens het warme 
onthaal door alle kinderen in de 
haven, de burgemeester en de 
Spaanse ambassadeur, en vervol-
gens een prima intocht die lekker 
op tijd ging met de vele kinderen 
waarmee ik op de foto mocht. 
Volgend jaar ga ik met mijn 
(klein)kinderen langs de kant 
staan, ik heb onze intocht in al 
die jaren niet kunnen zien, ik ben 
benieuwd.

Bert Wentink
h.c.wentink@hccnet.nl

Dinsdag 26 november 2019

ijn eerste keer dat ik onze Sint mocht assis-
teren was in 1970, m’n oudste broer Berend 
deed al een paar jaar mee, maar nu was ik 

ook aan de beurt. Ik was 20 jaar, je mocht in die jaren 
niet te jong zijn en het aantal beschikbare plekken 
voor strooipieten was zeer beperkt. Het contact met 
het AHC, die de tocht organiseerde, was door onze 
moeder gelegd met de voorzitter van het AHC: de 
heer Tanja. Dat was ook de buurtwinkelier die huis-
houdelijke artikelen verkocht in zijn pand aan de Aert 
van der Goesstraat, de Blokker ‘avant la lettre’.

Herinneringen aan 50 intochten van Sinterklaas 
M

1980 ‘t Zomerse Hof

2012 - Sint

1986 Spaande ambassade

2002 - Sinterklaas intocht
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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

Carola Pim 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

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

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57
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BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   
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All Inclusive Hotel Brauer ***All Inclusive Hotel Brauer ***  
TreisTreis--karden / Moezel / Duitslandkarden / Moezel / Duitsland  
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 239,€ 239,--  p.p.p.p.   

  

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed   
verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten  

  

  

  

  Kerstmarkten ValkenburgKerstmarkten ValkenburgKerstmarkten Valkenburg   
Hotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / Valkenburg   

3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. € 127,€ 127,€ 127,---   p.p.p.p.p.p.   

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels       

autovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitslandautovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland 

     All Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst en   ///   of Oud & Nieuwof Oud & Nieuwof Oud & Nieuw   
Wunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar   
3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  € 239,€ 239,€ 239,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Oranjeoord***All Inclusive Hotel Oranjeoord***  
Hoog Soeren / VeluweHoog Soeren / Veluwe  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 264,€ 264,--  p.p.p.p.   

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 

KerstKerst––  en Nieuwjaarreizen en Nieuwjaarreizen   

NIEUW    NIEUW    Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***  
  

              in Appelscha bij het Drentse en Friese Woldin Appelscha bij het Drentse en Friese Wold  
   

                                                                              Profiteer van de speciale Kerst KortingProfiteer van de speciale Kerst Korting  
                           4 dagen 4 dagen 4 dagen Kerst 24 Kerst 24 Kerst 24 ---   27 dec. van 27 dec. van 27 dec. van € 265,€ 265,€ 265,---   voor  voor  voor  € 210,€ 210,€ 210,---   p.p.p.p.p.p.   

                                          9 dagen 9 dagen 9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 675,€ 675,€ 675,---   voor  voor  voor  € 540,€ 540,€ 540,---   p.p.p.p.p.p.   
                                          3 dagen 3 dagen 3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 195,€ 195,€ 195,---   voor  voor  voor  € 155,€ 155,€ 155,---   p.p.p.p.p.p.   
                                       Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen   

20% Korting 

 voor alle 
vakanties zie 

 

  All Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantie   
De Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen   

4 dagen 24 4 dagen 24 4 dagen 24 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   

   Kerst autovakantie BrabantKerst autovakantie BrabantKerst autovakantie Brabant   
Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten    

5 dagen 23 5 dagen 23 5 dagen 23 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 285,€ 285,€ 285,---   p.p.p.p.p.p.   

  

All Inclusive Hotel Hoogeerd ***All Inclusive Hotel Hoogeerd ***  
Niftrik / Land van Maas en WaalNiftrik / Land van Maas en Waal  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 261,€ 261,--  p.p.p.p.   

Nieuw 
All Inclusive Hotels Autovakanties All Inclusive Hotels Autovakanties   

All Inclusive Hotel Appelscha ***All Inclusive Hotel Appelscha ***  
Appelscha  / DrentheAppelscha  / Drenthe--FrieslandFriesland  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 186,€ 186,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Der Jägerhof ***All Inclusive Der Jägerhof ***  
Teutoburgerwald / DuitslandTeutoburgerwald / Duitsland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 249,€ 249,--  p.p.p.p.   

De coöperatie CUVO/De Volharding heeft op 21 november 2019 
afscheid genomen van zijn bestuurslid 

Gerard van Otterloo

Gerard vervulde diverse bestuursfuncties 
binnen de activiteiten van de Volhardinggroep.

Hij was een inspiratie voor velen en 
een creatief denker en doener. 

De modernisering van de coöperatie 
plaatste De Volharding weer midden in de Haagse 
samenleving met het oprichten van onze stichting Steun en Toeverlaat, 
De Volharding Bomenstichting en de VolhardingVoordeelWinkel.

Voor de CUVO uitvaartzorg was hij de bouwheer voor het 
crematorium De Haagse Duinen.

Hij was een echte coöperatieman, vanuit zijn socialistische 
achtergrond en op basis van broederschap, gaf hij 
vorm aan de ledendemocratie. 
Onder het motto ‘Samen voor Elkaar’.

Het bestuur, de Ledenraad, de 27.000 leden 
en de vrijwilligers zijn hem blijvende dank verschuldigd.

CUVO/coöperatie De Volharding
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Dit was eerst een openbare lage-
re school aan de Nijkerklaan. De 
school lag bij de Zuiderparklaan. 
Ik ben geboren in 1937 en in 
1943 zette ik mijn eerste stapjes 

in de eerste klas. Mijn juffrouw 
heette Poelstra.

Op de klassenfoto ben ik 10 jaar; 
tweede rij, zittend met vlechtjes. 

Ook juffrouw Poelstra staat op 
de foto. De foto is gemaakt op de 
speelplaats aan de Nijkerklaan.

Het laatste half jaar 1949 zat ik 
op de Prinses Wilhelminaschool. 
Tijdens de feestelijke opening in 
de Harmelenstraat is deze foto 
gemaakt. Ik was toen 12 jaar.

De Harmelenstraat was toen nog 
allemaal weiland en polders. De 
Prinses Wilhelminaschool was de 
eerste school die gebouwd werd. 
Hij was helemaal van hout. Op de 
foto staat ook meneer Van Hoorn 
waar ik toen bij in de klas zat 
(de zesde klas). En ook juffrouw 
Poelstra staat er op.

Ik herinner me nog de feestelijke 
opening van de Prinses Wilhel-
minaschool. De ene foto is geno-
men op de Nijkerklaan (1947). 
De andere foto is genomen in de 
Harmelenstraat (1949). Later 
kwamen er meerdere houten 
scholen.

Maar ik vergeet nooit meer 
het moment van de feestelijke 
opening van de Prinses Wilhel-
minaschool. Hij stond op de plek 
tegenover de vroegere Paaskerk. 
De kerk is er nog steeds, maar is 
nu een moskee geworden.

An Portier
anportier@live.nl

Prinses Wilhelminaschool
In het krantje van 3 september las ik een leuk stukje over de Prinses Wilhelmi-
naschool. Graag wil ik hier nog wat over vertellen.

1949

1947

 Dinsdag 26 november 2019   

Waar zijn ze gebleven?

Na de beginjaren, gericht op 
de toekomst, werden ook de 
jeugdgroepen opgericht met 
voor de kleinste The Little Stars 
(vanaf 4 à 5 jaar), The Midi Girls 
en The Sweet om uiteindelijk bij 
de showgroep te eindigen. Rond 
1982 was de topperiode met 
het organiseren van een taptoe 
in het FC Den Haag-stadion en 
het optreden van alle groepen 
tegelijk in de jubileumshow. 
Voor degenen die herinneringen 
willen ophalen: zeer veel foto’s 
staan op de Facebookpagina’s 
van Fentissy.

Tot 1992 is de groep actief ge-

weest, maar met het verhuizen 
van Harry en Hannie naar het 
oosten van het land, is een einde 
gekomen aan deze fantastische 
periode. Wat over is gebleven 
zijn de vele herinneringen 

aan de optredens, waaronder 
met het vliegtuig naar Cannes, 
Frankrijk, om de mimosafees-
ten op te �leuren, de optochten 
in Duitsland, Frankrijk, Zwit-
serland en Engeland. De vele 

taptoes die vooral door de 
waaiershow van de groep veel 
gevraagd werden.

Ook de tv-optredens bij de 
Willem Ruisshow, De Playback-
show van Henny Huisman en de 
Op naar de Topshow met Eddy 
Becker zijn onvergetelijk. Bij de 
jeugdgroepen zijn vooral de her-
inneringen aan de vele concour-
sen en prijzen die behaald zijn.

Om dit allemaal weer een beetje 
te ‘herbeleven’ zijn wij nu dus 
op zoek naar alle meiden die 
ooit lid zijn geweest van één van 
de Fentissy groepen. Ben jij dat? 
Meld je dan aan op Facebook als 
vriend van de Fentissy-reünie en 
je ontvangt de uitnodiging voor 
de reünie op zondagmiddag 19 
januari 2020. 

Harry Blokpoel
h_blokpoel@hotmail.com

N a ruim 25 jaar organiseert showgroep Fentissy een reünie, maar 
waar zijn alle meiden, nu dus ‘dames op leeftijd’, gebleven? Show-
groep Fentissy werd in 1972 opgericht door Harry en Hannie 

Blokpoel en groeide snel uit tot een bloeiende vereniging met optredens in 
binnen en buitenland.
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LOEPLAMP TAFELMODEL

Een leesloep met voet maakt het u 
gemakkelijk om te lezen en andere 
hobby’s of werkzaamheden aan tafel 
te doen. Met dit tafelmodel leesloep 
heeft u de handen vrij om u volledig op 
uw bezigheid te kunnen concentreren. 
Voorzien van een heldere lamp, 
gesloten knikarm, lensdiameter 10 
cm en vergroting 2,25x.    

    Bel en bestel 070-2210580

   WWW.COMFORTLAND.NL

Deze Fysic FXA-100 
alarmknop biedt u de 
mogelijkheid iemand te 
alarmeren in geval van 
nood. Eenvoudig in gebruik 
en zonder maandelijkse 
abonnementskosten van 
een centrale. Werkt in 
combinatie met een SIM-
kaart waardoor het overal 
bereikbaarheid geeft. 

- 5 noodnummers in te stellen 
- ingebouwde GPS 
- ontvangen van inkomende
  gesprekken 
- 3 snelkeuze toetsen voor 
  uitgaande gesprekken 
- handsfree bellen 
- inclusief draagkoord 

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 waarbij 
uw locatie automatisch 
doorgegeven wordt. Met één 
druk op de knop krijgt u contact 
met een van de familieleden, 
vrienden of buren die u heeft 
voorgeprogrammeerd. 

ALARMKNOP MET GPS-TRACKER

 € 109,-

Verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling (bij bestellingen boven € 75,- is de verzending gratis). 
Wilt u langskomen in onze winkel aan de Roggeveenstraat 116 in Den Haag? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

FYSIC BIG BUTTON DECT 
TWINSET FX-7020

Gebruiksvriendelijke big button DECT 
telefoon bestaand uit een basistoestel 
en een extra handset. Een telefoon 
met grote toetsen, extra grote 
letter-/cijferweergave en instelbaar 
volume. U kunt twee noodnummers 
voorprogrammeren en met één 
druk op de knop verbinding maken 
met diegenen. De extra handset is 
draadloos en kunt u bijvoorbeeld in 
uw slaapkamer plaatsen.

 € 84,95HANDIGE BOODSCHAPPENTROLLEYS  

NU

NU

NU

 € 39,95

NU

De handige Go Up trolley combineert 
design, mode, comfort tot één 
praktische trolley. Deze trolley is 
extra stabiel met 4 wielen en kunt 
u zowel vooruit trekken als duwen. 
Zo geeft de trolley ook enige steun 
bij het lopen. De zwenkwielen aan 
de voorzijde maken de trolley zeer 
wendbaar, ook als hij wat zwaarder 
beladen is. Zo weet u zeker dat u 
comfortabel kunt winkelen. Het 
handvat is kantelbaar en kunt u 

hierdoor in hoogte verstellen. 
De ruime tas is regenbestendig 
en heeft een inhoud van 40 liter 
en een apart koelvak. De Go Up 
trolley is inklapbaar tot een klein 
pakket en hierdoor goed mee te 
nemen in de auto. Verkrijgbaar 
in de kleuren rood, zwart, 
donkerblauw, jeansblauw, lila, 
zeegroen, lichtblauw, zilvergrijs 
en grijs linnenlook. 

PLAYMARKET GO UP

De ideale trolley om uw 
boodschappen mee te doen 
vanwege de ruime trolleytas met 
wijde opening en hoge bodem, 
zodat u eenvoudig bij uw spullen 
in de trolley kunt zonder veel te 
hoeven bukken. Lichtgewicht en 
zeer wendbaar met 4 soepele 

zwenkwielen en bovendien 
eenvoudig inklapbaar. Deze 
trolley duwt u voor u uit en 
geeft hiermee enige steun 
bij het lopen. U zult versteld 
staan van het comfort en 
gebruikersgemak. Verkrijgbaar 
in 6 verschillende kleuren.

PLAYMARKET WE GO

 €149,-

 €159,-

Deluxe trolley met extra ruime, 
regenbestendige tas met inhoud 
van 70 liter en een groot koelvak. 
Het unieke aan deze trolley is de 
parkeerrem, soepele zwenkwielen 
en de in hoogte verstelbare 
duwbeugel. 

De duwbeugel is kantelbaar 
voor extra veel steun tijdens het 
lopen. Leverbaar met stevige tas 
in de kleuren: zwart, donkergrijs 
en donkerblauw. De trolley is 
compact inklapbaar. 

SECC DELUXE TROLLEY XL

 €199,-

ONZE MEEST POPULAIRE BOODSCHAPPENTROLLEYS!

“Oh kom er eens kijken“

de voorzijde maken de trolley zeer 
wendbaar, ook als hij wat zwaarder 
beladen is. Zo weet u zeker dat u 
comfortabel kunt winkelen. Het 
handvat is kantelbaar en kunt u 

    Bel en bestel 

ALARMKNOP MET GPS-TRACKER

“Oh kom er eens kijken““Oh kom er eens kijken“

Deze Fysic FXA-100 
alarmknop biedt u de 
mogelijkheid iemand te 
alarmeren in geval van 

ALARMKNOP MET GPS-TRACKER

“Oh kom er eens kijken““Oh kom er eens kijken““Oh kom er eens kijken“

Wilt u langskomen in onze winkel aan de Roggeveenstraat 116 in Den Haag? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

 Dinsdag 26 november 2019   
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We moeten ons overigens wel 
realiseren dat we het over de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw 
hebben. Provo en de Kabouters 
hebben de toenmalige samenle-
ving in ons land aardig op z’n kop 
gezet. Teksten die vaak humoris-
tisch bedoeld waren, het woord 
‘ludiek’ is toen bedacht, werden 
door de autoriteiten als serieus 
geïnterpreteerd met alle gevol-
gen van dien. Kennelijk was het 
uitgeven van dit soort boekjes 
in de mode geraakt, want er ver-
scheen ook een Rood-wit-blauw 
boekje en een Oranje boekje, 
maar dit terzijde. 

Het rode boekje 
voor scholieren
Dit boekje is door een drietal 
kritische leraren geschreven, in 
voortdurend overleg met leer-
lingen, dat dan weer wel. Laat 
ik een klein deel van de inhoud 
overnemen.

‘Je zit op school. Elke dag in 
een klas. Je hebt daar een vaste 
plaats. Ogen naar het bord, mond 
dicht en stilzitten. Luisteren jij! 
Binnen is stilte, één man voor 
de klas. Verder: rust, klassikaal 
bezig zijn. Een bel, een zoemer: 
volgende vak. De muur tussen 
school en maatschappij lijkt erg 
dik. Wij vinden dat de maat-
schappij er toch doorheen dringt. 
Dit boekje wil dat zichtbaar 
maken. Omdat wij vinden dat 
deze maatschappij niet deugt, 
geeft het boekje kritiek op wat er 
tevoorschijn komt. Dit rode boek-
je wil ook duidelijk maken hoe 
het anders zou kunnen. Hoe je er 
ook tegenover staat, dit boekje 
gaat over jouw school, over jouw 
leraren, over jouw lessen. Je 
kunt er de strijd op school mee 
beginnen. 
Wat leer je op school? Je leert er 
kritiekloos gehoorzamen. Je leert 
er wedijveren met anderen. Je 
leert er over jezelf te beslissen. Je 
wordt er precies gemaakt zoals je 
baas je later graag wil hebben.’
In deze trant gaat het betoog van 
deze kritische leraren verder. 

Ook worden onderwerpen 
als seks, genotmiddelen, 
militaire dienst, dolle mina 
en communes behandeld. 
Wat opvalt is dat het vooral 
aangeeft hoe het niet moet en 
zo af en toe staan er aanwij-
zingen in hoe het beter zou 
kunnen. De school wordt gezien 
als een belangrijk deel van 
de maatschappij en vanuit die 
school moet je dan ook proberen 
de maatschappij te veranderen, 
desnoods met harde hand.

Het groene boekje 
nuchter protest tegen 
het rode
Dit boekje is geschreven door 
drie leerkrachten die elkaar 
kenden van de Haagse Chris-
telijke Kweekschool. Ze waren 
het duidelijk niet eens met de 
inhoud van het rode boekje, 
die ze opruiend en misleidend 
vonden. Een groot deel van de 
tekst van dit boekje wordt dan 
ook gebruikt om aan te tonen 
dat ze hierin zeker niet alleen 
stonden. Ik heb overigens zo’n 
vermoeden dat ze die inhoud 
veel te serieus genomen hebben. 
Het rode boekje geeft slechts een 
karikatuur van het onderwijs van 
ruim vijftig jaar geleden en wij 
beseffen dat wij in onze kritiek 
op Het rode boekje weinig oplos-
singen hebben gegeven, zo lees 
ik. Dit laatste is jammer. Ook in 
dit boekje lezen we vooral weer 
hoe het niet moet.

Het rode boekje met 
groene spikkeltjes.
De titel van dit boekje geeft aan 
dat de schrijvers het voor een 
groot deel met de inhoud van 
het rode boekje eens waren en 
voor een zeer gering deel met 
die van het groene. Dit boekje 
is geschreven en geïllustreerd 
door een tweetal leerlingen 
en een leraar van een Haagse 
middelbare school. U leest het 
goed, een tweetal leerlingen en 
dat lijkt me een gouden greep. 
Laat de leerlingen zelf maar eens 
duidelijk maken wat ze van het 

onderwijs verwachten. Eén van 
die leerlingen is een bekende 
Haagse journalist geworden en 
vervolgens hoofdredacteur van 
een bekend Haags weekblad. Het 
boekje begint als volgt: een zeer 
democratisch ingestelde leraar 
stelt aan de klas voor om met 
aardrijkskunde te gaan beginnen. 
“De Rijn komt bij Lobith ons land 
binnen”, zo begint hij. Eén van de 
leerlingen merkt op: “Dat maken 
wij wel uit!” Dit geeft aan dat 
enige humor geen kwaad kan 
wanneer een dergelijk onder-
werp ter sprake komt. Deze 
auteurs hebben begrepen dat 
Het rode boekje voor scholieren 
een aanzet tot een ingrijpende 
verandering van het onderwijs 
in ons land wilde zijn en dat de 
tekst niet al te letterlijk genomen 
moet worden. Die ingrijpende 
verandering was hard nodig, ook 
in die tijd. De auteurs verdui-
delijken waarom er nog een 
derde boekje over de misstanden 
binnen het onderwijs moest 
komen: “Als leerling en leraar 
zijn we dagelijks bij het onder-
wijs betrokken en zo zien we ook 
allebei de wantoestanden. We 
reageren de hierdoor ontstane 
problemen niet op elkaar af, 

doch door middel van dit boekje. 
Zo kunnen we de zaak van twee 
kanten bekijken. Dit is dan ook 
het eerste boekje waarin echt 
van samenwerking sprake is.”

Als oplossing voor de problemen 
binnen het onderwijs zien ze een 
wezenlijke samenwerking tussen 
allen die met het onderwijs te 
maken hebben. Laten we nu ein-
delijk die zuiltjes en vakjes men-
taliteit eens slopen. Laten we nu 
eens inzien hoe belangrijk al die 
op school doorgebrachte uren 
zijn. Laten ouders uit belangstel-
ling eens op school komen kijken 
en niet alleen om een klacht in te 
dienen. En de mededeling: “Koop 
eens een psychedelisch brilletje 
tegen bedrijfsblindheid”, lijkt me 
een mooie om mee te eindigen.

Wanneer ik dit zo lees na een 

kleine vijftig jaar vraag ik me 
af hoe het nu gesteld is met het 
onderwijs in het algemeen. De 
verhouding leerling-leraar is 
veranderd, dat staat vast. Het ge-
bruikmaken van computers heeft 
veel veranderingen, meestal 
verbeteringen, met zich meege-
bracht. Leerlingen - en niet te 
vergeten de ouders - zijn mon-
diger geworden en dat is helaas 
niet altijd positief te noemen. 
Ik denk dat de leerkracht meer 
als professional gezien moet 
worden. Soms lijkt het wel of 
iedereen voor de klas kan gaan 
staan om vervolgens een les van 
niveau te gaan geven. Het gaat 
er niet om wat je aan leerlingen 
doorgeeft, maar hoe je dat doet 
en dat is vakwerk.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

n de maand april van het jaar 1964 verscheen er in de Volksrepubliek China een 
boekje waarin meer dan 400 citaten van de toenmalige leider van deze republiek, 
Mao Zedong, staan vermeld. In 1967 verscheen de Nederlandse vertaling en in ver-

band met het formaat en de kleur sprak men van Het rode boekje. In de maand september 
van het jaar 1970, verscheen er nog een rood boekje met als titel: Het rode boekje voor 
scholieren. Twee maanden later kwam hier een antwoord op, getiteld: Het groene boekje 
nuchter protest tegen het rode. En in de maand januari van het jaar 1971 kwam tenslotte 
op beide boekjes een Haags antwoord, getiteld: Het rode boekje 
met groene spikkeltjes.

Over rode en groene boekjes
I boekje waarin meer dan 400 citaten van de toenmalige leider van deze republiek, 

Mao Zedong, staan vermeld. In 1967 verscheen de Nederlandse vertaling en in ver-
band met het formaat en de kleur sprak men van Het rode boekje. In de maand september 

aangeeft hoe het niet moet en 

kunnen. De school wordt gezien 

de maatschappij en vanuit die 
school moet je dan ook proberen 
de maatschappij te veranderen, 

nuchter protest tegen 

telijke Kweekschool. Ze waren 
het duidelijk niet eens met de 

op beide boekjes een Haags antwoord, getiteld: Het rode boekje 

doch door middel van dit boekje. kleine vijftig jaar vraag ik me 
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WWW.DEHOFPAS.NL
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

UITGELICHTE SPAARPARTNERS
In de Haagse Tijden zullen we je continu op de hoogte houden van de nieuwste partners. 
Kijk voor het volledige overzicht op www.dehofpas.nl

Wraps, smoothies en een lekker bakkie koffie, heerlijk om 
je ochtend goed en verantwoord mee te beginnen. Bijna 
alle gerechten zijn gebaseerd op fruit en groente. Afhalen 
is ook mogelijk.

Spaarpercentage: 6%

Hier vindt je een breed en uniek aanbod aan cadeauartike-
len op het gebied van interieur, lifestyle en accessoires. Dit 
is het juiste adres voor leuke en bijzondere cadeautjes!

Spaarpercentage: 2%

Arari
Loosduinsekade 91A, Den Haag

La Casa 
Reinkenstraat 77, Den Haag

Bailine is een succesvolle methode die zich richt op de 
verbetering van de schoonheid, de gezondheid en het 
welzijn van de vrouw. Bailine komt uit Noorwegen en is 
wereldwijd actief. Probeer het ook!

Spaarpercentage: 1%

Een ware koffieparel in het centrum van de stad! In deze 
winkel vind je tientallen espressomachines, van oud tot 
nieuw. Geniet van de vele soorten koffie.

Spaarpercentage: 5%

Bailine Rijswijk  
Kerklaan 17A, Den Haag

Espresso Perfetto 
Prinsestraat 47, Den Haag

Importeert een eigen collectie stoffen, woontextiel en 
accessoires van natuurlijke materialen en textiel uit 
het Indiase subcontinent. Veel items worden speciaal 
ontwikkeld en zijn dan ook erg uniek!

Spaarpercentage: 4%

Heinde & Van Verre  
Vondelstraat 48, Den Haag

Wist je dat het vaak voordeliger is om je cartridge te laten 
hervullen i.p.v. een nieuwe te kopen? Ink-Clinic doet dit ter 
plekke voor je, gereed binnen een paar minuten.

Spaarpercentage: 5%

Ink-Clinic 
Theresiastraat 147, Den Haag
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Een zeer charmant driesterrenhotel aan het Prins Hen-
drikplein, precies tussen het centrum en de ambassade-
wijk in. In de directe omgeving vind je leuke restaurants in 
alle prijscategorieën.

Spaarpercentage: 5%

Bij La Bodeguita kun je terecht voor Salsa, Bachata, 
Kizomba en Zumba danslessen. Ook ben je iedere 
donderdag en vrijdag welkom voor de gezelligste feesten. 
Join the Latin feeling!

Spaarpercentage: 6%

Hotel Sebel 
Prins Hendrikplein 20, Den Haag

La Bodeguita 
Oude Molstraat 32D, Den Haag

Bij dit Griekse restaurant kan je terecht voor homemade 
gerechten uit de Mediterrane keuken. Altijd vers en elke 
dag een ander menu! Ook vegetarisch en veganistisch eten 
is mogelijk.

Spaarpercentage: 10%

Menny’s Kitchen 
Piet Heinstraat 66, Den Haag

SPAAR VOOR 
KORTINGEN 
EN STEUN DE 
LOKALE 
ONDERNEMERS!
Spaar punten bij diverse ondernemers 
in jouw buurt. Gespaarde punten kun 
je een volgende keer inwisselen voor 
korting of je spaart nog even door 
voor gratis producten, diensten, uitjes, 
attracties, wellness, een diner, cultuur 
of evenementen.

De Hofpas heeft voordelen voor iedereen! Je bent 
voordeliger uit en ontdekt verborgen pareltjes in 
jouw stad. Door vaker bij lokale ondernemers te 
winkelen houden we samen de buurten levendig.

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.
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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 papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of 
penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een 
open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. 
Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 
030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

   Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria   

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. 
Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben 
die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrek-
king 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. 

Den Haag begint weer te dichten

Den Haag is een stad met een rijk historisch verleden, een stad vol herinneringen en beleve-
nissen. Nog niet eerder is de Haagse geschiedenis in de volle breedte vastgelegd in de hoog-
ste kunstvorm: de poëzie. De R.G. Ruijs Stichting en Bibliotheek Den Haag hebben daarom de 
krachten gebundeld en lanceren een nieuw project dat op zoek gaat naar die in dichtvorm 
gegoten weergave van het ‘Haags Verleden’.
Na een viertal succesvolle edities van Poëzie Op Pootjes, waarin het ‘Haagse Gevoel’ centraal 
stond en waarbij rond de 1.700 nieuwe Haagse gedichten werden ingezameld, is het nu de 
beurt aan het ‘Haags Verleden in Gedichten’. Opnieuw een inzamelingsactie van gedichten, 
geschreven door gewone en bijzondere Hagenaars en Hagenezen.

Het Haags Verleden
Alle Haagse dichters (amateur of net even meer dan dat) worden uitgenodigd een gedicht te 
schrijven over een bijzondere, kleine of grote gebeurtenis uit de geschiedenis van Den Haag. 
Daarbij zal worden geprobeerd een �link deel van de Haagse geschiedeniscanon in gedichten 
te vatten. Het Haagse verleden biedt volop inspiratie. Ofwel omdat het een aansprekende 
piketpaal in de tijd is, ofwel omdat het een persoonlijke ervaring of belevenis betreft, of 
gewoon omdat het moment zo markant of pikant was. Kortom: bijna iedere gebeurtenis 
uit het Haagse verleden kan onderwerp zijn voor een uniek gedicht. Een voorbeeldlijst met 
historische momenten en zaken staat ter inspiratie op Facebook.com/haagsverleden (zie 
ook bijlage). 

Workshops
Wie wat hulp en/of advies nodig heeft bij het schrijven van een gedicht, kan daarvoor 
terecht bij een van de workshops die in januari en februari in samenwerking met Huis van 
Gedichten worden gehouden in vijf verschillende bibliotheek�ilialen. Deelname aan de 
workshops is gratis, net als de kof�ie en thee. Op de site www.haagsverleden.nl staat waar 
en wanneer de workshops zijn. Gedichten inzenden kan tot 1 maart 2020. Mail naar info@
haagsverleden.nl. Meer informatie staat op www.haagsverleden.nl.

Pierre’s kookrevolutie

Kom naar de lezing/kookdemonstratie waar deze enthousiaste kok een 
totaal nieuwe kookvisie presenteert! Eentje die niet alleen duurzaam is 
voor onze planeet, maar ook voor je portemonnee. En Pierre zal Pierre 
niet zijn als hij er geen feestje van maakt. 
do 28 nov 20:30 uur, Theatercafé  €12.50 
Theater de Veste, Vesteplein 1 Delft, Telefoonkassa: 015 - 212 13 12

Theaterspektakel in Zuiderpark tussen kerst en nieuwjaar

Van 23-29 december staat het Zuiderparktheater in het teken van twee bekende deugnieten: 
Pippi Langkous en Peter Pan. Schrijfster Marian Pankow en regisseur Arne Sybren Postma 
maakten Pippi & Pan, een heel eigen verhaal over deze twee jeugdhelden.

De nieuwe productie van het Zuiderparktheater komt twee jaar na het succes van de prijs-
winnende voorstelling SCROOGE!, de winterwandeling die in 2017 het Zuiderpark verlichtte 
tijdens de feestdagen. Pippi & Pan is een theateravontuur over kind zijn en blijven, over het 
ontsnappen aan instanties, de politie, en de werkelijkheid. Een knipoog naar de bekende 
verhalen, waarbij de volwassen Pippi en Pan met elkaar verweven worden.

Kerstrommelmarkt op het plein aan het Binnendoor

De bewoners van Vereniging Wonen Werken Pander organiseren op 14 december van 12u 
tot 17u een gezellige Kerstrommelmarkt op het plein aan het Binnendoor. Voor mensen die 
willen verkopen: alleen particulieren. Tafel of kleed zelf meenemen. 

We willen graag veel mensen uit de buurt ontmoeten. 
Opgeven bij Irene (06-43061752) of Melati (06-26927992).

EEN NIEUWE REMBRANDT IN DE 21ste EEUW. 

Hoe dit mogelijk is vertelt Prof. Dr. Claudia Swan, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de 
Northwestern University in Evanston (Chicago), U.SA., in een lezing (in het Nederlands). Zij 
laat zien hoe door kunsthistorisch en kunsttechnisch onderzoek een onbekend werk kan 
worden herkend als een echte Rembrandt. Ook gaat zij in op de vernieuwingen in de kennis 
en kunstgeschiedenis die zorgen voor nieuwe verhalen over oude meesters.
Plaats: Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955. Tijd: zaterdag 30 november, 10.30 
uur. Toegang: leden en vrienden €5,—, belangstellenden €10,—.

Uitvoering Quatre-Mainsgroep ‘s-Gravenhage

Op zaterdag 30 november is er een uitvoering door de Quatre-mainsgroep ’s-Gravenhage in 
het Elisabeth Vreedehuis (voorheen Helicon en De Zalen), Riouwstraat 1 in Den Haag. 
Er wordt gemusiceerd op de mooie Steinway vleugel. 
Een goede piano ernaast maakt dat ook werken voor 2 piano’s ten gehore worden gebracht.
De muzikale middag start om 14:30 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is 
welkom.
Er zal die middag pianomuziek ten gehore worden gebracht van o.a. Franck, Mozart, Bach, 
Rachmaninoff en Simeon ten Holt.

Ticketverkoop van start wintereditie Stadsbal Delft

Delft e.o. kan zich opmaken voor een bijzonder 
sfeervol avondje uit, waar volop gedanst kan worden 
in verschillende dansstijlen. Het is voor de twaalfde 
keer dat het leukste dansevenement van de regio 
plaats vindt: de organisatoren van Stadsbal Delft no-
digen alle danslie�hebbers uit om op 4 januari 2020 
te komen shinen op de dansvloer in Theater de Veste. Vooraf aan dit winterbal worden 
leuke workshops gegeven waar je je vanaf nu voor op kan geven.

datum/tijd: 4 januari 2020 – 20:30 uur
toegangsprijs: voorverkoop € 8,50 Stadsbal | combiticket Workshop + Stadsbal € 16,00

Voorafgaand aan het bal worden er workshops gegeven om 19.00 uur, waarvoor een combi 
ticket kan worden aangeschaft, dat eveneens toegang geeft tot het bal zelf

Het Stadsbal Delft wordt georganiseerd door Dansschool Wesseling en Theater de Veste.
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Sinds 1935

Respectvolle en 
betaalbare begrafenissen

www.cuvo.nl 070 - 346 95 71
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Borsalino

Voorgerecht

Tussengerecht
Heldere runderbouillon

Romige champignonsoep

Hoofdgerecht
Gegrilde varkenshaas
Gegrilde tournedos
Gegrilde zalm�let
Eendenborst�let

Gebakken slibtongetjes

Nagerecht
Grand kerst dessert

Gewokte garnalen
Hollandse garnalencocktail

Carpaccio
Oosterse taugé

Heerlijke frisse salade

Borsalinobij
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Bij reservering vanaf 10 pers. 
Deze actie is niet geldig op 

25/26 december.
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Reserveer nu 

uw kerstdiner 

Voorgerecht

Reserveer nu Reserveer nu Reserveer nu 
uw kerstdiner 

Reserveer nu Reserveer nu Reserveer nu Reserveer nu Reserveer nu 
Een heerlijk 

4-gangen 
keuzemenu 

voor  € 44,50 p.p.

Een heerlijk 
4-gangen 

1e en 2e
Kerstdag

 Ome Ed
verhalen uit het koffiehuis

Nu
verkrijgbaar

Geniet van 

Ome Ed, 

Schele Joop, 

Leen Half Een, 

Gerard de 

Gleuvengli jder 

en andere 

vreemde vogels. 

Hun avonturen 

worden afgewisseld 

met columns én een 

kennistest Haags, 

‘Ut Groen Geile Hoekie’.

Bestel via www.haags.nl of 

in de winkel bij boekhandel Paagman

Sjaak Bral:
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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’.

Erf- en schenkingsrecht
 
Langstlevende en
‘estateplanning’
Wij willen een testament op de langst-
levende laten opstellen om fiscaal 
optimaal voordeel te krijgen, óók voor 
onze kinderen. Ik heb begrepen dat we 
daardoor kunnen besparen op erfrech-
ten voor de kinderen na ons overlijden. 
Hoe moeten we dat doen?

U haalt twee dingen door elkaar: het 
langstlevende testament (waarbij de 
overlevende ouder het beheer krijgt 
over de totale nalatenschap van de 
partner) en een fiscale constructie om 
(hoge) successierechten te voorkomen 
voor kinderen. Dat zijn twee aparte 
kwesties.
Het wettelijk erfrecht voorziet (per 1 
januari 2003) al in het automatisch 
nalaten aan de langstlevende van 
echtgenoten c.q. geregistreerde part-
ners. Alleen als u wat nadere zaken 
wil overeenkomen raden we aan een 
testament op de langstlevende te laten 
opstellen bij een notaris die u hiervoor 
alle informatie kan geven. We kunnen 

dat hier allemaal niet uitleggen.
Als u en uw partner over een groot 
vermogen beschikt kunt u aan zoge-
heten ‘estateplanning’ doen door bij 
leven optimaal gebruik te maken van 
de fiscale vrijstellingen bij schenkin-
gen of dat op papier te doen maar zelf 
over het geld te blijven beschikken. 
Daarmee kunnen (later) erfrechten 
worden bespaard. Ook hiervoor raden 
wij u aan eerst uitgebreid advies te 
vragen aan een notaris.

De huwelijkspartner
van overleden kind
Het enige kind van onze alleenstaande 
kennis is onlangs overleden. Met de hu-
welijkspartner van het overleden kind 
heeft zij geen contact meer. Als onze 
kennis, die al 80+ is, komt te overlijden, 
deelt dan de huwelijkspartner van het 
overleden kind mee in de erfenis die 
bestaat uit een eigen huis? Kan die 
huwelijkspartner onterfd worden? Onze 
kennis heeft verder alleen een zus en 
een nicht.

Als uw kennis overlijdt, dan zijn de 
eigen kinderen erfgenaam als in een 

testament niet anders is bepaald. Dus 
de huwelijkspartner (schoonzoon of 
schoondochter?) is hooguit erfgenaam 
als ouder wanneer het eigen kind al is 
overleden. Uw kennis kan dat in een 
testament zelfs bepalen. 
Als het eigen overleden kind zelf 
kinderen had zou die door plaatsver-
vulling erven. Als de 80-plusser na 
overlijden in waarde veel nalaat, is het 
verstandig na te denken aan wie zij wil 
nalaten door het laten opstellen van 
een testament. Een notaris kan alle in-
formatie geven. Anders geldt namelijk 
in de door uw geschetste situatie het 
wettelijk erfrecht gelden. 

Samenlevingskwesties

Huwen in gezamenlijke
boedel van elkaar
Ik lees net in uw rubriek over trouwen 
en eventueel op huwelijkse voor-
waarden. Volgens mij is de wet dit 
jaar veranderd en trouw je sowieso 
op huwelijksvoorwaarden. Dan is het 
bezit van voor de huwelijksvoltrekking 
toch gescheiden? Of geldt dat niet voor 

schulden? Me dunkt dat dit wel op pa-
pier moet staan maar je hoeft dan toch 
niet meer naar de notaris? 

Zodra je huwt zonder voorwaarden 
vooraf dan word je geacht in ge-
meenschap van goederen te trouwen. 
De laatste wetswijziging was per 1 
januari 2018. Zie ook een van de vele 
internetsites hierover: https://huwe-
lijksevoorwaarden-nl.nl/. 
In gemeenschap van goederen 
trouwen geldt trouwens niet voor 
schulden die een van de huwelijks-
partners maakt bij een gezamenlijke 
huwelijksboedel. Voor huwelijksvoor-
waarden moet ook een notaris aan te 
pas komen. Op de genoemde site is het 
eenvoudig een notaris te vinden die 
huwelijksvoorwaarden maakt. Hij of 
zij is wel nodig! U kunt ook terecht op 
de goedkoopste notaris in uw regio. 

Scheiden van elkaar
doet soms lijden
Ik wil met mijn huwelijkspartner gaan 
scheiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

In een deel van de gevallen doet dat 

pijn. U kunt beter een eigen echtschei-
dingsadvocaat nemen dan samen 
door te gaan als u botst met elkaar. De 
mogelijkheid is om ook mediator in te 
schakelen: een gezamenlijke advocaat 
die voor twee scheidingspartijen 
optreedt. 
Dit is in de eindjaren ’80 overgewaaid 
uit de Verenigde Staten voor partners 
die niet in een vechtscheiding willen 
en toch uit elkaar willen gaan. 
Dat heeft alleen maar zin als partners 
nog tot op zekere hoogte goed met 
elkaar overweg kunnen. Mediators 
zjn wél goedkoper. De advocaat die 
als mediator optreedt moet met beide 
partijen goed kunnen omgaan.  
Daarvoor is ook een aparte opleiding 
in het leven geroepen. Hij/zij houdt 
ook rekening met de eventuele kinde-
ren uit een huwelijk of een samenle-
vingscontract.

Het blijft natuurlijk een lastig onder-
werp of u met kinderen uit elkaar wil. 
In het convenant, dat uiteindelijk rech-
terlijk vast wordt gesteld, zijn er ook 
vele mogelijkheden voor omgangsre-
gelingen met kinderen.      

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Bodega de Posthoorn. 
De Haagsche eet- & drinkegelegenheid. 
Dutch and indonesian food and drinks. 

500 gram boter 
1200 gram gezeefde bloem 
2 liter visbouillon 
1 liter koksroom 
2 kg holl. Garnalen 
1 bos gehakte bieslook 
1 bos gehakte peterselie 
1 bos salie 
4 el dille tops 
Zout en peper naar smaak 

Maak een blonde roux 
van de boter en bloem, 
laat afkoelen. 
Breng het visbouillon 
en de koksroom aan 
de kook, voeg beetje bij 
beetje de koude roux toe en 
blijven roeren om een gladde 
massa te krijgen. 

Voeg daarna de garnalen toe en 
de gehakte kruiden  Breng op 
smaak met zout en peper 

De salpicon op een zacht vuur 
een 1/2 uur doorkoken, regelma-
tig de bodem van de pan los-
schrapen om aanbranden te voor-
komen. 

Als de salpicon te dik is kan je 
deze verdunnen met witte wijn. 

Proeven, in een savingdish bak 
scheppen en laten afkoelen. In 
spuitzakken vullen. Gedeelte 
invriezen. 

Paneren met bloem, losgeklopte 
eiwit met een beetje olie 

en panko (witte brood-
kruim).

De kroketjes 
frituren totdat ze 
goudbruin zijn.

Eet smakelijk!

Bodega De 
Posthoorn

Lange Voorhout 39a
Reserveren 070 3604906

Vooraf 4,75 - 9,95
Hoofd 10,20 - 22,95
Dessert 3,75 - 9,95
Wijn glas vanaf 4,45 fles v.a. 22,20

Trouwdag en verjaardag...
Op maandagavond 4 november - het is zowel onze trouwdag (27 jaar) als de verjaardag van onze hond Pablo 
(10 jaar) - gaan we dineren bij Bodega De Posthoorn, de oudste bodega van Den Haag. In dit nummer krijgt u 
een recept van datzelfde restaurant voorgeschoteld! Eet smakelijk!

Recept Hollandse garnalen kroket voor ongeveer 60 kroketjes 
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De familie Te Gempt komt uit 
Bentheim. Haar grootvader 
Bernhardt te Gempt wordt daar 
in 1792 geboren. Zijn vader is 
burgemeester. Na een theologi-
sche studie wordt Bernhardt in 
juli 1815 door de graaf van Ba-
tenburg aangesteld als predikant 
van de gemeente Batenburg. Hij 
is bekend geworden als oprichter 
van de Evangelische Maatschap-
pij, die tot doel had ongelovigen 
en katholieken nader tot het 
evangelie te brengen. Hij is twee 
keer gehuwd geweest. Na het 
overlijden van zijn eerste vrouw 
in 1822 trouwt hij met Helena 
Johanna Blom. Zijn laatste jaren 
worden overheerst door de de-
pressies en psychische aandoe-
ningen van zijn vrouw. In 1864 
overlijdt Bernhardt te Gempt.

Ridder in de Orde van 
de Eikenkroon
Uit het huwelijk van Bernhardt 

en Helena worden zes kinderen 
geboren: drie doch-ters en drie 
zonen. Twee van deze kinderen 
genieten nu nog enige bekend-
heid. De bekendste van deze 
twee is ongetwijfeld Bernard te 
Gempt (1826-1879). Hij is een 
geliefd kunstschilder van dieren. 
Koning Willem III benoemt hem 
in 1861 tot ridder in de Orde van 
de Eikenkroon. Bernard staat 
bekend voor zijn dierenliefde. 
Zijn Am-sterdamse atelier wordt 
bevolkt door hazen, konijnen, 
kippen, een kraai, een hond, een 
vos in een kooi en zelfs een aap. 
Een katje leert hij – als een hond 
– apporteren. Bernard maakt 
begin 1879 een eind aan zijn 
leven. Zijn schilderijen hangen in 
musea en op veilingen wordt zijn 
werk voor € 10.000 tot € 25.000 
aangeboden.

Misstanden
Dan is er Johanna te Gempt 

(1829-1898). Zij woont in Den 
Haag en is gehuwd met  Arnold 
Stuten, hij is rijksontvanger 
van de belastingen. Wanneer 
haar echtgenoot in april 1889 
overlijdt raakt zij depressief en 
wordt opgenomen het Haag-
sche Pest- en Dolhuis aan het 
Slijkeinde. Haar ervaringen in 

dit gesticht schrijft zij op in het 
pamflet ‘Mijne ervaringen in 
het krankzinnigengesticht te 
‘s-Gravenhage’. Het verschijnt 
in 1892 onder haar eigen naam. 
Dit is opmerkelijk want er rust 
een taboe op psychische ziekten 
en bovendien is zij een vrouw. 
De misstanden die zij beschrijft 
zijn zo schokkend dat er zelfs 
kamervragen worden gesteld 
en de Haagse gemeenteraad een 
geheime (!) spoedbijeenkomst 
belegt. Uiteindelijk leidt haar 
aanklacht tot een verbetering van 
de verpleging van de patiënten. 
Johanna te Gempt is nu nog een 
sleutelfiguur in de Nederlandse 
psychiatrie.

De zusters van Johanna leiden 
een onopvallend bestaan. Een 
van hen, Anna Elze-bena, is 
getrouwd met Jacobus Arnoldus 
van Heemskerck die geneesheer 
en verloskundige is in Wormer. In 
1907 – zij is inmiddels weduwe – 
gaat zij in Den Haag wonen. Daar 
overlijdt zij in 1917 op tweeën-
tachtig jarige leeftijd. Voorts is 
er Johanna Hendrika die op jeug-
dige leeftijd wordt opgenomen 
in een psychiatrische inrichting 
te Zutphen en daar in 1877 op 
veertig jarige leeftijd overlijdt.

Dominees
Twee zoons treden in het voet-
spoor van hun vader en worden 
dominee. Willem te Gempt 
(1834-1893) is predikant te Hoe-
dekenskerke (bij Goes) en geniet 
enige be-faamdheid als uitvinder. 

Hij bedenkt onder andere een 
opvangmechanisme voor treinen 
en trams om personen en voor-
werpen die op de rails vallen op 
te vangen. Zijn broer, de kunst-
schilder, logeert vaak bij hem.

Een andere zoon Salomo te 
Gempt (1832-1910) volgt zijn va-
der op als dominee in Batenburg. 
Op 3 april 1867 trouwt hij met 
Anna Catrina Rutgera Hieben-
daal (1837-1917); zuster van de 
burgemeester van Batenburg. Uit 
het huwelijk tussen Salomo en 
Anna wordt op 5 april 1867 een 
meisje geboren. Haar geboorte 
– twee dagen na de huwelijks-
voltrekking – en de gespannen 
verhouding tussen beide echte-
lieden zijn voor de kerkenraad 
aanleiding Salomo uit zijn ambt 
te zetten. Dit gebeurt in mei 1871 
op grond van een ‘onchristelijke 
wandel’. Hij gaat hiertegen in 
beroep en wordt in 1876 in zijn 
ambt hersteld. Inmiddels is in 
juni 1874 het huwelijk ontbon-
den. Maar in december 1874 
trouwen zij voor de tweede keer! 
Het is duidelijk dat het geen 
huwelijk uit liefde is. Voor zover 
ik kan nagaan zijn ze apart gaan 
wonen.

Door deze ontwikkelingen kan 
Salomo niet langer in Batenburg 
blijven. Hij vertrekt en is de vol-
gende jaren predikant in diverse 
plattelandsgemeenten bijvoor-
beeld: Vlieland, Callantsoog, 
Nieuw-Vossemeer en Ammerstol. 

ij stamt uit een vooraanstaande familie 
van dominees. In 1914 vestigt zij zich in 
Den Haag en wordt ingeschreven als tuin-

bouwkundige Haar naam luidt voluit Anna Catrina 
Rutgera te Gempt. Maar in Den Haag zal zij bekend 
worden als Geitenmie. Over Geitenmie deden en 
doen veel verhalen de ronde. In De Oud-Hagenaar 
van 9 juni 2015 haalt Robert van Kesteren bijvoor-
beeld enkele anek-dotes over haar op. De werke-
lijkheid is - ik zou haast zeggen: zoals gewoonlijk 
– nog opmerkelijker. Reden genoeg iets over haar 
achtergrond en Haagse jaren te vertellen.

Het verhaal van Geitenmie
Z

Krankzinnigengesticht Slijkeinde (1900)

Interieur woonkamer Geitenmie (1934)
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In  januari 1890 maakt hij bij 
Callantsoog een scheepsramp 
mee. Op nog geen 150 meter van 
de kust vergaat een Engelse drie-
master, waarbij 30 bemannings-
leden omkomen. Dit heeft hem 
erg aangegrepen en jarenlang 
heeft Salomo door talrijke proef-
nemingen en studies getracht het 
reddingswezen te verbeteren. 
Het zijn vaak ingenieuze maar 
niet praktische ideeën. Bijvoor-
beeld een ballon, aan een kabel, 
die men vanuit een reddingsboot 
kan oplaten. Deze ballon wordt 
verondersteld naar het strand 
te zweven, alwaar redders de 
reddingsboot met de ballonkabel 
naar het strand kunnen trekken.

Zijn laatste gemeente is Urmond. 
Daar overlijdt Salomo te Gempt 
in 1910.

Moeder en dochter
Het meisje, dat op 5 april 1867 
is geboren, wordt vernoemd 
naar haar moeder Anna Catrina 
Rutgera. Over haar jeugd is niets 
bekend. Ook is niet te achter-
halen waar moeder en dochter 
na 1876 hebben gewoond. Pas 
rond 1910-1914 worden zij ge-
signaleerd in Rijswijk, Voorburg 
en Wassenaar. Vanuit Wassenaar 
vestigen zij zich in 1914 in Den 
Haag. Eerst aan de Zuidwal en 
vanaf mei 1914 op het adres 
Zeestraat 21. Daar overlijdt Anna 
Catrina Rutgera Hiebendaal op 1 
september 1916 en blijft dochter 
Anna alleen achter. Zij is dan 49 
jaar.

Dierenliefde
Omstreeks 1917 ontfermt Anna 
zich over drie jonge geitjes. Ze 
heeft ze verkleumd aangetroffen 
in een koud hok. Ze neemt ze 
mee naar huis en zet ze in een 
mandje bij de kachel. De warmte 
doet de beestjes goed en de vol-

gende dag huppelen ze door de 
kamer. Als ze drie weken oud zijn 
verhuizen ze naar zolder. Vanaf 
dat mo-ment zal Anna zich over 
dieren gaan ontfermen.  

Drie jaar later komen er een paar 
grote geiten logeren. Inmiddels 
is zij kippen gaan houden. Haar 
dierenliefde kent geen grenzen 
katten, duiven, konijnen en 
zelfs 12 bijenkorven ‘logeren’ 
in het bovenhuis aan de chique 
Zeestraat. Ze legt de dieren geen 
enkele beperking op. Met als 
gevolg nestjes met kittens maar 
ook een ver-gaande vervuiling 
van de bovenwoning. Door Anna 
worden voor haar dieren voed-
selvoorraden aangelegd; zoals 
oud brood, koolstronken en blik-
ken cornedbeef. Of de cornedbeef 
voor eigen consumptie is – of 
bestemd als kattenvoer - kan 
na bijna honderd jaar niet meer 
worden achterhaald.

Behalve haar dierenliefde 
heeft Anna nog een bijzondere 
gewoonte. Alles wat zij aan afval 
achter bomen en struiken vindt, 
neemt zij mee naar huis. Oude 
stukken ijzer en andere waarde-
loze rommel wordt daar zorgvul-
dig bewaard.

Een en ander tot ongenoegen van 
haar benedenbuurman Joseph 
Hangjas. Hij is de eigenaar van 
een ‘antiquariaat’, sommigen zeg-
gen een ‘ouwe rommelzaak’, op 
de benedenverdieping. Hij klaagt 
regelmatig bij de gemeente over 
stankoverlast en kattendrek dat 
door de zoldering naar beneden 
sijpelt. Met als gevolg dat zijn 
klanten, volgens hem allen uit de 
betere stand, wegblijven. 

Klagen heeft zin want in mei 
1923 wordt de Gemeentelijke 
Ontsmettingsdienst inge-scha-

keld, die houdt grote opruiming. 
Anna is op dat moment niet 
thuis. De medewerkers van de 
ontsmettingsdienst treffen een 
Augiasstal aan. Door de kamers 
liggen ruim tweehonderd kerst-
bomen verspreid. Daar tussen 
huizen de katten. Zand uit de 
kattenbakken is in een hoek ge-
smeten. Overal staan bakken met 
planten en stapels oude boeken. 
Hopen vuil en rommel liggen 
over de grond.

Bij thuiskomst is Anna niet te 
spreken over deze grote schoon-
maak. Vooral is ze be-zorgd over 
het lot van haar katten. Men weet 
haar te overtuigen dat die in 
goede handen zijn. De hele bo-
venwoning is schoon maar ruikt 
ook een beetje naar lysol.

Het wordt een ritueel; het ontrui-
men van de woning van Geiten-
mie. Jaarlijks gaan mannetjes van 

de reinigingsdienst naar haar 
huis om ‘schoon schip’ te maken. 
Kar-ren met een onwelriekende 
inhoud verlaten dan de woning, 
als de mannetjes een ochtend 
bezig zijn geweest!

Tot eind 1933 wanneer een van 
de mannetjes een grote hoeveel-
heid afval en kisten heeft verwij-
derd en ontdekt dat er sprake is 
van verregaande bouwvalligheid. 
Dit is voor de gemeente aanlei-
ding het pand onbewoonbaar te 
verklaren.

Haar laatste jaren
En zo wordt in januari 1934 
boven de voordeur een bordje 
aangeslagen: “Onbe-woonbaar 
Verklaarde Woning”. Enkele 
werklieden van de gemeente 
gaan aan het werk om het huis 
af te breken. Om de sloopplaats 
wordt een hoge houten schut-
ting opgetrokken. Veel moeite 

ondervinden de werklieden niet. 
Voor het neerhalen van de muren 
is zelfs geen breekijzer nodig. 
De stenen kunnen met de hand 
worden ‘weggenomen’. Achterin 
de tuin is het een grote woestenij 
geworden. Oude matras-sen en 
verroeste ledikanten zijn er neer-
gesmeten en daartussen kakelen 
ongestoord de kippen.

Alhoewel het huis om haar heen 
wordt afgebroken verlaat Anna 
haar woning niet. De werklieden 
gaan kalm hun gang, maar zij 
blijft even rustig daar wonen. 
Twee dagen heeft zij het volge-
houden tegen de verwoestingen 
die de werklieden om haar heen 
aanrichten. En ondanks het feit 
dat het dak als eerste is gesloopt, 
brengt zij de nacht door onder 
een houten schot. Geheel alleen, 
want haar geitjes en poezen zijn 
elders ondergebracht. Alleen de 
kippen zijn haar tot het laatst 
trouw gebleven.

Anna ‘capituleert’ als het houten 
schot wordt gesloopt, zodat 
iedere bescherming ontbreekt. 
Die nacht brengt zij door bij het 
Leger des Heils. Een nieuwe wo-
ning wordt voor haar gevonden 
in de Rozemarijnstraat. Overlast 
schijnt ze niet te hebben veroor-
zaakt of de buurtbewoners zijn 
er verdraagzamer en klagen niet 
zo snel.

Anna Catrina Rutgera te Gempt 
overlijdt daar, eenenzeventig jaar 
oud, op 18 sep-tember 1938. 

Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl

Het verhaal van Geitenmie

Schilderij Bernard te Gempt.

Krantenfoto van ontruiming huis Geitenmie (1933)
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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.

E L E C T R O N I S C H E 
PILLENDOOS

Pillendoosje met alarmfunctie. 
Voorzien van vijf vakjes met elk 
een eigen instelbaar alarm. U 
kunt kiezen uit een geluidsalarm 
of trilalarm, hiermee is het 
pillendoosje ook te gebruiken 
door slechthorenden of in 
een rumoerige omgeving.

SPEELKAARTEN
EXTRA GROOT

Deze extra grote speelkaarten 
zijn makkelijk te lezen en vast te 
houden.
Bijzonder geschikt voor mensen 
met een gering grijpvermogen 
en/of visuele beperkingen. 
Afmetingen: 15 x 10 cm.

VERGROOTGLAS MET 
LED-LAMPJE

Handig opvouwbaar vergrootglas 
met heldere ledverlichting. Vergroot 
twee maal, de bifocaal zes maal. 

BADMAT ANTISLIP 

Veilig douchen met deze handige 
douchemat (ook te gebruiken als 
badmat) met zuignappen. 
Leverbaar in wit, blauw en 
lime-groen. Afmetingen: 54 x 35 
cm.

Met de 
Volharding pas

 € 11,85
Normale prijs € 13,95

Met de 
Volharding pas

  € 25,45
Normale prijs € 29,95

LET’S SHOP ROLLATOR  

Comfortabel winkelen met de nieuwe Let’s Shop rollator!

De Let’s Shop rollator is voorzien van een grote, verstevigde tas die gemakkelijk 
open te houden is door de verstevigde bovenklep. De ruime rollatortas heeft 
een uitneembare binnentas en een apart voorvak met rits. 

De rollator is zeer licht wendbaar en eenvoudig inklapbaar. De verstevigde 
klep bovenop de tas dient tevens als zitting waarop u kunt gaan zitten als u 
even wilt uitrusten. De parkeerremmen zorgen ervoor dat uw rollator niet weg 
rolt. De remkabels zijn mooi weggewerkt in het frame zodat u niet per ongeluk 
ergens achter blijft haken. De handvatten zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar 
zodat u het goed op uw lengte kunt instellen. 

BLIKOPENER

Deze blikopener met Good Grips 
handvat heeft een vergrendel 
knop en een extra grote 
draaiknop voor een betere grip, 
waardoor het makkelijker wordt 
om blikken te openen. 
Ook geschikt voor 
eenhandig gebruik.

Met de 
Volharding pas

 € 335, 75
Normale prijs € 395,-

Met de 
Volharding pas

  € 25,45
Normale prijs € 29,95

Met de 
Volharding pas

  € 25,45
Normale prijs € 29,95

TOILETVERHOGER 
MET ARMSTEUNEN

In zithoogte verstelbare 
toiletstoel met (opklapbare) 
armsteunen. Voor extra steun 
bij het opstaan en gaan zitten 
op het toilet. Eenvoudig 
te monteren op de meest 
gangbare toiletten, stevige 
fixatie zonder gereedschap. 
belastbaar tot 120 Kg. Met de 

Volharding pas

  € 84,95
Normale prijs € 99,95

Met de 
Volharding pas

  € 12,70
Normale prijs € 14,95

ergens achter blijft haken. De handvatten zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar 

NIEUW

BADMAT ANTISLIP 

Veilig douchen met deze handige 
douchemat (ook te gebruiken als 
badmat) met zuignappen. 
Leverbaar in wit, blauw en 
lime-groen. Afmetingen: 54 x 35 
cm.

Met de 
Volharding pas

 € 335,
Normale prijs € 395,-

Met de 
Volharding pas

  € 25,45
Normale prijs € 29,95

 en spaar voor extra korting. Bij elke aankoop bij De Volharding spaart 
 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 

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.
t u niet voor niets komt.

  € 84,95
Normale prijs € 99,95
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Wat hij uitdoet? Hij bedoelt dat 
de hemel, die op het dak van de 
koepel (een tijdelijke voorzie-
ning) geprojecteerd is, geleidelijk 
aan donkerder wordt door de 
verlichting in de grote steden 
(zichtbaar aan de onderrand van 
de koepel) helemaal uit te doen, 
waardoor de sterren - inclu-
sief hun bewegingen - steeds 
beter zichtbaar worden. “De 
ogen moeten nu eenmaal aan 
het donker wennen, dat duurt 
normaal eigenlijk 15 minuten om 
de beleving maximaal te krijgen, 
maar daar hebben we bij deze 
presentaties geen tijd voor”, zegt 
Romke, die vergezeld wordt 
vandaag door Wim Gielingh, die 
in de jaren 1973-1976 circa 150 
presentaties in de koepel van de 
Haagsche Courant verzorgde. 
Wim was destijds amateurster-
renkundige en bestuurslid van de 
KNVWS (de Koninklijke Vereni-
ging voor Weer- en Sterrenkun-
de). En nu is hij vanzelfsprekend 
een enorm bewonderaar van het 
planetarium en het renovatie-
project van Romke Schievink, die 
overigens voor zijn inspannin-
gen een mooie onderscheiding 
kreeg: de Van Der Bilt-prijs van 
de KNVWS. Terecht is hij daar 
apetrots op.

Voor Wim Gielingh keren oude 
tijden terug, want hij vertelt met 
veel enthousiasme over zijn tijd 
als presentator in de koepel van 
de Haagsche Courant. “Om aan 
het donker te wennen namen we 
toen meer tijd. In de gang naar 
het planetarium was het al sche-
merig, waardoor toeschouwers 
al geleidelijk gewend raakten. Als 
de ogen eenmaal aan het donker 
gewend zijn, is de aanblik van de 
sterrenhemel in een volkomen 
duistere omgeving ontroerend 
mooi.” Ook hij hoopt, net zoals 
Romke Schievink, dat het plane-
tarium weer operationeel wordt 
in Den Haag, waar het thuis 
hoort. Liefst dus in het Museon, 
want het Omniversum is speciaal 

gebouwd voor filmprojecties. En 
je kunt moeilijk het Omniversum 
steeds gaan verbouwen. Overi-
gens, het verzekeringsgeld dat 
na de brand van eind 1976 in het 
gebouw van Sijthoff werd uitge-
keerd en bestemd was voor de 
bouw van een nieuw planetari-
um, is gebruikt voor de bouw van 
het Omniversum. Er kwam daar 
een planetarium met laserpro-
jectie, maar die wordt helaas niet 
meer gebruikt, zeggen Romke 
Schievink en Wim Gielingh in 
koor. En ze vinden dat ook wel 
begrijpelijk: “Er was in die tijd 
niet veel interesse voor sterren-
kunde en, dat is het belangrijkste, 
de ‘beleving’ van een planeta-
rium is totaal anders, omdat je 
daarmee ervaart dat wij eigenlijk 
reizigers zijn op ‘ruimteschip 
Aarde’.”

Ik ga in dit verband de techniek 
niet nog eens uitvoerig uitleggen, 
want die uitleg maakte al deel 
uit van mijn verhaal over het 
planetarium in De Oud-Hagenaar 
van 10 juni 2018. Maar simpel 
gezegd komt het erop neer dat 
het met het planetarium lijkt 
alsof je naar de hemel kijkt, maar 
dat de sterrenhemel is weerge-
geven op uiterst dunne koperen 
plaatjes (d.m.v. ponsgaatjes), 
waar lampen doorheen schijnen 
en zo de sterrenhemel op de 
koepel projecteren. Een uiterst 
ingenieus bewegingsmechanisme 
dat ook deel uitmaakt van het 
planetarium, zorgt tegelijkertijd 
voor een volledige imitatie van 
de uiterst complexe bewegingen 
van zon, maan en planeten. Zo 
wordt de voor het publiek zicht-
bare sterrenhemel een maximaal 
levende happening. De uitleg van 
de presentator doet de rest om 
de ah’s en oh’s uit de monden te 
krijgen.

Wim Gielingh zou straks best 
weer presentaties willen ver-
zorgen zodra het planetarium 
operationeel is in Den Haag. Het 

streven is nu de shows te starten 
in de winter van 2020. Aanvan-
kelijk was het streven van Romke 
Schievink en zijn team om eind 
2018 al operationeel te zijn in 
Den Haag, maar dat bleek niet 
haalbaar. Deels omdat het toch 
wel wat tijd en energie kostte 
om de directie van het Museon te 
overtuigen van de publieksvoor-
delen van het planetarium, deels 
omdat het renovatietraject toch 
meer tijd kostte (en nog kost) 
dan in 2018 werd gedacht. En de 
financiële middelen die Romke 
en zijn team ter beschikking heb-
ben, zijn uiterst beperkt. In die 
zin helpen die paar weken in de 
Museumfabriek hem natuurlijk 

wel, want de belangstelling 
is enorm. Oh ja, Romke 
had vorig jaar een ambitie 
om ooit in Den Haag een 
bezoekersaantal van 1,5 
miljoen te halen; hetzelfde 
aantal dat het Planetari-
um trok in de jaren dat 
het in de koepel van het 
Sijthoff-gebouw stond. En 
overigens is het interes-
sant om te weten, dat het 
in 2023 precies 100 jaar 
geleden is, dat het “wonder 
van Jena” operationeel 
werd in Mϋnchen. Dat 
jubileum kan dan mooi in 
Den Haag gevierd worden!

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

erst doen we Amsterdam uit, daarna Rot-
terdam en aan het eind doen we Den Haag 
uit”, zegt Romke Schievink vol enthousias-

me tijdens zijn presentatie van het Planetarium, dat 
ooit in de koepel van het oude Sijthoff-gebouw in de 
Wagenstraat operationeel was. Het Planetarium, met 
de bijnaam “Het wonder van Jena” is tijdelijk opera-
tioneel in Enschede in de Museumfabriek en Romke 
houdt daar gedurende een paar weken presentaties 
met “zijn” planetarium voor een zeer geïnteresseerd 
publiek, dat bestaat uit ouders met kinderen, want 
het is herfstvakantie.

‘Het wonder van Jena’ werkt weer en komt naar Den Haag
“E

Planetarium
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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

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

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

Den Haag, multiculturele en meertalige stad bij uitstek, vormt een 
uitdaging voor taalkundigen. Maar hoeveel talen er worden gesproken, 
is niet bekend. Ingrid Tieken-Boon van Ostade probeert daar achter 
te komen door de sprekers op te zoeken en ze te interviewen over 
hun moedertaal. Daarbij leert ze niet alleen van alles over de  
verschillende talen die ze tegenkomt – van Russisch tot Fins, Biaks 
en Fries, met allerlei talen hier tussenin – maar ontdekt ze ook wat 
veel van die sprekers bezighoudt, namelijk hoe ze hun taal aan hun 
kinderen kunnen doorgeven. Haagse Talen bevat een verzameling 
columns over talen en taal die tussen 2016 en 2018 in de weekkrant 
Den Haag Centraal zijn verschenen.

Ingrid Tieken-Boon van Ostade, geboren in Den Haag en sinds een 
aantal jaren weer terug in de stad, is hoogleraar sociohistorische  
taalkunde van het Engels, en is verbonden aan het Leiden University 
Centre for Linguistics.

H
aagse Talen                                                       Ingrid Tieken-B

oon van O
stade

9 789460 100895

ISBN 978-94-6010-089-5

Haagse Talen

Ingrid Tieken-Boon van Ostade

4817060 Omslag Haagse Talen.indd   1-3 05-06-19   09:57

Rond het jaar 1900 maakten zowel de Nederlandse letteren als de 
stad Den Haag ingrijpende ontwikkelingen door. De romans  
werden moderner, experimenteler, en vooral vrijmoediger. Deze 
bundel bespreekt romans van bekende Haagse auteurs als Louis 
Couperus en Marcellus Emants, maar ook van minder bekende, 
indertijd populaire schrijvers als Jeanne Reyneke van Stuwe, Henri 
Borel, en Cornélie Noordwal. Alle teksten, waaruit ter illustratie ook 
ruimhartig wordt geciteerd, spelen zich af in Den Haag. Ze geven 
een fascinerend inkijkje in met name het vaak nogal onstuimige 
liefdesleven van de hoofdpersonen, een ‘hartstocht’ die zich in het 
gezapige Haagse rond 1900 vaak in het geniep, als het ware ‘achter 
de horren’, moest afspelen. En passant komen ook aanverwante 
thema’s aan de orde, zoals Haagse straatbeelden, de ‘hartstochte-
lijke’ liefde voor of juist afkeer van de stad, en het leven van Haagse 
mensen uit de ‘hogere’ kringen, uit de Haagse politiek, maar ook 
uit de wereld van winkelpersoneel en dienstbodes.
Hartstocht achter de horren nodigt de lezer uit om zich te verplaatsen 
in de ‘couleur locale’ van het Haagse realisme van zo’n dikke eeuw 
geleden. Het beoogt evenzeer een mogelijk ‘feest der herkenning’ 
te zijn als een verlokking om nader met deze auteurs en hun werk 
kennis te maken — voor Hagenaars en Hagenezen, maar natuurlijk 
ook voor leesgrage belangstellenden van elders.

Wim Tigges, (gast)docent en onderzoeker Moderne Letterkunde in 
Leiden, onder meer gespecialiseerd in de esthetiek van de laat- 
19e-eeuwse roman, is geboren, getogen en woonachtig in Den Haag.
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Hartstocht
achter de horren 

Haagse romans rond 1900

Wim Tigges
9 789460 100888

ISBN 978-94-6010-088-8

4815073 Omslag Tigges .indd   Alle pagina's 04-04-19   10:57

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

  

De Marathon, van rolschaatsbaan naar discotheek, 
dat is Den Haag. Pioniersstad op het gebied van de 
popmuziek, die gestalte kreeg op de eerste locatie 
van de Marathon: op de rolschaatsbaan die in 1947 
ontstond aan de De Savornin Lohmanlaan.

Dankzij de ondernemende en sportieve familie 
Ooms maakten de in  woners van Den Haag vlak na 
de oorlog kennis met rolhockey en kon men op de 

baan rolschaatsen. Later keek de buurt met argwaan naar jongelui met lange haren, die een 
nieuw geluid introduceerden: beat muziek. Het paviljoen de Marathon bood namelijk een 
podium aan deze nieuwe stroming. Zo werd de Marathon de kraamkamer van de Haagse 
beat, met bekende en minder bekende bands uit Den Haag en omstreken zoals The Golden 
Earring(s), The Q65, Shocking Blue, The Davies, Group1850 en The Tee Set.

Na de verhuizing naar de Wijndaelerweg begin jaren 70, veranderde de Marathon van 
beatpodium in een discotheek. De Marathon werd bekend in Nederland en daarbuiten,  
in belangrijke mate gevoed door trendsettende DJ’s met hun nieuwste importmuziek en 
diverse spraakmakende optredens van artiesten. Ook evenementen zoals de Miss en Mister 
Verkiezingen en de Midsummernight Party’s droegen daaraan bij. Vele duizenden bezoekers 
kwamen op het spektakel af, menig Haags huwelijk is hier ontstaan.

De Marathon was een plek waar de jeugd ‘los’ kon gaan en waar trendsetters in de muziek 
een bepalende rol hebben vervuld, die zich ook manifesteerde op radiozenders. Pioniers op 
het vlak van DJ-werk hebben hier nieuwe wegen gebaand voor Den Haag, de regio en zelfs 
heel Nederland. 

De Marathon werd, was en is een fenomeen.

9 789460 100918

ISBN 978-94-6010-091-8
Charles Brussee
Marlon van Delden
Peter de Looff
Theo van Daalhoff 
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De Marathon in Den Haag
Van rolschaatsbaan naar discotheek

4820639 Omslag Marathon.indd   1 19-09-19   11:45

Op het Zand
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Tekst Lars Kuipers
Fotografie Gerhard van Roon

Lars Kuipers en Gerhard van Roon

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
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De eerste druk van Op het Zand verscheen in 2009,

deze geactualiseerde herdruk in 2012.

De auteurs zijn dank verschuldigd aan de leden van het comité van aanbeveling:

Lex Burgers van den Bogaert

Anja Overhoff

Helga Ruebsamen

Op het Zand
Typisch Haags. Iedereen heeft er een beeld bij. Maar wat is er 
nu ‘typisch Haags’? Het grappige is dat je het vaak pas weet als je 
het ziet. Café de Posthoorn op vrijdagmiddag. Een taxi die komt 
voorrijden, een hoog bejaarde mevrouw stapt uit, bestelt een 
kop koffie, blijft een half uur in haar eentje zitten en schuifelt 
dan weer naar buiten, waar de taxi alweer op haar wacht. Voilà: 
typisch Haags.

Wat typisch Haags is, stolt in sociale verbanden: in sociëteiten, 
in het verenigingsleven, in de winkels van het Hof  kwartier en 
het Benoordenhout, en in de levens verhalen van Hagenaars. Een 
zekere ingetogenheid hoort erbij, vormelijkheid, voortgekomen 
uit de traditie van de stad. En waar is in de 21ste eeuw de spreek-
woordelijke houten ham gebleven?

Op het Zand wil een beeld geven van het typisch Haagse van nu.  
In impressies met veel foto’s ontstaat een levendig beeld van het 
leven ‘op het zand’. Daarmee is het ook een hedendaags histo-
risch document.

Gerhard van Roon
Gerhard van Roon (1970) studeerde Fotografische 

Vorm geving aan de Koninklijke Academie voor 

Beeldende Kunsten te Den Haag. Na zijn  eindexamen 

Fotografie in 1994 vestigde hij zich als freelance foto-

graaf in Den Haag. De afgelopen jaren werd zijn 

werk acht maal onderscheiden met prijzen in de 

wedstrijd om de beste Nederlandse pers fotografie; 

de Zilveren Camera. In 2000 was hij in twee catego-

rieën genomineerd voor de PANL Award, een prijs 

van de Photographers Association of the Netherlands. 

Een portfolio van zijn werk is te zien op zijn website: 

gerhardvanroon.nl. 

Lars Kuipers
Lars Kuipers (1966) begon zijn carrière als journalist in 

1988 bij de Leeuwarder Courant. Begin 1996 verruilde 

hij Leeuwarden voor Den Haag, waar hij als eindredac-

teur aan de slag ging voor de landelijke voorlichting van 

het Openbaar Ministerie. In 2001 reisde hij een jaar 

door Midden- en Zuid-Amerika, om daarna weer terug 

te keren naar Den Haag. Hij werkte daarna vijf jaar als 

chef redactie voor de gemeente Den Haag en doceerde 

een jaar journa listiek aan de Hogeschool Windesheim 

te Zwolle. “Maar verhuizen? Geen denken aan.” 

Inmiddels is hij zelfstandig tekstschrijver/adviseur.

Copyright © 2009-2012 Stichting Eén en Ander

9 789491 168383
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De Marathon in Den Haag 
Van Rolschaatsbaan naar discotheek
ISBN: 978-94-6010-091-8  
Auteurs: Charles Brussee, Marlon van Delden, 
Peter de Looff, Theo van Daalhoff 
Uitvoering: 128 pagina’s hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 25,00   

Na een start als rolschaatsbaan in 1947 bood het oude paviljoen de Marathon aan de 
De Savornin Lohmanlaan in de jaren 60 een podium aan de beatmuziek: The Golden 
Earring(s), The Q65, Shocking Blue, The Davies, The Tee Set en The Who traden er 
onder andere op. Na de verhuizing naar de Wijndaelerweg veranderde de Marathon van 
beatpodium in een discotheek. Trendsettende DJ’s met hun nieuwste importmuziek en 
diverse spraakmakende optredens van artiesten maakten van de Marathon een disco-
theek van (inter-)nationale allure. Ook evenementen zoals de Miss en Mister Verkiezingen 
en de Midsummernight Party’s droegen daaraan bij. Voor vele duizenden Hagenezen is de 
Marathon een belangrijk deel van hun jeugd. De Marathon werd, was en is een fenomeen.

Haagse Talen 
(ook in de Engelse versie beschikbaar)
ISBN: 978-94-6010-089-5 
Auteur: Ingrid Tieken-Boon van Ostade
Uitvoering: 124 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 12,95  

Hoeveel talen er in Den Haag worden gesproken, is niet bekend. Ingrid Tieken-Boon 
van Ostade probeert daar achter te komen door de sprekers op te zoeken en ze te 
interviewen over hun moedertaal. Daarbij leert ze niet alleen van alles over de ver-
schillende talen die ze tegenkomt – van Russisch tot Fins, Biaks, Fries en Haags, met 
allerlei talen hier tussenin – maar ontdekt ze ook wat veel van die sprekers bezig-
houdt, namelijk hoe ze hun taal aan hun kinderen kunnen doorgeven. 

Hartstocht achter de horren
Haagse romans rond 1900
ISBN: 978-94-6010-088-8 
Auteur: Wim Tigges
Uitvoering: 168 pagina’s softcover, met illustraties 
Winkelprijs: € 16,50  

Het boek gaat uitgebreid in op de Haagse romans van ruim een eeuw geleden. 
Bekende maar ook minder bekende romanfi guren komen aan bod. Aan de hand van 
tekstgedeelten uit deze romans wordt een treffend beeld gegeven van de verande-
ringen in de Nederlandse letteren. De auteur brengt zo het Haags realisme weer tot 
leven. Interessant voor de liefhebber van Nederlandse schrijvers en voor de lezers 
met interesse voor de Haagse historie.

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

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? 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. Dit boek is een selectie van verhalen die in de 
afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. 

Klassieker van De Nieuwe Haagsche   

Op het Zand
ISBN: 978-94-9116-838-3
Auteurs: Gerhard van Roon & Lars Kuipers 
Uitvoering: 80 pagina’s hardcover linnen, met illustraties 
Winkelprijs: € 14,95  

In woord en prachtige zwart-wit foto’s geeft “Op het Zand” een beeld van de typisch 
Haagse zeden, die in de 21ste eeuw in stand worden gehouden door typische 
Hagenaars. Klanten die vragen of “de knecht” er ook is -een middenstander die hard-
nekkig de deugden van de typemachine verdedigt- het zijn zomaar wat impressies 
uit “Op het Zand”. Wie binnentreedt in de wereld van de Haagse chic, waant zich niet 
zelden terug in de tijd van Louis Couperus. Tegelijk laat “Op het Zand” zien hoe die 
Haagse eigenaardigheden slijten of zich plooien naar de 21ste eeuw.

Advertentie 240x255 oktober.indd   1 08-10-19   13:09

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

 

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 zo’n vijftig korte stukjes komt 
van alles aan bod: bedrijven, 
zoals fotostudio Max Koot, het 
kunstogenlaboratorium, een 
al lang verdwenen �iliaal van Mai-
son Krul en de oudste reform-
zaak van Nederland. Stromingen: 
de laan speelde een rol in het 
opkomende feminisme, eind 19e 
eeuw. Appartementencomplexen, 
zoals Oldenhove en het Corner 
House. Parken en tuinen met 
een geschiedenis die soms meer 
dan honderd jaar terug gaat. 
Het statige pand van wat rond 
1900 ziekenhuis Bronovo was. 

De vroegere huishoudschool. 
Diverse kerken. Opvallende 
architectuur.

De auteurs lieten zich vaak ver-
rassen door bijzondere ontmoe-
tingen of opmerkelijke details 
– zoals minibibliotheekjes en 
kleine door particulieren aange-
legde bloemenperkjes. De water-
wegen die de laan doorkruisen, 
de tramlijn, gebeurtenissen in de 
oorlog: de lezer krijgt een leven-
dig beeld 
van wat 
er allemaal 

op de Laan van Meerdervoort 
gebeurde en nog 
steeds gebeurt.

Tussen de korte 
verhaaltjes door 
staat in blokken de 
wordingsgeschie-
denis van de laan beschreven. 
Het begon in 1620 toen er een 
hofstede kwam te staan, die in 
1660 de naam Meerdervoort 
kreeg. Die hofstede bevond zich 

op de plek waar 
nu het apparte-
mentencomplex 
Oldenhove staat, 
met op de begane 
grond een super-
markt. Het laantje 

dat naar de boerderij liep, is de 
voorganger van wat driehonderd 
jaar later de langste laan van 
Nederland zou worden.

Stukje bij beetje werd de laan 
uitgebreid en bebouwd. Archi-

tectuurhistorica 
Liza van Kuik 
studeerde af op 

de laan en verzamelde daarna 
nog allerlei leuke weetjes. Zoals 
het feit dat er ooit in het midden 
een schelpenpad liep waarop – 
typisch Haags – ge�laneerd werd. 
Of dat lange tijd er slechts een 
zandpad liep naar Rademaker’s 
Chocoladefabriek – op de hoek 
met de Fahrenheitstraat. ‘Het 
duurde erg lang voordat er voor-
zieningen waren. Zo klaagden 
bewoners dat ze geen huisnum-
mer hadden en de laan was niet 
verlicht.’ Ook was er Arop dat 
traject tot 1909 geen riolering, 
waardoor de fabriek – bekend 
van de Haagse Hopjes – op de 
openbare weg moest lozen.

Het boek staat vol oude foto’s 
waarbij je kunt wegdromen hoe 
het er vroeger uitzag. Daarnaast 
maakten Berends en Van der 
Velden zelf veel foto’s van de 
huidige situatie. Als je dit boek 
gelezen hebt, ga je daarna nooit 
meer gedachteloos de Laan van 
Meerdervoort over!

Margot C. Berends

ie vanuit zijn of haar luie stoel dwars door Den Haag wil lopen, kan dat 
doen door het boek Laan van Meerdervoort te lezen. De ondertitel luidt: 
Een dwarsdoorsnede van Den Haag. De auteurs (Margot Berends en Jol-

ly van der Velden) beschrijven deze langste laan van Nederland en beginnen bij 
nummer 1, om te eindigen bij het kunstwerk helemaal aan het einde, bij Kijkduin.

Alles over de Laan van Meerdervoort
W

Als de Duitsers in 1940 Ne-
derland binnenvallen, heeft de 
Leidse student Erik Hazelhoff 
Roelfzema met zijn vrienden een 
onbezorgd studentenleven. De 
dan ongeveer 23-jarige jongens 
realiseren zich als donderslag 
bij heldere hemel dat niets meer 
hetzelfde is. Vriendschap en 
liefde zijn niet langer vanzelf-
sprekend. De oorlog zet alles 
op zijn kop, alle verhoudingen 
staan op scherp. Iedereen moet 
zijn eigen keuzes maken...: Ga 
je vechten voor Vrijheid, Volk, 
Vaderland? Steek je je kop in het 
zand en studeer je door? Of kies 
je doelbewust voor de vijand? 

Aan het begin van de oorlog 
ontsnapt Erik naar Engeland van 
waaruit hij zendapparatuur naar 
Nederland smokkelt en als piloot 
betrokken is bij bombardemen-
ten op Duitsland. Hij wordt adju-
dant van Koningin Wilhelmina en 
ontvangt voor zijn verzetswerk 
al tijdens de oorlog de Militaire 
Willemsorde, de hoogste Konink-
lijke onderscheiding. 

Soldaat van Oranje -De Musi-
cal ging op 30 oktober 2010 
in première in een voor deze 
voorstelling gecreëerd theater. 
Het publiek beleeft de voorstel-
ling, met inmiddels meer dan 3  

miljoen bezoekers, in een 360 
graden draaiende theaterzaal en 
wordt zo het waarachtige verhaal 
ingetrokken. Sinds 31 decem-
ber 2013 is Soldaat van Oranje 
-De Musical de langstlopende 
voorstelling uit de Nederlandse 
theatergeschiedenis en op 27 no-
vember 2015 heeft de productie 
ook het laatste te verbreken thea-
terrecord op haar naam gezet, de 
meeste bezoekers ooit! 

Waargebeurd verhaal 
dat doorverteld 
moet worden

De voorstelling vertelt een 
belangrijk verhaal over onze 

vaderlandse geschiedenis dat 
doorverteld moet worden. Zo 
houdt de voorstelling onze 
geschiedenis in leven. Niet alleen 
de geschiedenis van Erik Hazel-
hoff Roelfzema, maar ook die 
van alle andere Nederlanders die 
keuzes moesten maken in ‘40-
‘45. Zo heeft iedereen zijn eigen 
oorlogsverhaal. Verhalen die het 
waard zijn om door te vertellen. 

Door (groot)ouders aan kinderen 
en kleinkinderen. Door ouderen 
aan jongeren. Soldaat van Oranje 
–De Musical geeft aanleiding om 
het hier binnen uw familie of 
vriendenkring over te hebben. 

Meer informatie over de 
voorstelling kunt u vinden op: 
soldaatvanoranje.nl

ondag 24 november ontving Soldaat van Oranje – De Musical de 3 mil-
joenste bezoeker. Afgelopen 30 oktober is het precies negen jaar gele-
den dat Soldaat van Oranje – De Musical in première ging.  Soldaat van 

Oranje -De Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van één van onze 
grootste verzetsstrijders: Erik Hazelhoff Roelfzema. 

Soldaat van Oranje - De Musical ontvangt 3 miljoenste bezoeker 

Z

Het boek kost 19,95 euro en 
is te koop in 
de boekhan-
del of via 
uitgeverij 
De Nieuwe 
Haagsche.
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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

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

Jij gaat mensen vervoeren naar de 
dagbesteding met een busje voor 
acht personen. Je moet wel rijbewijs B 
hebben. Ervaring is een pré maar niet 
noodzakelijk.  Als waardering geven wij 
onze vrijwilligers een vergoeding voor 
hun werkzaamheden. Belasti ng vrij..!

De Volharding heeft  een vervoersproject waarvoor wij 
vrijwillige chauff eurs hebben voor Den Haag en Rijswijk. 
Specifi ek voor Florence Mariahoeve zoeken wij  chauff eurs.

Informati e om chauff eur te worden? 

Bel vrijblijvend ti jdens kantooruren 
070- 221 05 82  -  Jan de Bruijn M. 06-278 76 400                                       

Email: jan@devolharding.nl

GEZOCHT BIJ DE VOLHARDING

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS
VOOR PERSONENVERVOER

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR

Vrijmetselarij    
iets voor u?

Heeft u eigenlijk altijd al meer willen 
weten over wat Vrijmetselaren nu 

doen en hoe we het doen? Kom dan 
naar de avond van ontdekkingen.

Loge Fides opent  

4 december om 19.30u  
haar deuren voor belangstellenden.

 Datum:  woensdag 4 dec. 2019 
   
 Tijdstip:  aanvang inleiding 20.00u

 Plaats: 2e Sweelinckstraat 131 
  2517 GW Den Haag
 
 Aanmelden: secretaris@logefides.nl
  www.logefides.nl

Duitse keukens voor bodemprijzen

Megastores Den Haag
085 - 30 36 598 | www.keuken-land.nl

•  Levering binnen 4 weken
•  goedkoopste Duitse keukens

Bel ons voor een afspraak

vanaf 

€ 2500,-
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Onze vader, Kees Kras, is geboren 
in Den Haag op de Escamplaan 
in 1931 en is de oudste zoon van 
de schoenmaker (ook Kees Kras) 
op de Escamplaan en later op 
de Nunspeetlaan. Het was een 
mooi gezicht op het raam van de 
schoenmakerij; C.J. Kras & Zoon, 
want dat was wel onze vader. In 
het leger had hij, omdat hij dus 
schoenmaker was, een leuke job. 
Hij was fourageur en stond niet 
vooraan in de linie.

Onze moeder, Riet de Ruyter 
(geen afstammeling van de 
zeeman), is ook geboren in 1931, 
maar dan in IJmuiden. Haar 
vader verdiende het geld met 
het opknappen, verhuren en 
verkopen van meubelen. Moeder 
had haar vakdiploma gehaald in 
het ontwerpen en verkopen van 
dameshoeden.
Beiden gingen in 1952 naar de 
kermis. En het was liefde op het 
eerste gezicht. Afstand bestond 
niet meer en geregeld stapte 
pa op de fiets om vanuit Den 
Haag naar IJmuiden te gaan. 
Zij trouwden in 1954. Op 24 
november, weer op de fiets, voor 

het stadhuis en de dag erna de 
échte bruiloft voor de kerk. Na 
hun trouwerij gingen ze in Velsen 
wonen. Dat was zo na de oorlog 
heel gewoon. Had je een kamer 
over, dan nam je iemand in huis. 
Moeder werkte in haar hoeden-
winkeltje en pa ging naar de 
hoogovens.

In 1956 is de eerste zoon gebo-
ren, Kees Kras jr. Dat was qua 
ruimte niet meer passend en 
helaas was het hoedenwinkeltje 
failliet gegaan. Daarna zijn ze 
naar Scheveningen verhuisd. Nu 
inwonend bij de heer Mulder, 
ook wel opa Mulder genoemd. 

Ook dat was van korte duur en 
daarna werd er ingewoond op de 
Escamplaan bij een oudere dame.

Op een gegeven moment ver-
huisde opa Kras naar de over-
kant van de Escamplaan, boven 
bakkerij Koenders. Zo konden 
mijn ouders op nummer 12 gaan 
wonen - waar in het begin nog 
in het kamertje aan de voorkant 
de schoenmakerij in bedrijf was. 
Tot de oude Kees Kras verhuis-
de naar de Nunspeetlaan en de 
schoenmakerij meeverhuisde. 
Mooi, hadden wij een slaapkamer 
meer.

Vroeger gingen ze regelmatig 
met vrienden op vakantie naar 
onder andere Italië, maar ook 
naar de camping de Vondst in 
Cromvoirt. Ze hadden zelf in 
die tijd nog geen auto en lieten 
zich door de melkboer naar de 
camping brengen. Daar waren 
we dan met het hele gezin. Dat 
in tegenstelling tot Italië - waar 
ze meereden met vrienden. Toen 
alle kinderen de deur uit waren 
gingen ze elk jaar een week naar 
de wijnfeesten in Gumpoldskir-
chen, tot vader het niet meer 
leuk vond om zo ver met de auto 
te reizen.

Op de Escamplaan kwamen Fred, 
Ans, Ineke en Joke ter wereld. 
Kees en Riet hebben daar zeker 
een jaar of veertig daar gewoond. 
Eind vorige eeuw zijn zij ver-
huisd naar Loosduinen, een leuke 
benedenwoning met een hele 
flinke tuin. Daar wonen zij nog 
steeds heerlijk met zijn tweeën. 
En met vijf kinderen en aanhang, 
veertien kleinkinderen (met 
aanhang) en tien achterklein-
kinderen, is er regelmatig volk 

over de vloer waar zij altijd zeer 
van genieten.

Vader loopt elke dag wel even 
naar het dorp voor een bood-
schapje en moeders heeft bijna 
een dagtaak aan de verzorging 
van de tuin. Daarnaast doet zij 
minstens twee keer in de week 
aan bridge.

En ze hebben, nadat er een hoop 
achterkleinkinderen zijn gebo-
ren, eindelijk het eerste huwelijk 
van een kleinzoon kunnen vieren. 
Een huwelijk van een kleindoch-
ter gaat binnenkort plaatsvinden.

Ook heeft mijn moeder dit jaar 
de vierde generatie aangetikt. 
Dochter Joke kreeg dochter Ro-
bin en die kreeg dit jaar dochter 

Kae. Een genot voor mijn moeder 
om mee te maken.

Onze broer Kees heeft alleen 
maar dochters, dus Kees Kras zal 
er niet meer komen. Fred heeft 
nog een poging gedaan door 
twee jongens K. Kras te noe-
men, maar ook daar weer alleen 
meisjes.

Afgelopen weekend hebben ze 
nog van een heerlijk weekendje 
kunnen genieten in de B&B van 
broer Kees. En kijken we nog uit 
naar de echte 65-jarige trouwdag 
op 24 of 25 november, want daar 
is na 65 jaar nog steeds geen 
duidelijkheid over.

Ans Kras
anskras@gmail.com

Dinsdag 26 november 2019

it jaar zijn in november onze ouders, Kees Kras en Riet de Ruyter, 65 jaar 
getrouwd. Een prestatie op zich. Op de jaarlijkse familiedag hebben zij dit al 
groots gevierd met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Natuur-

lijk waren daar ook nog zussen en zwagers van mijn ouders bij. Dit groepje wordt 
steeds kleiner. Helaas is het voor onze ouders bij elk feest weer de vraag wie er nog 
in staat is om te komen. Dit is één van de grote nadelen van het bereiken van zo’n 
respectabele leeftijd. 

65 jaar getrouwd: Kees Kras en Riet de Ruyter
D



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 20  Dinsdag 26 november 2019   

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

De CUVO streeft naar een geheel 
op wensen van de nabestaanden 
passende crematie of begrafenis. 
De achterblijvenden bepalen wat er 
gewenst wordt en hoeveel dat kost. 

De CUVO is geen winstbeogende 
onderneming, er zijn geen particuliere

Betaalbaar

CUVO

www.cuvo.nl 070 - 346 95 71

De coöperatie CUVO/De Volharding  
is het betrouwbare uitvaart icoon in 
Den Haag. De CUVO is het hoogst 
gewaardeerde uitvaartbedrijf in Den 
Haag. De dienstverlening wordt 
door de nabestaanden met 9 van de 
10 beschikbare sterren gehonoreerd. 

Respectvol

Respectvolle 
begrafenissen en crematies

Sinds 1935

Een overledene in zijn waarde 
laten en op een gepaste wijze 
met familie en vrienden afscheid 
nemen. Met meer dan 80 jaar 
ervaring weten wij hoe dat moet.

Dat gebeurt transparant en eigen 
tijds. Het streven is om goede 
service tegen betaalbare prijzen 
voor ieder huishouden te bieden.

eigenaren, of kleine ondernemers 
betrokken bij de Coöperatie. 

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.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
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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

Wilt u een 
familiebericht 
plaatsen? 
Neem contact op met uw 
uitvaartverzorger of met 
ons: Daphne Brückel of 
Jolanda Kraanen 
tel. 070-3607676.

Bos Optiek is een écht familiebedrijf 
en bestaat al meer dan 90 jaar.  De 
� loso� e is in al deze jaren onveran-
derd gebleven: persoonlijke aandacht 
en service staan voorop.

Alle populaire brillenmerken zijn bij Bos 
Optiek vertegenwoordigd. Het aanbod is 
breed, met zowel bekende modemerken 
en de zogenaamde insidersmerken.
Bos Optiek is als contactlens specialist 
in staat om u optimaal te begeleiden bij 
de keuze van de ideale lens.

Bos Optiek
Thomsonlaan 40
2565 LB Den Haag
070 3450665
 info@bosoptiek.nl
 www.bosoptiek.nl

In de winkel krijg je 6% van 
het aankoopbedrag in spaarpunten

6%

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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In elke editie van De Haagse Tijden stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Triumph GT6

Een Coupé-uitvoering van de 
Triumph Spitfire, maar dan 
wel een hele speciale. Een 
daklijn die doet denken aan de 
legendarische Jaguar E-Type 
met aan de achterkant de grote 
openklapbare achterruit, wat 
we nu een derde deur zouden 
noemen. Via die achterklep kon 
je toch nog 420 liter aan bagage 
kwijt. Afgezien van deze fraaie 
daklijn was de uitvoering van 
de GT6 grotendeels identiek 
aan de Spitfire.
Grootste verschil lag onder de 
motorkap. De 1998cc 6 cilinder 
uit de Vitesse. Het leuke van de 
jaren ’60 was dat autofabrikan-
ten leuke en vooral betaalbare 
modellen bedachten voor het 
grote publiek. De Triumph GT6 
is daar een mooi voorbeeld van.
Nu oogt hij wat Maduro-
dam-achtig, maar destijds was 
het een echte Britse populaire 
liefhebbersauto. Net als de 
Herald en de Spitfire ontwor-

pen door de Italiaanse designer 
Michelotti en dat hielp enorm 
als het om mooi moest gaan. 
Lange motorkap die naar 
voren openklapte, zodat alle 
motoronderdelen makkelijk 
bereikbaar waren. Je kon zowat 
tussen de voorwielen staan.
En over de voorwielen gespro-
ken, die hadden een ongeloof-
lijk korte draaicirkel, zodat je in 
menige straat in één keer kon 
keren. Uniek, op de Londense 
taxi na. Typisch Triumph en 
dus ook bij deze GT6 was dat 
als je het portier opende hij op 
een bepaald moment een hard 
knikgeluid gaf. Grappig, want 
dat hoorde je alleen bij Tri-
umph. Je moest wat acrobatisch 
zijn om in te stappen, maar als 
je dan zat, of liever gezegd lag, 
dan stond loodrecht voor je het 
driespakige sportstuur uit de 
Vitesse.
Daarachter het mooi vormgege-
ven walnoten dashboard. Mooie 

Smith-klokken met snelheids-
meter en toerenteller en twee 
kleine voor de benzinevoorraad 
en de temperatuur van de 
motor, plus 5 trekknoppen en 
tuimelschakelaars en natuurlijk 
het contactslot. Ergonomie was 
in die tijd nog niet zo’n issue 
blijkbaar, want de knoppen en 
tuimelschakelaars ogen wat 
luk raak geplaatst. Zo heerlijk 
eenvoudig. Achter het stuur het 
hendel voor de richtingaanwij-

zers en rechts voor de standen 
van de verlichting. En op de 
middentunnel het korte, schuin 
het interieur inkomende scha-
kelpookje en bovenop het dash-
board een petieterig asbakje, 
waarbij er waarschijnlijk meer 
as naast ging dan er in. Lekkere 
leren sportstoeltjes die alleen 
naar voren en naar achteren 
schoven en met als optie een 
leren middenarmsteun.
Maar rijden deed de GT6 voor-

treffelijk. Lekker doortrekken 
in de korte versnellingen en bij 
lage toerentallen had hij al veel 
trekkracht en rond de 4.000 
toeren kwam hij echt los en 
door zijn lage gewicht van 900 
kilo kreeg je de indruk dat je 
meer pk’s had dan de aanwezi-
ge 88. Heer-lijk!   

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

k weet niet of u dat ook wel eens heeft, 
maar soms zit je zo even te mijmeren 
en dan schieten je ineens namen te bin-

nen waarmee je plezierige momenten hebt mee-
gemaakt in je jonge jaren in Den Haag. Pas nog 
Coby van den Broeck. Ze woonde aan het Isabel-
laland met haar moeder en haar zusjes. Ik kende 
haar van dansles en zij was schoolvriendin van 
Frances waar ik mee danste. En haar vader weer 
reed een donkergroene Triumph Herald en zo 
kom ik op de Triumph GT6.

I

Tja, is dat nou wat ze bij Mercedes-Benz 
bedoelden met een instapmodel?

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 (13) John Vroom (autojournalist)
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Het reisbureau van Hofstad Tours
ij de spullen die op mijn zolder lagen kwam ik deze foto tegen van 
de Turfmarkt en ik heb daar � jne herinneringen aan, omdat op die 
Turfmarkt het reisbureau van Hofstad Tours was gevestigd. Ik begon 

daar in april 1959 te werken en had twee bazen: dhr. Van Zeeland en dhr. 
Groenhoff.

B
Dhr. Groenhoff was een beetje 
gesloten botte man en als ik 
vroeg of hij even wilde waar-
nemen zodat ik even mijn 
boterham op kon eten zei hij: 
“Eten, dat doen we zondag voor 
de hele week!”

De vliegreizen begonnen op-
gang te krijgen en mijn bazen 
hadden bedacht dat ik op Schip-
hol de klanten die zenuwachtig 
waren op moest vangen en ver-
tellen waar ze de bagage kon-
den afgeven en hun paspoort 
moesten laten zien en zo. Een 
klant was daar zo blij mee dat 
ik van hem een grote bos rozen 
kreeg en met die bos rozen zat 
ik in restaurant de Wijde Blik 
even kof�ie te drinken. Plots een 
hand op mijn schouder en ja, 
hoor: controle. Groenhoff heel 
nors: “En… wat doe je hier?” Ik 
zei dat ik een kop kof�ie dronk 
en liet de rozen zien. “Zo,” zei 
hij. “Mooi, heb je al eens gevlo-
gen?” En toen ik ‘nee’ zei, zei 
hij: “Meekomen!”

En ja, hoor: met een helikopter 
een rondvlucht boven Amster-
dam. Een niet te peilen man. 
Toen ik een keer om opslag 
vroeg zei hij: “Hoeveel?” En ik: 
“Nou, 15 gulden.” En ik kreeg 
25,00 gulden per maand erbij 
(?).

Met Nel Pronk (later getrouwd 
met Frits Katee die bij de 
Dutch Swing College speel-
de) verkochten we de reizen 
die in een gids stond en in de 
wintermaanden tikten we de 
gids uit en schreven allerlei 
adressen op enveloppen om die 
gidsen naar klanten te sturen. 
We verkochten reizen naar 
Torri del Benaco, Lermoos, Bad 

Ischl, Montreux  - 10 dagen voor 
ongeveer 110 gulden - en veel 
dagtochten.
Om te weten hoe het daar al-
lemaal uitzag mochten we met 
verloofde op zo’n bestemming 
vakantie houden. Zo kon je heel 
goed alle vragen beantwoorden 
die de klanten hadden. Heel 
leuke klanten die terugkwamen 
met blije gezichten en bouw-
vakkers die ook terugkwamen, 
maar dan om te klagen dat ze 
niets ‘te vreten’ hadden gehad 
in Bad Ischl, terwijl wij wisten 
dat er een paar mud aardap-
pels extra in de bagage ruimte 
van de bus mee was gegaan, 
maar ja, volgens hen waren het 
drie aardappelen en handvol 
erwten en steeds schnitzel. De 
klagers kregen steevast korting 
op de volgende reis. In de krant 
stond een artikel over smokkel 
en in een proces is de boete 
afgekocht voor 3.000 gulden. Er 
ging waarschijnlijk meer mee 
dan alleen aardappelen.

O ja, overwerk werd niet 
betaald, wel mochten we de 
rekening geven van een porti 
nasi rames van Tchekiang.

Beneden in het pand waren de 
toiletten en er werd een zaal 
verhuurd aan mensen van het 
C.O.C. De allereerste keer dat 
ik naar beneden liep schrok 
ik me toch een aardig hoedje 

toen ik mijn weg zocht naar 
de wc, tussen de uitgedoste en 
kleurrijk gepoederde homo’s en 
lesbiennes.
Naast het reisbureau zat 
Gilbert’s Import van kralen, 
scharen, knopen en meer. Veel 
zigeunervrouwen kochten daar 
spullen om mee langs de deur 
te leuren en kwamen bij ons 
binnen om heden, verleden en 
toekomst te voorspellen. Als wij 
zeiden dat we het verleden wis-
ten, het heden beleefden en de 
toekomst wel zouden ervaren, 
liepen ze de deur uit met: “Krijg 
de tering!”

Op een bepaald moment 
kwam de stadsontwikkeling en 
verhuisde het reisbureau naar 
het Spui 218. Het ging dus om 
reizen en dagtochten verkopen. 
Dagtochten naar de Kaas-
markt Alkmaar, rondje over de 

Afsluitdijk en in Harderwijk een 
stop en terug naar Den Haag. 
Heel geliefd was de Keuken-
hof. Ook Monschau was in de 
aanbieding. En ook boekten we 
voor Pim Hofdorp een bus- en 
wandeltocht door Den Haag 
n.a.v. zijn thrillerboeken. Iedere 
vrijdag vertrok er een bus 
naar Hilversum voor de korte 
baandraverijen voor slechts 
4,75 v.v.

Naast de reizen die we ver-
kochten waren er zogenoemde 
supportersreizen voor de voet-
balfanaten. Zelf ben ik een keer 
mee geweest naar Boedapest, 
daar speelde Feyenoord. Met 
het vliegtuig naar Boedapest, 
daar een culturele busrit met 
het staatsbedrijf, was nog tame-
lijk communistisch en toen naar 
de wedstrijd. Er werd strohrum, 

wodka en slivovitsj 
gedronken en ik heb me ge-
schaamd voor mijn klanten. Als 
een toeter op Schiphol uit het 
vliegtuig gerold.

Waar ben ik allemaal geweest? 
Torri del Benaco en dan Verona 
en Venetië, Montreux, Genève, 
Sint-Bernhardpas, Mallorca, 
Parijs, Baden-Baden, huwelijks-
reis Calella de la Costa, met be-
zoek Montserrat en Barcelona.
De reis naar Torri del Benaco 
en logerend in Albergo Pace 
was schitterend. Bezoek aan 
Verona met het balkonnetje en 
dan Venetië: 12 dagen met de 
bus v.v. kostte 125,00 gulden 
met ontbijt.
Onze baas, Van Zeeland, 
trakteerde op een etentje bij 
Bali op Scheveningen als we 
een bepaald aantal boekingen 
hadden gemaakt. Er waren ook 
nog kantoren in Amsterdam op 
het Spui en in Rotterdam Blaak 
en in de Weimarstraat was een 
�iliaal, op de Paul Krugerlaan 
en Witte de Withstraat. Al die 
‘bijkantoren’ belden naar ons 
om een boeking te plaatsen. De 
boekhouder was Delpeut en 
Houtman deelde de ritten in.

Achter het pand op het Spui 
was de garage met hulpgasten 
van de technische school op 
het Lamgroen. De 
chauffeurs reden 
‘s winters met ko-
len en ‘s zomers 
op de bus. Jan 
Smit, die op de 
Gouverneurlaan 
woonde, nam 
voor ons uit Oos-
tenrijk vaak een 
�lesje strohrum 
80% mee. Ook 
moesten we 
‘s vrijdags de 
inkomsten uit 
de Rijswijkse 
busdienst 
tellen. Toen heb 
ik rolletjes stui-

vers (20 stuivers dus 1 gulden), 
dubbeltjes, kwartjes en guldens 
leren maken. Rolletjes werden 
naar de bank gebracht.
Bij het kantoor op het Spui 
woonde op de hoek ‘Zwarte 
Ant’ en zij ontving allerlei heren 
‘op de thee’. Zij kwam vrijdag 
aan het einde van de middag 
met een ‘joet’ zoals ze zei en 
vroeg om twintig rolletjes 
stuivers. We hebben ons altijd 
afgevraagd of de thee soms 9,95 
kostte... Als de Amerikaanse 
marine in Rotterdam aankwam 
dan bezochten zij ook de dames 
in Den Haag en er werd met 
dollars betaald. De dames kwa-
men bij ons de dollars inleveren 
(de bank had een beetje hoge 
drempel) en wij betaalden ei-
genlijk zo’n koers dat we er een 
portie saté aan over hielden.

Ik heb met ontzettend veel 
plezier gewerkt bij enerverend 
bedrijf met leuke bazen en �ijne 
collega’s in een bijzonder deel 
van Den Haag.
En dan ben je getrouwd, zwan-
ger en krijg je een getuigschrift. 
De laatste paar regels spreken 
voor zich (wat een emancipa-
tie).

Janny Kleinveld
jkleinveld@ziggo.nl

Foto Aad Groeneveld

Tchekiang. Foto H.A.W. Douwes, 
collectie Haags Gemeentearchief

 Dinsdag 26 november 2019   
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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 antwoord 
op naar puz-
zel@dehaagse-
tijden.nl en win! 
In de volgende 
krant leest u de 
juiste oplossing 
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 daar-
in thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

11 55 40 25 59 65 4 87 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

11 55 40 25 59 65 4 87 36
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Horizontaal
1. dossier (gegevensbestand); 7. (gebraden) ribstukje; 12. vertragingstoestel; 13. 
wartaal; 14. kleine soort van hert; 15. verbrandingsrest; 17. schoolvak; 19. plaats in Noord-Hol-
land; 21. Ned. politieke partij (a�k.); 22. Nederland (a�k.); 24. miniatuurstadje bij Den Haag; 27. 
haarkrul; 28. telwoord; 30. bloeimaand; 31. heidemeer; 32. Nederlands warenhuis; 33. bejaard; 
35. neerslag; 37. schudkorf; 38. dienstwagentje op rails; 41. kippenloop; 42. hoenderachtige 
vogel; 44. Europese hoofdstad; 46. zachte koek; 47. militair voertuig; 48. dierkundige; 49. uiting 
van blijdschap; 50. rijstbrandewijn; 52. salaris; 54. voorjaarsbloem; 56. wandversiering; 58. 
fakkel; 61. alstublieft (a�k.); 62. zuurdeeg; 64. gard; 65. insect; 67. aardkluit; 68. kerel; 70. voor-
jaarsbloem; 72. jonge carrièremaker; 73. grote laadbak; 76. plaaggeest; 77. ondernemingsraad 
(a�k.); 78. herkauwend dier; 79. vrouwelijk dier; 81. vogel; 82. Engelse kroeg; 83. verdieping; 84. 
gevangenis; 86. kuit van de steur; 87. bij iemand blijven overnachten.

Verticaal
1. ovalen notensoort; 2. chroom (scheik. a�k.); 3. lidwoord; 4. hoofd van een moskee; 5. recla-
medrukwerkje; 6. metaal; 7. deeg dooreenmengen; 8. openbaar vervoermiddel; 9. rivier in 
Utrecht; 10. Frans lidwoord; 11. buffet in een café; 16. Sociaal Economische Raad (a�k.); 18. oude 
wijnmaat van vier ankers; 20. judograad; 21. rekenopgave; 23. Frans modehuis; 25. melkklier; 
26. bakplaats; 27. rivier in Rusland; 29. bekerwedstrijd (Champions Leaque); 32. notensoort; 34. 
opgediende maaltijd; 36. onbeduidend gebabbel; 37. opening in het ijs; 39. dramatisch zangspel; 
40. Frans wijngebied; 42. houten blaasinstrument; 43. familielid; 45. alsmede; 46. halskraag; 
51. borstbeen; 53. gehoororgaan; 54. plaats in Amerika; 55. grove vijl; 56. huidverharding; 57. 
half (Latijn); 59. enakskind; 60. hoge vrouwen zangstem; 62. geluid bij onweer; 63. werktuig 
om linnengoed glad te maken; 66. Erasmus Universiteit Rotterdam (a�k.); 67. nachtgewaad; 69. 
ontkenning; 71. glansverf; 73. land in het Caribisch gebied; 74. eerste mens; 75. sieraad; 78. 
verenwisseling; 80. gesloten; 82. proces verbaal (a�k.); 85. Rolls Royce (a�k.).

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: tongval. Sudoku: 5-6. Kruiswoordpuz-
zel: goudplevier.

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 uiter-
lijk vrijdag 6 december.

Winnaars
1. Ruud van Holsteijn te ’s-Gravenzande
2. Piet Cramer te Rijswijk
3. M.M. v.d. Klooster te Voorburg
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1324 (4
5 
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

3 MILJOEN BEZOEKERS
GEEF DEZE UNIEKE ERVARING CADEAU

IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER

Dinsdag 26 november 2019
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