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Zou het bekend zijn, dat op exact 
dezelfde plek rond 1900 ook een 
stad was gepland, een ‘wereld-
hoofdstad’? De bouw van deze 
stad werd zo serieus genomen, 
dat hij duidelijk in kaart is ge-
bracht. 
Wat moest een stad daar, in de 
duinen? En dan nog wel een 
wereldhoofdstad? Waarom is hij 
er niet gekomen? En is het toeval 
dat het I.C.C. wel op die plek ge-
komen is? We gaan op zoek. 
Als je het linkerfietspad afrijdt 
langs de Van Alkemadelaan rich-
ting Wassenaar, lijkt het pad vóór 
het I.C.C. naar beneden te duiken 
want het duin aan de linkerkant 
wordt plotseling steil en hoog, als 
een berg. Daar wás vroeger ook 
een ‘berg’, een hoog duin met een 
groot oppervlak, de Musschen-
berg. 

Het fietspad waar je op rijdt is het 
traject van een vroegere spoor-
lijn, de Hofpleinlijn, die werd 
aangelegd in 1907 en Schevenin-
gen met Rotterdam verbond. Een 
belangrijk aspect, deze spoorlijn, 
om de zogenaamde wereld-
hoofdstad op juist deze plek te 
vestigen, want dus bereikbaar 
voor de hele wereld! Werd dit 
wonderbaarlijke project van een 
wereldstad uit een of andere 
duim gezogen of was het serieus?

Het laatste is toch het geval. In 
1899 had nl. op initiatief van 
de Russische tsaar de eerste 
Internationale Vredesconferen-
tie plaatsgevonden in Den Haag  
– wat de stad tijdelijk tot een 
wereldcentrum maakte – waar 
o.a. de instelling in Den Haag van 
een Permanent Hof van Arbitrage 
was besproken. Den Haag vond 
men een aantrekkelijke locatie, 
want politiek neutraal, gemak-
kelijk bereikbaar, en ‘aangenaam 
vanwege haar ligging aan zee’. 
De Amerikanen waren bereid te 
investeren in de vestiging van dit 
hof in onze stad. 

In deze periode aan het begin 
van de 20e eeuw waarin inter-

nationalisme hoogtij vierde, was 
in Den Haag het Bureau van de 
Stichting voor Internationalisme 
gevestigd in onze wijk, nl. aan 
de Van Lennepweg 6. De idealen 
van oprichters Eijkman en Horrix                 
(woonachtig aan de overkant op 
Van Lennepweg 9) reikten verder 
dan alleen een Permanent Hof 
van Arbitrage. Zij hadden een 
complete stad voor ogen om de 
wereldvrede te bevorderen, een 
centrum voor wetenschappelijke 
academies met als middelpunt 
het Hof, een Vredespaleis. Deze 
stad moest orde scheppen in 
de chaos van de vele internati-
onalistische initiatieven overal 
ter wereld, die tot dusverre als 
‘zwakke lichtjes op verschillende 
delen van de aarde flikkerden’.

Het Vredespaleis moest midden 
in de duinen komen te liggen 
op een hoge, van verre zicht-
bare plaats, zodat ‘zeelieden 

altijd hoog tegen den hemel het 
gebouw zien staan, en telkens 
herinnerd worden aan het groot-
sche, humanitaire idee, dat aan 
deze Vredesburcht ten grondslag 
ligt’. De keuze viel op de Mus-

schenberg, ‘een plek, zóó schoon 
en verheven als men elders in 
de omgeving van ‘s-Gravenhage 
tevergeefs zou zoeken’. 

Vervolg op pagina 17.

Een wereldhoofdstad in de duinen rond 1900 
nmiddels kijken we alweer een jaar of twee 
tegen het Internationaal Strafhof (Internati-
onal Criminal Court, afgekort I.C.C.) aan, op 

de hoek van de Oude Waalsdorperweg en de Van 
Alkemadelaan. Wederom een toevoeging aan Den 
Haag, Internationale Stad van Vrede en Recht. We 
zijn inmiddels gewend aan het complex, mooi of 
niet mooi. Het is enorm geworden, het lijkt wel een 
stad op zich. 

Het Internationaal Strafhof, hoek Van Alkemadelaan en Oude Waalsdorperweg.

Bureau van de  Stichting voor Internationalis-
me, Van Lennepweg 6.

De Bazels’ plan voor een wereldhoofdstad, 1906. Linksboven het pompstation, 
rechtsonder renbaan Duindigt.

Stem woensdag 20 maart
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Onafhankelijk en betrokken
De Haagse Tijden is een ideële non-commerciële krant, zonder enige binding met de overheid of een organisatie. Alle kosten worden gedekt door de verkoop van advertenties. De lezers 
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op circa 360 distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant thuis ontvangen per post, in Nederland. In 
andere landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 euro. Vanaf 1 juli 2019 kost een jaarabonnement in Nederland 59,95 euro en in het buitenland 89,95 euro. Het voordeligste is 
het om de krant gratis als PDF te downloaden via de website: www.dehaagsetijden.nl.
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Ivar Lingen
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F.J.A.M. van der Helm
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Constant Martini
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Brückel Reclame BV
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Helpdesk 
Vragen of klachten over 
De Haagse Tijden?
Bel naar 070-2210584. 
Op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur.

Oproepjes De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat 
binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere 
lezers. Schrijf aan  redactie@dehaagsetijden.nl
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Bioscopen
Geweldig en fijn onlangs weer 
de krant te mogen ontvangen. 
Steeds weer herinneringen, 
herkenning en… nieuwe feiten. 
En ook zaken die ik niet wist 
of vergeten ben. Dank u wel. In 
een aanvulling (de krant van 
8 jan.) noemt briefschrijver 
Wim van Megchelen de namen 
van de Haagse Bioscopen. Een 
aha-erlebnis voor mij. Toch 
miste ik er nog enkele: Du 
Passage (bij de Passage), Euro-
cinema (Leyweg), Bijou (naast 
Asta). Zeker geen bioscopen 
waar louter B-films gedraaid 
werden. In Eurocinema draaide 
jarenlang achtereen The Sound 
of Music.
 
Ik wens u veel succes met de 

nieuwe opzet en naam van uw 
fijne blad.
 
Peter Driessen
p.drie@onsbrabantnet.nl

Witsenburg
Met interesse lees ik het artikel 
over Witsenburg. Ik heb het 
zelf niet gekend, ik was 4 toen 
het werd gesloopt. Ik groei-
de op in de nabijheid ervan, 
namelijk op het laatste stukje 
dat nog Rijswijkseweg heet en 
zich in de gemeente Den Haag 
bevindt. De locatie Witsenburg 
is daar voorbij, namelijk over 
de grens met Rijswijk heen, 
waar de straatnaam Haagweg 
is geworden, in Rijswijk, en niet 
Rijswijkseweg. Mijn oude vader 
woont er nog. De grens tussen 

het huidige (sinds midden 19e 
eeuw) Den Haag en Rijswijk is 
bij de Broeksloot, vlak bij de 
plek van de instorting op de 
Jan van der Heijdenstraat. Op 
bedoelde Witsenburg-locatie 
zit nu de Aldi. Rutges herinner 
ik mij wel.
 
Pieter Hoeberichts
plhb@LIVE.NL

Hollands(ch) Glorie
In de jaren 1964/1965 woonde 
ik op kamers in Den Haag. Voor 
de warme maaltijd ging ik  naar 
Hollands Glorie, een eetgele-
genheid in een van de zijstraten 
van de Spuistraat. Maar welke? 
Je had daar dagmenu en kon  
alleen aan een tafeltje zitten. 
Het was goedkoop. 2 gulden? 
Wie weet daar nog meer van?

Aren Drooger
arendrooger@gmail.com

Klein leed
In de uitgave van 22 januari 
2019 stond een bijdrage naar 
aanleiding van de brand  van 
de kerk aan de Sportlaan. Dat 
zal voor de gemeente die daar 
ter kerke ging een behoorlijk 
trauma zijn geweest, zoals uit 
die bijdrage ook blijkt. Maar 
er was ook kleiner leed. Ik 
woonde destijds als 13-jarige in 
de Cartesiusstraat, vlak bij de 
Valkenboskade.  In die tijd was 
de snelste weg naar een plek 
ook de kortste en dus denderde 
de éne na de andere brand-
weerauto over de Valkenboska-
de, richting brand. Nu veror-
donneerde het toeval dat net 
die dag mijn vader bezig was 
met het opnieuw behangen van 
de woonkamer. Er zat keurig 
geen snipper papier meer op de 
muur en toen de tweede brand-
weerauto langs denderde, bleek 
dat dat stukje Den Haag nog 
op veen was gebouwd. Door de 
trillingen kwam al het stucwerk 

in de kamer los. Ik weet nog 
dat mijn vader toen iets zei en 
daarna in doffe berusting naar 
de onttakelende muur staarde.
Zelf had ik daar niet zo’n bood-
schap aan: hup, de fiets van het 
portiek af en achter de brand-
weerwagen aan. Ik weet nog 
dat ik het dak zag instorten met 
die mengeling van afschuw en 
opwinding die een grote brand 
teweeg brengt. Hoe de muur 
gerepareerd werd?  Ik weet het 
niet meer. Als kind heb je zo je 
eigen belevingswereld.
 
Ton Groenendijk
marenton12@kpnplanet.nl

Reunie oud-Stevinners
Voor oud-Stevinners van de 
Raamstraat 1960-1970: reünie 
op 11 mei 2019. Meld je aan via 
raamstraatstevinhbs@gmail.
com of www.stevin1960-1970.
nl. Op de website is ook alle 
informatie aanwezig. Hoop van 
u te horen. 

Anneke van den Berg 
Kantershof 418
1104GX Amsterdam 
0206990088 of 0651519002
avandenberg2@kpnplanet.nl 

Herinneringen
Hoewel ik (1956) in Voorscho-
ten opgegroeid ben en al enige 
tijd in Voorhout woon, heb ik 
veel leuke herinneringen aan 
Den Haag. Mijn vader (1917-
2000) werkte in Den Haag 
als redacteur bij het Vakblad  
(Bezuidenhout) en later bij het 
Centraal bureau voor de Tuin-
bouwveilingen (Javastraat).
Als klein meisje ging ik op 
zaterdagmorgen in de auto met 
mijn vader naar de Theresi-
astraat waar ik bij bakkerij 
Engelhard de gebakjes mocht 
uitzoeken. Dat vond ik prachtig. 
Mijn vader nam alle nieuwe sin-
geltjes (plaatjes voor de gram-
mofoon) van Enrico Macias 

mee uit Den Haag (Caminada?).
Toen we wat ouder waren 
gingen we met mijn ouders 
naar een Chinees restaurant 
op een boven-etage van het 
Plein, waar je een leuk uitzicht 
had  en daarna door naar de 
Pier in Scheveningen (ook een 
belevenis in die tijd), waar we 
als kinderen een cadeautje uit
mochten zoeken. Overbodig te 
vermelden dat je toen nog over-
al vrij kon parkeren vlakbij de 
locatie. Onze broer ging boksen 
bij Karel de Jager en wij (drie 
zussen) kochten als echte snobs 
onze Burlington-kniekousen in 
de Passage. Voor mij was Den 
Haag vroeger de ‘wereld’ en ik 
benijdde alle mensen die in de 
flat Nirwana woonden en ook 
de flats langs het Bezuidenhout
vond ik het toppunt van chique!

Corinne van der Bijl
Corinne4@live.nl.

Ik nummer 23
Onlangs is mijn boek ‘Ik num-
mer 23’ verschenen met mijn 
grotendeels Haagse verhaal als 
jongste van 23 kinderen. Graag 
wil ik nu in contact komen met 
anderen die ook de jongste zijn 
van een groot gezin (ongeveer 
10 kinderen en meer). Wie 
weet komt er een boek van?
 
Marianne van Betten
marianne@haagshopje.com
www.haagshopje.com

Hoefkade
Wij zijn op zoek naar een 
dieren-/vogelwinkel op de 
Hoefkade uit de jaren ‘50 tot 
‘70, vooral naar de eigenaar of 
familie. Het is erg belangrijk 
voor ons onderzoek naar waar 
onze familie is. Ik hoop dat u 
ons verder kan helpen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.
 
Mr. van Kan
gemavankan@gmail.com

Dinsdag 5 maart 2019

Gezinnen en verdere betrokkenen die te maken 
gehad hebben met TBC
Het recent verschenen tweede boekwerk over de z.g. 
‘Bleekneusjes’ met als titel ‘Kom kinderen naar buiten’ is bij-
zonder positief ontvangen. Bovendien waren de contacten zo 
fijn dat ik met veel plezier met deel drie bezig ben. De interes-
sante informatie die bij vele betrokkenen nog levend voor de 
geest staat, mag voor ons nageslacht niet verloren gaan.

Ik heb interesse in verslagen, anekdotes, briefjes, foto’s, enz. 
Deze worden, indien gewenst, retour gezonden worden.
Ik ben benieuwd!
 
Jannie C. Souverein-Bouwman
Uitgeverij GALGJE
Galgerwaard 9, 3621 LW Breukelen
www.uitgeverijgalgje.nl.
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Paul Louis Carel Dom - Pol, zoals 
hij genoemd werd - is op 4 juli 
1885 in Antwerpen geboren. Na 
de middelbare school ging hij 
van 1905 tot 1909 studeren aan 
de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten in zijn geboorte-
stad. Omdat hij van mening was 
dat het klimaat voor kunstenaars 
in Nederland  vrijer was dan in 
België, besloot hij zich in het kun-
stenaarsdorp Laren te vestigen. 
Toch keerde hij in 1910 weer 
naar België terug en tot 1914 
woonde hij dan ook in Brussel. In 
verband met het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog vluchtte 
hij naar ons land en hij keerde 
terug naar Laren. In 1916 kwam 
hij in Den Haag wonen. Hij was 
inmiddels in 1910 getrouwd met 

Betty Gelder. Ze ging in Laren op-
zoek naar iemand die haar schil-
derles kon geven en zo hebben ze 
elkaar ontmoet. In 1913 kregen 
ze een dochter, Elise. Nadat zij 
op latere leeftijd les gekregen 
heeft van haar vader is ze in zijn 
voetsporen getreden evenals 
haar moeder. Het gezin is rond 
1920 in Rijswijk gaan wonen op 
het adres Koninginnelaan 51 en 
vervolgens in 1927 in Scheve-
ningen. Elise vertelde me – ze is 
inmiddels 105 jaar oud - dat ze in 
de Duinstraat gewoond hebben. 
In 1936 is Betty overleden en Pol 
is samen met zijn dochter op de 
Toussaintkade gaan wonen, op 
nummer 40. In datzelfde jaar is 
Pol genaturaliseerd tot Nederlan-
der. Vier jaar later is hij getrouwd 

met Flora van Dam en verhuisd 
naar de  Laan van Nieuw Oost 
Indië 216. Hij was zowel lid van 
Pulchri Studio als van de Haagse 
Kunstkring. Op 28 februari 1978 
is hij in Den Haag overleden. 

Een veelzijdig kunstenaar
Hoewel Pol Dom vooral 
bekend geworden is door 
de illustraties die hij voor 
meer dan honderd boe-
ken, vooral kinderboeken,  
gemaakt heeft met als 
voorbeelden Kruimeltje 
en Zeven jongens in een 
oude schuit, beheerste 
hij veel meer technieken. 
Hij ontwierp penningen, 
schilderde portretten en 
stadsgezichten en bo-
vendien was hij gra�isch 
kunstenaar. Daarnaast 
tekende hij  spotprenten 

voor de Haagse Post en ook in 
de reclamewereld heeft hij zijn 
sporen verdiend met als voor-
beeld de illustraties van enkele 
boekjes van Flipje voor de �irma 
De Betuwe in Tiel.

Hij observeerde mensen en kin-

deren op straat en wanneer hij 
in zijn atelier aan het werk ging, 
tekende hij ze vervolgens uit zijn 
hoofd al is het wel zo dat zijn 
dochter soms model stond.

In De Telegraaf van 10 juli 1941 
kwam ik een recensie over zijn 

werk tegen. “Zonder aarze-
ling moet ik echter de por-
tretten van Pol Dom zeer 
hoog stellen. Men vindt 
daarin een natuurlijke en 
interessante karakteristiek 
en een zeldzaam knappe 
schildering die zich vooral 
doet bewonderen in de ma-
nier, waarop hij de zwarte 
en donkere partijen als 
kleur doet voelen. Hij schil-
dert levendig en breed.” 
                                                                                
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

ijdens het schrijven van een biogra� e 
over Jan Ligthart, de schoolmeester 
die rond 1900 zo’n 30 jaar in de Schil-

derswijk gewerkt heeft, leerde ik het werk van de 
kunstschilder Cornelis Jetses, de illustrator van de 
boekjes over Ot en Sien en van de leesplank aap, 
noot, mies, kennen. Eén van de vele boeken die 
hij geïllustreerd heeft is Afke’s Tiental, geschreven 
door Nienke van Hichtum, de vrouw van de voor-
man van de SDAP, Pieter Jelles Troelstra. Dit boek 
is meer dan 50 maal herdrukt, maar de interessant-
ste uitgave vind ik de 5e druk. Bij deze druk wijkt 
de voorkant sterk af van al die andere drukken en 
mede daarom is deze uitgave zeldzaam. Het heeft 
dan ook een kleine 15 jaar geduurd voordat ik dit 
boek te pakken kreeg. De illustratie op de voorkant 
is van de hand van Pol Dom en over hem wil ik u 
het één en ander vertellen.

Hij schildert levendig en breed
T
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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
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Mirella Peter Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 
uitvaartwensen

• Uw uitvaartverzorger in regio 
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

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

070 - 329 70 51  •  WWW.AUTOHOUTWIJK.NL

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

SHOWROOM & VERKOOP: ZICHTENBURGLAAN 76

KOM HET ZELF ERVAREN

PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!

U KUNT IN EEN 
BROMMOBIEL RIJDEN 

ZONDER AUTORIJBEWIJS

DE BROMMOBIEL MET DE MAKKELIJKSTE INSTAP

KOM HET ZELF ERVAREN

PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!

ZONDER AUTORIJBEWIJS

De BBD nodigt Haagse senioren van harte uit voor een 

Stichting BBD      Esperantostraat 160      www.bbddenhaag.nl

UITSTAPJE voor € 5,-
Met begeleiding en u wordt thuis opgehaald 

Meld u nu aan en
ontvang gratis onze

introductie-
aanbiedingen en

maandprogramma
070 - 364 66 61

9.00 - 14.00 uur

Meld u nu aan en
ontvang gratis onze

introductie-
aanbiedingen en

maandprogramma
070 - 364 66 61

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  Hotel Jägerhof ***Hotel Jägerhof ***  
Teutoburgerwald / Duitsland € 389,Teutoburgerwald / Duitsland € 389,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  Hotel Altenahr ***Hotel Altenahr ***  
Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  GaasterlandGaasterland  ******  
Rijs / Friesland € 389,Rijs / Friesland € 389,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  Kerst in Hotel Op de Boud  ***Kerst in Hotel Op de Boud  ***  
All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,--  p.p.p.p.  

 Busvakanties All Inclusive  Autovakanties All Inclusive 

 

 

 

 

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

4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 269,4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 269,--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel ‘t Holt / Twente  € 2345 dg. Hotel ‘t Holt / Twente  € 234--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 2295 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 229--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 2495 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249--  p.p.p.p.  
  

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

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

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

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

.

IK NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden 

op te zadelen met hoge uitvaartkosten. 

En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart 

kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname 

aan het Depositofonds van De Volharding 

biedt hiervoor een passende oplossing.

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting 

Jaarlijks een mooie rente

U kunt fl exibel bijstorten

Vragen over uitvaarten? 
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:

Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur  

op de Roggeveenstraat 141, 

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

hoek Prins Hendrikstraat.

 
Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o. 

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.  

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

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

ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen, 

Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van 

Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een 

persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op: 

070 325 7955.  

  

Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24 

uur per dag, ook als u niet of  elders verzekerd 

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.  



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden  pagina 5   

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. 
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

 Dinsdag 5 maart 2019   

Stelende Loosduinse Antje betrapt
en tot geseling veroordeeld!

In 1794 was de Loosduinse 
Antje Boskamp 20 jaar toen ze 
in het stadse Den Haag van het 
rechte pad afdwaalde. 

Aan het einde van de 18e eeuw 
was de politieke toestand in 
ons land gespannen te noemen. 
Patriotten en Orangisten gingen 
elkaar herhaaldelijk te lijf. 
De Oranjestadhouder Willem 
V (1748-1806) vluchtte op 
zondag 18 januari 1795 vanuit 
Scheveningen naar Engeland. 
De regering was in handen 
gekomen van de Bataafse 
Republiek. 

Vlamingstraat
In 1794 verliet de amper 
20-jarige Antje Boskamp haar 
ouderlijke woning in Loosdui-
nen om als dienstmeisje te gaan 
werken bij een jonge vrouw in 
de Haagse Vlamingstraat. De 
vrouw had daar een aanzienlij-
ke woning waar ze in alle rust 
woonde. In de loop der tijd was 
er een Franse soldaat bij haar 

ingekwartierd, wat weliswaar 
vervelend was, maar daarvoor 
was het nu eenmaal oorlog. De 
jonge Loosduinse kreeg een 
kamer boven en was ingehuurd 
als dienstmeisje voor allerlei 
soorten werk. De soldaat en 
het meisje kregen al spoedig 
een soort van verkering. Feit is 
dat de omgang met de Franse 
soldaat Antje geld kostte. 

Schulden
Naast de schoonmaakwerk-
zaamheden in huis, werd Antje 
ook geregeld de straat opge-
stuurd om een boodschap te 
halen. Zo kwam ze geregeld 
bij de groentevrouw, doch de 
meegekregen centen deed ze in 
haar eigen zak en de bood-
schappen liet ze op de rekening 
schrijven. Dat ging een hele tijd 
goed totdat de groentevrouw 
vroeg wanneer de rekening 
eens vereffend werd! Toen was 
Leiden in last, want van het 
karige loon kon ze de hoogop-
gelopen schulden niet meer 

betalen. Gedreven door paniek 
kwam de naïeve meid op het 
slechte pad terecht. Ze besloot 
bij haar welgestelde dame te 
gaan stelen. Haar ogen waren 
gevallen op een klein zwartle-
ren koffertje dat  op slot zat en 
waarvan mevrouw de sleutel 
bewaarde.

Zilverwerk
Op een dag was mevrouw bezig 
de was te sorteren en had ze de 
sleutel op een tafeltje gelegd. 
Antje ontvreemdde de sleutel 
en toog naar de koffer. Zenuw-
achtig als ze was, wist ze gauw 
de koffer te openen en er wat 
geld uit te halen. Een andere 
keer deed ze een grotere greep 

en nam ze veel zilverwerk 
mee als zeven grote lepels en 
vorken, een zilveren snuifdoos, 
twee gouden armbanden en 
oorbellen, vier zilveren theele-
peltjes, een goud ringetje met 
een rode steen en een spaarpot 
gevuld met zes gouden dukaten 
en vier gouden halve rijders.

De spullen bracht ze naar de 
lommerd die haar tien gulden 
gaf, die ze vervolgens gebruik-
te om de groentevrouw af te 
betalen.

Rechter
Maar o, wat kneep ze hem na 
die daad! Vol schaamte rende ze 
weg en ging naar haar moeder 

in Loosduinen waar ze alles 
opbiechtte. Met haar broer en 
moeder ging ze daarop naar de 
lommerd om de spullen terug 
te halen in ruil voor een schuld-
bekentenis. Alles weer oké? 

Nou, nee, want mevrouw vond 
het een zaak voor de rechter en 
die oordeelde niet mis!

Naast de nodige stokslagen 
op de plaats bij het stadhuis 
werd ze gedurende dertig jaar 
verbannen uit Holland.

Dat waren heel andere tijden!

Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

H et dorp Loosduinen kende een hoofd-
zakelijk agrarische bevolking. Jongens 
en meisjes werden vroeg op het boe-

renland te werk gesteld als knecht of meid. In 
sommige gevallen kreeg een meisje een betrek-
king in het deftige Den Haag. De behoorlijke 
afstand tussen Loosduinen en de Hofstad werd 
meestal te voet afgelegd.

Een kolenkachel die wel eens 
plofte, de jongens van Lens, 
Aandewiel en Dijk (LAD) die de 
eierkolen kwamen leveren voor 
het kolenhok op het achterbal-
kon, Giezeman De Wasman die 
regelmatig de rieten wasmand 
kwam ophalen en met de schone 
was weer kwam terugbrengen 

en de gietijzeren asbak die twee 
keer per week geleegd werd
Het kadetje dat je bij bakker HUS 
kocht aan zijn houten bak�iets, de 
postbode die twee keer per dag 
langs kwam, de kleine Philips-ra-
dio die eerst moest opwarmen.
De zwarte bakelieten telefoon die 
wij als een van de weinigen in 

de straat hadden, de rode Morris 
Oxford van mijn vader, winkelbe-
zoeken aan de Spar, de Gruijter 
en een echte groenteboer, slager 
en melkboer.
Een knipkaart van de HTM met 
4 of 5 knippen voor 1 gulden of 
een enkeltje of een overstap-
je, Exota-limonade, Nibbits of 

Smith-chips met een klein blauw 
zakje zout erbij.
Zoethout en duimdrop halen 
bij een echte snoepwinkel op 
de hoek, verliefd zijn op Babs 
en vriendje zijn met Max van 
Weezel.
Cadeautjes bij de pakken was-
middelen zoals OMO, kartonnen 
sigarettendoosje doormidden 
knippen voor een kaartspel en 
hoelahoepen.
Paulus de Boskabouter om zeven 
uur en dan naar bed, de schil-

lenboer die met paard en wagen 
langs kwam en auto’s met witte 
zijvlakken op de banden.
Kortom: heerlijke �litsen uit mijn 
hele jonge jaren die mij weer 
doen realiseren hoeveel er toch 
is veranderd in zo’n zestig jaar. 
Dat het vroeger beter was, zal ik 
zeker niet zeggen, maar wel min-
der gecompliceerd en gehaast. 
Mooie herinneringen, toch?

John Vroom [autojournalist]
johnvroom@planet.nl

Flitsen uit mijn kleutertijd
Na zo’n dagje autotesten te midden van alle hedendaagse veiligheids- en rijassistentie-sys-
temen zoals Cruise Control, Parking Assistant, Steering and Lane Control Assistant en Side 
Collision Warning is het soms heerlijk om even te mijmeren over de simpele dingen uit je 
kleuterjaren die je zijn bijgebleven.

Mijmeringen

John Vroom
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De Gruyter gadgets.

Zo meldde een lezer mij dat Piet 
de Gruyter de bijnaam Piet den 
Dief droeg. De ware reden is niet 
bekend, maar hij was er zelf ge-
tuige van dat in zijn �iliaal van De 
Gruyter de kof�iesilo’s regelmatig 
werden bijgevuld en dat het bij-
vullen van roodmerk, goudmerk 
en mokka plaatsvond vanuit de-
zelfde kof�iebaal! Leuke herinne-
ringen van oud-Hagenaars. Ook 
werden mij voorwerpen uit de 
tijd van De Gruyter aangeboden 
die mij werden opgestuurd of 
konden worden afgehaald. Mijn 
dank aan allen! U ziet wat van 
deze attributen op de eerste foto!

Deze keer heb ik als onderwerp 
gekozen voor verdwenen Haagse 
bedrijven. Soms zijn daar nog 
sporen van terug te vinden als 
je goed zoekt, en denk dan aan 
gevelstenen, muurschilderingen 
of leegstaande gebouwen met de 
contouren van het oude logo.
We beginnen met HUS. Ook een 
artikel dat bij de Hagenaar zeer 
tot de verbeelding sprak en 
ook vele reacties opleverde. We 
kijken nog eenmaal terug en zien 
op de foto de broodfabriek van 
HUS aan de Van der Kunstraat. 
Het is 25 februari 1986 als een 
groothandel in brillendoekjes de 
fabrieksruimte in gebruik heeft 
genomen. HUS is inmiddels actief 
in de bekende broodfabriek in de 
Plaspoelpolder, maar op de gevel 
zijn de letters HUS nog steeds 
zichtbaar.

We blijven even bij de bakkers, 

want ik noemde in een eerder ar-
tikel de bakkerij van Ten Hoopen, 
maar bakkerij Steenbeek mag 
zeker ook niet worden vergeten. 
De broodfabriek was gelegen 
aan de Boerenstraat 67. Net als 
HUS waren de broodventers van  
Steenbeek dagelijks op pad om 
brood en gebak uit te venten. 
Ook zij maakten hierbij gebruik 
van de elektrowagens van Spijk-
staal, waarbij de karretjes waren 
geschilderd in een bijenkleurige 
striping. Helaas is het me nooit 
gelukt een a�beelding van een 
dergelijke broodwagen te be-
machtigen en zelf heb ik ze ook 
niet gemaakt. Wellicht kan een 
lezer mij er aan helpen.

Naast de ambulante venters 
bezat Steenbeek ook een aantal 
winkels, zoals de Boerenstraat 

zelf, Loevesteinlaan, Wagen-
straat, Vaillantlaan en Beeklaan. 
In april 1986 kwam er een 
einde aan de bedrijfsvoering van 
Steenbeek. De Boerenstraat werd 
verlaten en ook het bekende �ili-
aal aan de Wagenstraat 137, hoek 

Amsterdamse Veerkade, werd 
overgenomen door een andere 
bakker.  Op de foto de verlaten 
fabriek.

En als we het dan toch over bak-
kers hebben, moet ook Neder-

pelt genoemd worden, actief 
vanaf 1845 met straatventers en 
winkels, zoals de Badhuisweg, 
Loosduinse Hoofdstraat en Nun-
speetlaan. Voor deze onderne-
mer viel het doek in 1994, en op 
de volgende foto ziet u nog een 
keer het te koop staande �iliaal 
Nunspeetlaan.

Niet onvermeld mag worden rub-
berfabriek Vredestein, gevestigd 
aan de Oude Haagweg 12 in Den 
Haag, met 1.000 werknemers. 
Opa Jochems, van moeders kant, 
heeft zijn hele werkzame leven 
doorgebracht op de boekhou-
ding van deze ondernemer.  Het 
bedrijf start reeds in 1909 met 
de vestiging aan de Loosduinse 
vaart en houdt zich de eerste 
jaren bezig met de vervaardiging 
van schoenhakken. Vanaf 1910 

Verdwenen bedrijven in Den Haag
ijn artikel over De Gruyter in de eerste 
editie van De Haagse Tijden leverde mij 
tientallen reacties op van lezers. Allerlei 

herinneringen en weetjes die mij ook niet bekend 
waren, werden mij toevertrouwd.  

De voormalige HUS-fabriek aan de Van der Kunstraat op 25 februari 1986

 Steenbeek-bakkerijen aan de Boerenstraat op 8 april 1986

Het fi liaal Nunspeetlaan is te koop op 8 juni 1994

De fabriek van Vredestein daags voor sloop
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volgen �ietsbanden, al snel ge-
volgd door autobanden. De kwa-
liteit is hoog en Vredestein bouwt 
in Nederland een uitstekende 
naam op. De productie van �iets- 
en autobanden verplaatst zich 
naar Enschede en Doetinchem, 
Loosduinen gaat zich voorname-
lijk bezig houden met trans-
portbanden, vloeren en rubber-
producten als slangen. In 1976 
wordt de fabriek in Loosduinen 
gesloten. Het fabrieksgedeelte 
wordt in 1982 gesloopt, alleen 
het kantoorgedeelte op nummer 
128 blijft staan en wordt betrok-
ken door zorgverzekeraar Azivo. 
In 2017 komt er een discussie op 
gang het inmiddels leegstaande 
en verwaarloosde pand te gaan 
verbouwen tot appartementen.

In 1968 werd Den Haag blij 
verrast door de komst van een 
nieuwe supermarktketen, met 
de naam KONMAR (KONsumen-
tenMARkt). In een oude tapijtfa-
briek aan de Waldorpstraat 444 
starten de heren Koster en Van 
Straaten een nieuw concept. De 
fabriek is nauwelijks aangekleed, 
betonnen vloeren en verwarming 
via grote heaters. Maar met een 
eigen bakkerij, gevestigd in het 
pand en zichtbaar voor de klant 
waardoor de heerlijke geur van 
vers brood de neuzen prikkelde, 
slijterij, slagerij en kof�iebar 
werd het concept een groot suc-
ces. Met de feestdagen kon met 
de bakkers de grote kerststollen 
zien kneden en het verse stok-
brood van de speciaal uit Frank-
rijk overgekomen stokbrood-
bakker Philippe Lemaire werd 
befaamd. Snel volgen �ilialen in 
de Elandstraat, Anemoonstraat 
en De Stede. Later volgen nog o.a. 
Nieboerweg en de Megastores. In 

1977 vond overname plaats door 
de Vendexgroep. De Konmar 
kreeg nu landelijke uitbreiding 
en in heel Nederland verschenen 
�ilialen met het Konmar-concept. 
Na het ontstaan van Laurus 
werden �ilialen van o.a. Super 
de Boer en Edah omgetoverd tot 
Konmar-vestigingen. Groen en 
geel werden de bedrijfskleuren. 
Helaas werd dit een mislukking 
en in 2012 sloten de laatste twee 
�ilialen van de Konmar. In dat 
jaar overleed ook Van Straaten, 

die zijn loopbaan in Den Haag 
begon als marktkoopman.

De oud-Hagenaar herinnert zich 
ongetwijfeld Opel-dealer RIVA, 
ook dealer voor o.a. Buick en 
Chevrolet. De bekendste locatie 
is de Torenstraat 142 met de 
torengarage (ingang Geest 1),  
die nu in gebruik is als parkeer-
garage voor het centrum. 

Vroeger stonden hier de occa-
sions van Opel opgesteld. Maar 
er waren meerdere vestigingen, 
zoals Leeghwaterplein 15. Deze 
vestiging werd verlaten in april 
1986. Uiteraard moest uw auteur 

nog even een plaatje schieten van 
de laatste dagen van dit �iliaal. 
Van de bebouwing is niets meer 
terug te vinden. Tegenwoordig 
treft men op deze plaats de Haag-
se Hogeschool, het UWV en een 
parkeergarage aan. In november 
2001 werd de Rivagroep overge-
nomen door het Motorhuis.

Van de grotere bedrijven nu 
een overstapje naar de kleinere 
ondernemers. In 1922 werd 
platenzaak Muzam geopend in de 
Boekhorststraat Den Haag. Na 85 
jaar besloot Jon Blonk, inmid-
dels gevestigd in Oud-Rijswijk in 
januari 2007 de deuren van de 

oudste muziekwinkel van Den 
Haag te sluiten. 

IJssalons zijn altijd actief geweest 
in Den Haag, met namen als 
Florencia in de Torenstraat, 
Talamini op de Veenkade en Ma-
rinello in de Spuistraat 64.
In 1935 liet Emilio Gamba, die 
een Italiaanse ijssalon pachtte 
aan de Herengracht, zijn broer 
overkomen uit Italië die een �ili-

aal van Gamba begon in de Wa-
genstraat. Later werd deze zaak 
verplaatst naar de Vlamingstraat. 
De lange smalle zaak  met bij de 
ingang de toonbank en achterin 
vele zitjes was befaamd door 
zijn Italiaanse ijs, maar ook voor 
lunch en gebak kon men hier 
terecht. Adriano Gamba; Maria 
Angela Gamba en haar echtge-
noot Arduino Gamba serveerden 
de beroemde rum tompouce op 
zilveren schoteltjes bij de heer-
lijke Italiaanse espressokof�ie. 

Op enig moment is de zaak 
overgenomen en werden kip- en 
visspecialiteiten verkocht. Toen 
ik in 2013 eens een kijkje ging 
nemen in de Vlamingstraat, trof 
ik de gevel in deplorabele staat 
aan. Inmiddels heeft een kleding-
zaak het pand overgenomen.

Ik hoop ook deze keer weer wat 
herinneringen bij u te hebben 
opgeroepen. De meeste van mijn 
herinneringen heb ik uit mijn 
64-jaar oude geheugen opgediept. 
Mochten zaken net iets anders 
liggen dan door mij geschetst, dan 
hoor ik dat uiteraard weer graag 
van u!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Verdwenen bedrijven in Den Haag

De fabriek van Vredestein daags voor sloop

Herinneringen aan de Konmar

RIVA op Leeghwaterplein daags voor sluiting op 4 april 1986

MUZAM net na sluiting op 20 januari 2007

Het verlaten fi liaal van de Gamba aan de Vlamingstraat op 10 juli 2013
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Fahrenheitstraat 343
• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)
• Kerketuinenweg 21
• Leyweg 922J
• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

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

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

Voor meer informatie kunt u bellen met 070 - 308 55 36

De Huurdersvereniging 
Staedion (HVS) behartigt 
de belangen van de 
huurders/bewoners van 
alle huurwoningen van 
Staedion. 

Wij hebben overleg 
met Staedion en 
met de gemeente 
over het beleid voor 
leefbaarheid, verdeling 
van woonruimte, 
duurzaamheid, 
betaalbaarheid en nog 
veel meer interessante 
onderwerpen. 

Huurdersvereniging Staedion

ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN
Gezocht wordt naar vrijwilligers (bij voorkeur 
huurder of bewoner bij Staedion) die zich willen 
inzetten voor het bijzondere karakter van onze 
woningen en de toekomst van sociale verhuur 
in Den Haag. Veel van de activiteiten vinden 
overdag plaats. De bestuursleden kunnen 
cursussen volgen en krijgen een vrijwilligers-
vergoeding. Uw reactie, graag met cv, kunt u 
richten aan hvs@hvdh.org

PERSONEELS
ADVERTENTIES
Bent u op zoek naar personeel of vrijwil-
ligers 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 vrijwil-
lige medewerkers opgeven.
Voor meer informatie, bel Jolanda of 
Daphne, tel. 070 - 360 76 76

Zorg die ontzorgt!
Uw betaalbare thuiszorg en
fantastische zorgvakanties.

Gezellige Britse High tea
op Koningsdag, 
wees er snel bij vol=vol!!!

www.bijzonder-menss.nl
info@bijzonder-menss.nl

Tel: 079-799 9536

 Dinsdag 5 maart 2019   

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



 

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 9

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Dinsdag 5 maart 2019

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart: Meesterstunt en Festival TIJD

Korting bij Omniversum
Op vrijdag 15 maart is er weer een staking van de basisscholen. Kinderen, ouders 
en verzorgers hoeven zich echter niet te vervelen, want Omniversum biedt ze dan 
een ronduit spectaculair én educatief uitje. Op het reusachtige koepelscherm van het 
Haagse filmtheater kunnen ze dan voor slechts zes euro genieten van een prachtige 
grootbeeldfilm, waar je ook nog wat van opsteekt.  Bijv. Backyard Wilderness, Hubble 
en A Beautiful Planet,

Festival TIJD
Vanwege het vijftigjarig jubileum organiseert World Forum op zaterdag 16 maart Fes-
tival TIJD (website). Sjaak Bral presenteert het programma met Paul van Vliet, Tim Ak-
kerman, De Règâhs en Tributes to North Sea Jazz en 50 Years of Musicals. Omniversum 
en World Forum zijn buren in de zogenaamde Haagse Internationale Zone en werken 
al samen sinds de opening van Omniversum in 1984. Ook bij Festival TIJD bundelen ze 
weer hun krachten. Bezoekers van het festival kunnen 16 maart op vertoon van hun 
ticket voor slecht 6,65 euro

Vrijdag 8 maart, 20.30 uur 

Friday Night Jazz met The Music of Thelonious Monk
 
Elke tweede vrijdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) 
vindt in Muzee Scheveningen een optreden plaats in de 
serie Friday Night Jazz. De geweldige sfeer, goede akoes-
tiek en het gezellige museumcafé zorgen keer op keer voor 
een bijzondere muzikale ervaring, zowel bij het publiek als 
bij de musici. 
Op 8 maart a.s. zetten de saxofonisten Simon Rigter en 
Marco Kegel de muziek van Monk in het zonnetje. Beiden 
spelen in het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, een big 
band waar de muziek van Monk onlangs nog op het programma stond.

Dinsdag 16 april

Style & Beautydag bij De Regisseur in Scheveningen
De Regisseur is een plek voor ontmoeten en 
persoonlijke ontwikkeling, vooral voor men-
sen die een extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Iedereen die er met Pasen op zijn 
of haar paasbest uit wil zien kan die middag 
zich volledig gratis in de watten laten leggen. 
Maak je klaar voor de zomer en gun jezelf 
een stralende look. De kledingbeurs heeft 
een ruime keuze uit prachtige, hippe kleding. Ook  is er een pedicure voor de nodige 
voetverzorging, zijn er visagistes die je opmaken volgens de laatste trends en is er een 
nagelstyliste aanwezig. U bent van harte welkom. Kleding inleveren kan t/m woensdag 
10 april. Waar: Jacob Pronkstraat 6, van 12.00 tot 15.00 uur. 

 Zaterdag 16 maart

3e Playing With Old Toys (A New Wave Party)
Op deze avond zullen onder andere twee bands spelen die in de jaren ’80 van de vorige 
eeuw hun oorsprong, dan wel thuisbasis hadden in Go-On, te weten Suburbs en Initial 
Stage. Suburbs zal tevens deze avond hun nieuwste EP met de titel “Playing With Old 
Toys” presenteren.
Daarnaast zullen DJ’s Fancy en Fred muziek uit die periode draaien, ondersteund door 
projecties van VJ Treat. Alle informatie is te vinden op playingwitholdtoys.com en face-
book.com/playingwitholdtoys

Wijzer in Kunstgeschiedenis  

Op 12 maart gaan er twee bijzonder interessante korte cursussen van start: 
Symbolen in de kunst, deel 2 en Schatten in Schotland.
In de cursus symbolen in de kunst staat de symboliek in de schilderkunst van de renais-
sance, maniërisme en barok centraal. Met name in de Nederlandse schilderkunst van de 
Gouden Eeuw werd veel symboliek gebruikt. 
De cursus Symbolen in de kunst Start op dinsdagochtend 12 maart en bestaat.
uit 4 bijeenkomsten, kosten € 60,-. Tijdstip: Dinsdagochtend van 10.15-12.00 uur. 
Data: 12, 19 en 26 maart en 2 april 2019. 
In deze cursus Schatten in Schotland staan Zuidwest Schotland en Glasgow centraal. In 
de 19e eeuw was Glasgow door de vele scheepswerven langs de Clyde een bijzonder 
rijke stad. Zodoende bloeide ook de kunst. De ‘Glasgow School’ bestond uit verschillen-
de losse kunstenaarsgroepen zoals de ‘Glasgow Boys’ (realisten en impressionisten) en 
de ‘Spook School’ (de Art Nouveau van Charles Rennie Mackintosh). De cursus Schatten 
in Schotland start op dinsdagmiddag 12 maart en bestaat 
uit 3 bijeenkomsten, kosten € 40,-. Tijdstip: Dinsdagmiddag van 12.30-14.15 uur
Data: 12, 19 en 26 maart  2019.

Lezing Haagse Rock & Beat jaren ‘60 en ‘70

Na het succes van de indo-rock lezing nu de gouden jaren van de Haagse Rock 
& Beat in de jaren ‘60 en ‘70.
Een nostalgische reis die o.a. gaat door Popstad nr. 1 met zijn vele top bands 
bands, jeugdbendes (o.a. Kikkers en de Plu), Haagse Beatnach en 
de Haagse Rock History Tour

Veel Haagse bands en gelegenheden waar alles zich afspeelde zullen de revue passeren, 
vergezeld van beelden en/of muziek.
Laat je meeslepen door Ruud van Wijngaarden (o.a. Sound of the ‘60 Zoetermeer, Peter 
de Ronde (ex gitarist van The Golden Earrings en verder te veel om op te noemen) en 
Rob Mindé (o.a. boeken Den Haag Popstad nr. 1/Haagse Jeugdbendes De Kikkers en de 
Plu). De techniek zal worden verzorgd door Rinus van Gent.

De lezing vindt plaats bij CKC & Partners, Leidsewallen 80, 2722 PC in Zoetermeer op 
zaterdag 23 maart 2019 tussen 13.30 uur en 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 14.50 
euro p.p. .

Leesversie Toneelstuk: DE VERGISSING van Han Ponneker 

Stichting Het Portret Spreekt is bijzonder trots 
om te kunnen aankondigen dat er twee lezingen 
zullen plaatsvinden van de nieuwe toneelproduc-
tie “De Vergissing”, van Han Ponneker, oud-dag-
bladjournalist en toneelschrijver. Het is gebaseerd 
op brieven van militairen naar ‘thuis’ en verslagen 
van gevechtshandelingen en boeken van betrok-
kenen. De periode ‘45 –’49, waar onze vorige 
productie, ‘Adieu Indië’, eindigde…. Zelden werden 
onze acteurs na afloop, door zoveel mensen uit het 
publiek aangeklampt met de vraag waarom de voorstelling stopte bij de proclamatie van 
Soekarno? En dat waren lang niet altijd de mannen met een militair verleden in Neder-
lands Indië. Welnu, u gaat straks horen hoe Nederland een troepenmacht stuurde om ‘de 
orde te herstellen’ en hoe dat uitpakte….
De lees-versies vinden plaats in Muzee Scheveningen op:vrijdag 29 maart 2019, aanvang 
20.00 uur en zondag 14 april 2019, aanvang 16.00 uur
Reserveren via: www.muzeescheveningen.nl of Tel: 070/3500830

Het Binnenhof binnenstebuiten: Renovatierondleiding

De statige Eerste Kamer en moderne Tweede 
Kamer. Op televisie zien ze er piekfijn uit, maar 
achter de schermen is sprake van een ander beeld. 
Tijdens de speciale renovatierondleiding bekijk je 
het Binnenhof vanuit een ander perspectief. 
De afgelopen eeuwen zijn op het Binnenhof voort-
durend gebouwen bijgebouwd, muren doorgebro-
ken en nieuwe verbindingen aangelegd. Terwijl 
volksvertegenwoordigers aan het werk waren, had 
de tand des tijds zijn effect. Daarom wordt vanaf 
2020 het Binnenhof gerenoveerd, zodat het voldoet aan de eisen van deze tijd.
 
Tot dan kun je iedere donderdagochtend om 11.15 uur mee op onze renovatierondlei-
ding naar het Binnenhof en de Eerste en Tweede Kamer. Ontdek wat er schuilgaat achter 
de wandtapijten en onder de daken, en waarom renovatie nodig is.
 
www.prodemos.nl/renovatie
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Herberg Kuys Witsenburg - ‘zeg 
maar Kuys’ - is nog steeds een 
begrip voor Rijswijkers en Hage-
naars. De drank-, dans- en slaap-
gelegenheid had een eeuwen-
lange reputatie opgebouwd die 
voor een groot deel gelijk opgaat 
met de geschiedenis van Rijswijk. 
De familie Fonville is het laatste 
geslacht dat de herberg leidde. 
Met heimwee denkt John Fonville 
terug aan het pand en daarmee 
aan zijn jeugd. Wat een voorrecht 
om op die plek te zijn geboren en 
nu te kunnen verhalen over de 
komst van zijn grootouders naar 
de herberg.

Anthonius Fonville
Middels foto’s, boeken, kranten-
knipsels en gedenkplaten gaan 
we terug naar de tijd dat opa 
Anthonius Fonville (1890-1946) 
in 1934 de nieuwe uitbater werd 
van het etablissement. De man 
was op slag verliefd op het pand. 
Wat een geweldige kans om deze 
eetgelegenheid te mogen exploi-
teren. Het pand was rond 1900 
gebouwd op de plaats waar eeu-
wenlang de herberg had gestaan. 
Er bestaan nog enkele foto’s van 
het oude vervallen gebouw, dat 
ondanks zijn hoge leeftijd een 
grootsheid uitstraalde, waar je 
mee voor de dag kon komen. Wat 
stelde Rijswijk voor in die tijd. 
Een kerk en een paar straten met 
wat huizen. De bevolking ver-
diende hoofdzakelijk zijn brood 

in de agrarische sector. Alles was 
nog kleinschalig. Een simpele 
school met schreeuwende dorps-
kinderen. En dan de belangrijke 
weg van Den Haag naar Delft. En 
de weg naar het Westland. Een 
ideale locatie voor een herberg 
waar vanouds paarden verwis-
seld werden en brood en onder-
dak werden aangeboden.

Ouderdom
De exacte ouderdom van ‘Kuys’ 
is moeilijk te bepalen, daar de 
bronnen uit die tijd niet meer 
beschikbaar zijn. Deels moeten 
we de ouderdom via overlevering 
benaderen en dan ervan uitgaan 
dat de heer Van de Binckhorst 
landerijen van de graaf in leen 
had waarop de latere herberg is 
verrezen. De geschiedenis van 
het pand zou middels verkopen 
en veilingen in het gemeentear-
chief eens moeten worden uitge-
zocht. Het maakt in wezen niet 
zoveel uit of de pleisterplaats 
nu negen, acht of vijf eeuwen 
oud was, feit is dat we te maken 
hebben met een oeroud gezichts-
bepalende hotel-restaurant dat 
qua leeftijd bijna een plaats in 
het Guinness Book of Records 
verdient.

Café Duijnstee
Opa Fonville was aanvankelijk 
een hardwerkende kroegbaas die 
achter de tap van café Duijnstee 
in de smalle Halstraat in Den 

Haag achter ‘De Bonneterie’ de 
nodige ervaring had opgedaan 
en het nodige eigen geld had 
gespaard. Van 1919 tot 1934 
was hij dagelijks in die kroeg te 
vinden. Het café beleefde gouden 
tijden. “De ambtenaren zopen 
zich klem in dat tentje”, was een 
wijdverbreide roddel. Vooral 
jenever was erg geliefd bij de 
overheidsdienaren. Toen opa 
de kans kreeg om naar Kuys te 
gaan, stond zijn vrouw Elisabeth 
Meershoek (1889-1972) vier-
kant achter zijn besluit. Geluk-
kig maar, want anders was het 
avontuur beslist niet doorgegaan. 
Elisabeth was op en top zaken-
vrouw en stond haar mannetje. 
Ze had oog voor de wensen van 
de klanten en voelde haarscherp 
aan waaraan behoefte was. Ze 
was een uiterst ondernemende 
vrouw, meer eigenlijk dan haar 
man.

Cinema
Eenmaal pachter van Kuys ging 
de boel al spoedig op de schop. 
Het echtpaar had allemaal plan-
nen om de herberg aan te passen 
aan de nieuwe tijd. De oude 
kegelbaan werd weggehaald 
en daarvoor in de plaats kwam 
een cinema waar de buurt kon 
genieten van films. Voor het ke-
gelen konden de Rijswijkers nog 
wel terecht in café Leeuwendaal 
dat schuin tegenover Kuys was 
gelegen op de andere hoek van 
de Haagweg. Ofschoon Fonville 
in een goed lopende zaak kwam, 
was er binnen twee jaar al een 
complete verbouwing. Het 
echtpaar voelde de wensen van 
haar klanten goed aan en de vele 
Rijswijkse verenigingen hielden 
op den duur allemaal hun bijeen-
komsten in Kuys. Van kaartclub 
tot schilderclub en van toneel-
vereniging tot de biljartclub, die 
graag gebruik maakte van de 
twee biljarten. Fameus waren 
ook de gigantische dansfeesten 
met een bandje en muziek. Dat 
was vooral in het weekeinde, 
wanneer de mensen wat vertier 
zochten.

Koningin van Voorburg
Het fraaie gebouw was indruk-
wekkend en groot. Als je binnen-
kwam had je aan de voorzijde de 
serre met hoge stoelen. Een ge-
zellige plek waar de gasten graag 

genoten van koffie, thee of iets 
anders. Een bekende verschijning 
daar was niemand minder dan 
‘poederdot’ oftewel de koningin 
van Voorburg. Ook naar Kuys 
wist de excentrieke vrouw com-
pleet met fiets en hond de weg te 
vinden. Rechts van de deur was 
de salon te vinden met zicht op 
de Haagweg. Achterin was de eet-
zaal. Het pand was enorm ruim. 
Zowel boven als beneden was er 
een grote zaal die gebruikt werd 
voor allerlei evenementen. Van 
huwelijkspartijtjes tot verga-
deringen. Ook in de oorlog ging 
het leven op Kuys gewoon door, 
ofschoon in het laatste oorlogs-
jaar de tijden zwaar waren. Maar 
ook toen werden er bruiloften 
en partijen gehouden; het leven 
stond niet stil.

Johan Fonville
Kort na de oorlog sloeg het nood-

lot toe bij de familie Fonville; opa 
kwam te overlijden op amper 
56-jarige leeftijd. De rouw was 
groot. De vader van John leek 
de aangewezen man om de zaak 
voort te zetten, gesteund door 
zijn moeder. De komst van de 
tweede generatie als baas van 
Kuys hadden ze in de familie 
feestelijker voorgesteld. Maar 
je hebt het als mens niet voor 
het zeggen. Vader Johan Fonville 
(1921-1961) was ambitieus en 
had zijn eigen ideeën. Het wilde 
meer hotelkamers en weldra 
lagen de eerste bouwtekenin-
gen al klaar. Het was een hele 
investering en uiteindelijk is de 
verbouwing niet doorgegaan.
 
Hotelkamers
Het pand telde inmiddels al vijf-
tien hotelkamers en daarbij wa-
ren vaste gasten, die een heel jaar 
hun kamer aanhielden. Dat was 

n 1939 werd op grootse wijze het 900-jarig bestaan gevierd van de her-
berg Kuys Witsenburg, gelegen op de hoek van de Herenstraat en de 
Haagweg. De historische horecagelegenheid was inmiddels in handen 

van de familie Fonville, die bijna dertig jaar de legendarische uitspanning 
bestierde. John Fonville (1950) - zelf geboren op de herberg - kan enthousiast 
vertellen over zijn grootouders en ouders die twee generaties lang het bedrijf 
runden, alvorens het in 1963 door de slopershamer werd vernietigd.

Het leven op de stokoude herberg Kuys Witsenburg door de familie Fonville
I

De herberg sinds het begin van de 20e eeuw

Vader Johan Fonville
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ideaal, want zo kon je rekenen op 
vaste inkomsten. Vaak waren er 
ook vertegenwoordigers onder 
de logés, die over het algemeen 
ook goed van betalen waren en 
vaak een hele week bleven. De 
zaken gingen na de oorlog voor-
spoedig. En in enkele gevallen 
moest ook John zijn kamer even 
vaarwel zeggen als het verhuurd 
kon worden aan passerende 
gasten. Ja, zo ging dat.

Automatiek
Een ander succes was de automa-
tiek bij het pand. Friet, kroketten 
en frikadellen kan John zich nog 
levendig herinneren. “Ik kan 
geen patat meer zien”, zou hij 
me toevertrouwen. Het was een 
hele bedrijvigheid in en rond de 
herberg waar drie kelners rond-
liepen en de nodige hulpjes van 
kamermeisjes tot bordenwasser. 
Naast invalkrachten was er ook 

vast personeel. Een bedrijfslei-
der was er niet, dus vader was 
7 dagen in de week actief bezig 
met moeder naast zich en de 
kinderen sprongen bij voor aller-
lei hand- en spandiensten. Ooit 
hebben ze nog eens een Franse 
kok gehad. Vader wilde experi-
menteren met de Franse keuken 
en hoe kon dat beter dan met 
een heuse kok uit Frankrijk. Het 
viel allemaal een beetje tegen: de 
Nederlanders aten toch liever het 
vertrouwde Hollandse eten.

Woonkamer
John had het die jaren erg naar 
zijn zin. Het gezin kon zich 
terugtrekken in een eigen kleine 
dagelijkse woonkamer van 4 bij 4 
met een bureau en in het midden 
een tafel met stoelen eromheen. 
Verder hadden ze nog een salon 
ter beschikking. “Nee, moeder 
maakte geen eten klaar, daarvoor 

hadden we de kok in de keuken”! 
Johns (hotel)kamer keek uit op 
de garage van Dick Korteland. Hij 
had een prachtig uitzicht op het 
drukke verkeer op de Geestbrug-
weg en de Haagweg dat allemaal 
richting de snelweg naar Rot-

terdam ging. In de spits kwam 
een agent met een verkeersbord 
het verkeer regelen. Fascinerend 
om te zien!

IJs
Voor John was het een mooie tijd. 
Schoolvriendjes kwamen graag 
bij hem spelen want er was altijd 
wel een zaaltje met schermen 
en toneelattributen waarmee 
ze zich konden uitleven en zelfs 
hutten konden bouwen. Zijn 
verjaardagen werden meestal 
gevierd in de bovenzaal en dan 
kon hij vriendjes naar hartenlust 
uitnodigen en dan heerlijk pan-
nenkoeken eten. En genieten van 
het zelfgemaakte ijs. Iedereen 
was blij en de kinderen gingen 
dolgelukkig en met een rond 
buikje naar huis. Dat zijn mooie 
herinneringen!

Lucas Beheer
Met het overlijden van vader 
Johan viel het doek voor Kuys 
Witsenburg. Moeder Agnes kon 
de zaak nog even draaiende 
houden, doch met drie kleine 
kinderen was dat niet te doen. 
Lucas Beheer was inmiddels de 
nieuwe eigenaar van het pand 
geworden en die had met het 
stukje grond heel andere plan-

nen. Op de plek van de eens zo 
historische herberg, verrees een 
flatgebouw dat fors afbreuk doet 
aan de omgeving van de eens zo 
lieflijke Herenstraat. De eenvou-
dige dorpsstraat met gezellige 
winkels, waarvan Botman met 
zijn meubels en gordijnen de 
grootste was. Het was ook de 
tijd van burgemeester Archibald 
Bogaardt (1908-1983) die weinig 
op had met oude historische pan-
den. De Rijswijkers vonden het 
verdwijnen van Kuys unaniem 
een tragedie en een groot gemis.

Feest
Met weemoed werd teruggedacht 
aan het grote feest van 1939 
toen de herberg zijn 900-jarige 
bestaan vierde. Felicitaties van 
ver buiten de stadsgrenzen van 
Rijswijk vielen op de mat. Een 
prachtig feest met een speciaal 
menu van één gulden en perso-
neel in historische klederdracht. 
Kosten noch moeite werden 
gespaard.

En zo zullen de Rijswijkers hun 
geliefde Kuys altijd blijven geden-
ken: een waarlijk mooie tijd!

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Het leven op de stokoude herberg Kuys Witsenburg door de familie Fonville

De herberg sinds het begin van de 20e eeuw

In het midden opa en oma Fonville bij de festiviteiten van 1939

John met grote gedenkboek
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ELEKTRISCHE MANICURE-
PEDICURESET MP 840
Geschikt voor hand- en voetverzorging.

U kunt nagels, nagelriemen, eelt, ingegroeide (teen)
nagels met het grootste gemak behandelen, dankzij 
de licht hanteerbare MP 840. Wordt geleverd met 7 
slijtvaste opzetstukken.

Met de 
Volharding pas

 € 46,70
Normale prijs € 54,95

De FTD infraroodthermometer meet zeer snel, 
is gebruiksvriendelijk en uiterst precies. Binnen 
enkele seconden geeft deze thermometer het 
resultaat al weer. De lichaamstemperatuur 
kan op twee manieren gemeten worden: op 
het voorhoofd of in het oor. De oorsensor is 
waterdicht en kan gedesinfecteerd worden met 
een alcoholoplossing, waardoor geen aparte 
kapjes nodig zijn. Met de 

Volharding pas

 € 25,45
Normale prijs € 29,95

FYSIC MOBIELE 
KLAPTELEFOON FM-9710

THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

FTD INFRAROOD 
THERMOMETER

Met de 
Volharding pas

 € 84,95
Normale prijs € 99,95

Stijlvolle en eenvoudige mobiele telefoon (in 
wit of rood) met extra grote, verlichte toetsen 
en groot display. Voorzien van SOS-knop op de 
achterzijde waarmee contact gelegd kan worden 
met familie/vrienden in geval van nood.

SERVER ROLLATOR  MET SOFTBANDEN – 
MODERNE LICHTGEWICHT ROLLATOR
•  Stijlvolle en comfortabele lichtgewicht rollator, ontworpen volgens de laatste trends in maar 

liefst 10 modieuze kleuren. Er zit vast een kleur naar uw wens bij!
•  Met een gewicht van ca. 6,5 kg een van de lichtste rollators.
•  Uniek oersterk frame met goede stabiliteit voor extra veiligheid. Soft banden voor extra 

Comfort, goed wendbaar met kleine draaicirkel. 

De stijlvolle Server rollator biedt veel comfort, is goed wendbaar. De Server is bovendien 
eenvoudig in/uit te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingssysteem. 
Verkrijgbaar in diverse zithoogtes en maar liefst 10 prachtige kleuren (zwart, antraciet, 
champagne, ijsblauw, olijfgroen, bruin, wijnrood, wit, blauw en turquoise). Deze rollator 
is standaard voorzien van een bagagetas en stokhouder. U kunt de rollator naar wens 
uitbreiden met diverse handige accessoires zoals een ruggordel, opberg-/reistas, dienblad en 
comfortabel zitkussen.

Multifunctionele douchestoel met armleuningen. De 
ideale douchestoel als u comfortabel en relaxt wilt 
kunnen zitten tijdens het douchen. Sterk alumini-
um frame met hoogwaardige kunststof zitting en 
rugleuning, in combinatie met armsteunen.
De anti-slip poten zorgen ervoor dat deze stoel vei-
lig gebruikt kan worden op een gladde en vochtige 
vloer in de badkamer. Zithoogte en armsteunen zijn 
in hoogte verstelbaar.

Met de 
Volharding pas

 € 101,95
Normale prijs € 119,95

Met deze klinisch gevalideerde bovenarm bloed-
drukmeter neemt u zeer nauwkeurig de bloed-
druk op. Deze slimme bloeddrukmeter meet ook 
uw hartslag en de elasticiteit van uw bloedvaten, 
en geeft bovendien onregelmatigheden hierin 
aan en gemiddelde waarden. Geheugen voor 
maximaal 120 metingen van twee gebruikers. Het 
manchet is voorgevormd en hierdoor handig met 
één hand om te leggen op de bovenarm.

Met de 
Volharding pas

 € 67,95
Normale prijs € 79,95

Met de 
Volharding pas

 € 245,65
Normale prijs € 289,90

Opklapbare douchezitting met rugleuning en 
armleggers voor ontspannen en veilig douchen. 
De rugleuning geeft extra ondersteuning om 
in een goede houding te blijven zitten, de 
armleggers bieden tijdens het zitten comfortabele 
steun aan de onderarmen. Door de lengte van de 
armleggers is het ook mogelijk er op te steunen 
tijdens het opstaan en gaan zitten.

Optioneel uit te breiden met hulppoten, 
in verband met de belastbaarheid van de 
achterwand.

Eenvoudige muurbevestiging via de rugleuning, 
afgestemd op uw lichaamslengte.

COMFORTABELE DOUCHESTOEL WAND-DOUCHEZITTING  
OPKLAPBAAR MET ARMSTEUNEN

VISOMAT COMFORT FORM - 
BOVENARM BLOEDDRUKMETER   

Word dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang 

15% KORTING
Op meer dan 1700 producten die zorgen voor een veilig en 

comfortabel ouder worden.

Met de 
Volharding pas

 € 254,15
Normale prijs € 299

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

BLIJMAKERS De Blijmakers van De Volharding bezoeken mensen, 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.

Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur 
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag 
ontvangen van maximum 1700,04 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u 
bijstand heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator Blijmakers 
Janna van Otterloo Mobiel 06-256 368 84.
E. janna@devolharding.nl  Tijdens kantooruren 070- 221 05 82.

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

Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligers team

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

Dinsdag 5 maart 2019

heeft misschien al eerder wat van en over mij gelezen in onze fijne 
krant, De Haagse Tijden. Het Haagse blad dat met zoveel plezier 
door oud en jong gelezen wordt, door Hagenaars en Hagenezen en 

door de Haagse ‘emigranten’, die met zo velen in de randgemeenten terecht-
kwamen. Want na die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog, met angst, ge-
brek, vernietiging, brutale moordpartijen door de bezetter en grote materiële 
schade, was het nergens, dus ook niet in het Haagje, klaar en voorbij. 

Meer nare tijden braken aan, met 
alles op de bon, gebrek, armoede, 
woningnood, soms onderlinge 
haat, vaak gericht tegen mensen 
die om soms heel menselijke 
redenen, maar in de ogen van de 
rechtvaardigen, ernstig fout wa-
ren geweest. Het mooie spreek-
woord “Wie zonder zonde is, 
werpe de eerste steen” had door 
rancune veel aan kracht verloren.

Maar laat mij opstaan van deze 
praatstoel, want ik vergat bijna 
dat de titel hierboven over een 
gezonken woonboot gaat, dus…
Het speelde zich af bij de laatste 
brug over de gracht van de 
Soestdijksekade, daar waar de  
Loosduinsekade verder liep 
richting de stad, en je linksaf 
kon door de Kamperfoeliestraat, 
en daar waar op de hoek die zo 
“gezellig” met marmer, urnen 
en grind ingerichte etalage was 
van  de grafmonumentenfirma  
Keuzenkamp. Nog even over die 
brug: het wegdek van de brug 
en van de wegen er omheen was 
toen nog geplaveid met kinder-
hoofdjes en in de vakantie gingen 
wij jongens soms onze, of een 
andere melkboer helpen om zijn 
platte, bij Van Grieken volgeladen 
duwkar de helling van de brug op 
te duwen. Onze melkboer, Arie, 
had wel wat hulp nodig want op 
houten klompen die zware lading 
over glimmend gladde kinder-
kopjes te krijgen was een gok, 
soms bleef hij halverwege staan 

en moest, met die steunpoten 
over straat slepend, de kar weer 
terug laten lopen en opnieuw een 
aanloop nemen. Sisyphus heeft 
ooit zo iets overeenkomstigs er-
varen. Maar goed, dit was alleen 
om u te omschrijven waar het 
zich afspeelde.
Daar aan de Loosduinsekade 
lagen wat woonboten en soms 
moest er een naar een werfje 
versleept worden om na te kijken 
of iets aan te repareren. Het 
waren toen nog alleen stalen 
boten en de roest moest er af, en 
daarna de romp weer in de verf 
gezet.

Het sleepbootje, met één man-
netje aan boord, zowel kapitein, 
stuurman als matroos, gaf door 
de speelgoedachtige afmetin-
gen een vertederende aanblik, 
zoiets als het speelgoed van die 
stoommannetjes van Stoomgroep 
West in het Zuiderpark. Op “volle 
kracht vooruit” kwam de logge 
last langzaam in beweging en na-
derde de brug naar de Kamper-
foeliestraat. Het zeemansoog van 
de gezagvoerder zag al snel dat 
de vrije ruimte tussen waterwo-
ning en stenen brug misschien 
toch net niet voldoende was om 
onderdoor te varen, dus ging het 
signaal naar de machinekamer 
gegeven dat de schroef moest 
terugslaan.
Het noodlot zou alsnog toeslaan 
en de enige maritieme ramp ooit 
in een Haagse gracht was niet 

meer te vermijden. Het lompe 
gevaarte achter het schaalmodel 
uit Jan de Hartogs boek Hollands 
Glorie met kapitein Wandelaar 
op de (nog steeds varende) FU-
RIE, was nu duw-woonboot ge-
worden en de combinatie volgde  
gewoon haar weg naar de brug. 
Het zeemansoog van Kappie had 
het wel goed, maar toch wat laat 
gezien en krassend en schavend 
onder de stenen brug kwam het 
konvooi tot stilstand.

De mini-zeesleper haakte af en 
voer terug, naar de achterkant 
van het stalen monster. De vrouw 
en man van de woonboot waren 
uiteraard heel erg geschrokken 
en liepen beetje als een kip en 
haan zonder kop over de gang-
boorden heen en weer om te zien 
wat te doen. De gekrompen zee-
sleper maakte de tros weer vast 
en probeerde de watervilla te 
bevrijden, maar de brug gaf geen 
krimp. De boeg van de woonboot 
was door de brug al iets die-
per naar onder geduwd en het 
waterpeil lag angstig dicht bij de 
hoogste rand van het gangboord.
Goede raad was duur, maar de 
gezagvoerder van de woonkrui-
ser kreeg een idee, er moest 
wat levende ballast komen en 
de diepgang vergroten en zo de 
aanval op het centrum van Den 
Haag mogelijk maken. Dat was 
geen probleem want woens-
dagmiddag liep de totale lagere 
schooljeugd toch op straat, en op 

de brug was het een drukte van 
belang. De bevelvoerder ronselde 
zonder moeite een goed aantal 
knapen die gewicht in de schaal 
konden leggen. Via een dukdalf 
konden wij met wat acrobatiek 
onze Titanic bereiken en werden 
verdeeld over links-rechts en 
voor-achter.
Evens tussendoor: u heeft zich 
ongetwijfeld wel eens afgevraagd 
waar dat woord “dukdalf” van 
afstamt. Dat heeft een leuke 
interessante etymologische ver-
klaring: de Hertog van Alva was 
een houwdegen en ijzervreter, 
niet bepaald een man met tedere 
gevoelens voor de medemens, 
maar meer een liefhebber van 
oorlog voeren en tegenstanders 
uitroeien. Ook in de Tachtigjarige 
Oorlog verspreidde hij angst en 
terreur. Zijn bestuur was abso-
luut onverzettelijk. 
Nu zijn er twee theorieën over de 
naam “dukdalf”. De eerste is dat 
vissers hun boten met een tros 
aan een meerpaal bonden en de 
naam “dukdalf” gebruikten als 
symboliek voor het opknopen 
van de oorlogsmisdadiger, en 
de tweede is als symboliek voor 
zijn onverzettelijkheid. In beide 
gevallen een afleiding van Duque 
d’Alva, dat werd dukdalf.

Maar goed, de bewoners van de 
woonboot en de kapitein zouden 
dat moment weinig oor hebben 
voor deze uitleg. De sleper gaf 
nog extra “volle kracht vooruit” 

en de woning maakte een schom-
melende beweging, zodat het 
water, vermengd met rottende 
doorgedraaide komkommers uit 
het Westland, gulzig de huiska-
mer binnenstroomde...
Toen was er geen houden meer 
aan, de sluizen gingen zogezegd 
open, en even later lag de boot 
enigszins schuin en vast op 
de bodem. Het heeft nog even 
geduurd tot de aan de knieën in 
het water staande levende ballast 
door het slepertje aan wal was 
gezet.

Die woonboot heeft daar nog een 
dag of twee gelegen tot er met 
een kraan vanaf de brug en met 
pompen het schip gelicht was en 
met een paal, waarmee de groen-
teschuiten uit het Westland met 
handkracht werden voortbewo-
gen, onder de brug werd geduwd, 
en het onfortuinlijke sleepbootje 
zijn vracht kon gaan afleveren.

Lieve lezers, wat een heerlijke 
jeugd toch, altijd wat te beleven 
op straat, nooit verveling, buiten-
lucht, kattenkwaad, spelletjes.. In 
elk mens zit een schat aan erva-
ring en herinneringen, pak je pen 
en papier, schrijf het op, maakt 
niet uit of het liggen of leggen 
wordt, je zal, of je zult moet zijn, 
geef ons jullie verhalen en maak 
ons blij van herkenning!

Frank Schmits
Schmits-3137@ziggo.nl

De gezonken woonboot
TU
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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’.

AOW en pensioen

Eén huishouden samen
vormen bij AOW
In een van uw vorige rubrieken wijst 
u erop dat de AOW voor ongehuwden 
in gevaar kan komen als zij duurzaam 
partners worden. Op de site van de Sociale 
Verzekeringsbank (de uitvoerder van de 
AOW) vind ik hierover geen criteria terug, 
behalve als wordt vastgesteld dat men 
samenwoont. Hoe liggen criteria? Een 
keertje een weekeinde samen doorbren-
gen? Het lijkt mij een lastig te bewijzen 
situatie, of krijgt de SVB juridisch altijd 
gelijk? Want wanneer is het geen logeren 
meer maar een gezamenlijk gevoerde 
huishouding?

U snijdt een van de punten waarbij 
het vaak interpretabel is hoe de SVB 
opereert. Wij zagen al ergens op inter-
net voorbijkomen dat de ongehuwde 
AOW-uitkering moet worden afge-
schaft. In de zin dat twee ongehuwde 
partners hetzelfde krijgen als de 
gehuwde AOW. Dus ook één ongehuw-
de krijgt hetzelfde als een gehuwde 
partner. Hij/zij gaat er dus op achteruit 
als hij/zij ongehuwd is. Niet andersom 
want dat kost de samenleving erg veel 
geld! De discussie hierover op internet 
en inde politiek zal nog heel lang 
duren.

Als voorbeeld noemt de SVB een relatie 
met een man of vrouw die bij u woont, 
betaalt mee aan de boodschappen en 
deelt in andere kosten van het huis-
houden. Ook koken zij samen, houdt 
de tuin bij, helpt met schoonmaken en 
doet klusjes. De man of vrouw (partner 
van de AOW’er) draagt ook financieel 
bij en helpt het huishouden overeind te 
houden. In dit geval is het duidelijk dat 
partners één huishouden vormt.
Het blijft natuurlijk interpretabel wat 
de SVB beslist. Natuurlijk hebt u gelijk 
dat de SVB in een juridisch mijnenveld 
zit. Zij krijgt niet zonder meer gelijk. 
Daarvoor moet heel wat gebeuren en 
de SVB moet harde bewijzen hebben 
dat partners één huishouden vormen. 
De tandenborstelcontrole is tegen-
woordig afgeschaft. Uiteindelijk zal de 
rechter beslissen.
Wij denken niet dat de voorbeelden die 
u noemt tot enige sanctie van de SVB 
zal leiden als het incidenteel is. Het 
gaat vooral om de regelmatigheid van 
de relatie en of mensen betrouwbaar 
overkomen. U moest eens weten dat 
ook onder de AOW’ers mensen zijn die 
onbetrouwbaar zijn.

Sociale voorzieningen

Wlz valt niet onder 
de gemeente
Volgens mij valt de Wlz niet onder een gemeente 
maar is nationaal en behoort dus uiteindelijk tot 
de centrale overheid.

De Wlz (Wet langdurige zorg) valt niet 
onder de gemeenten. De Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning) wél. Voor Wlz 
is ook een indicatie nodig van het CIZ (zorg-
kantoor ofwel het Centrum Indicatiestelling 
Zorg) voor. Wij proberen mensen die vragen 
over sociale voorzieningen stellen zo goed 
mogelijk te beantwoorden. Wil u alles weten 
over de Wlz dan verwijzen wij u naar www.
zorgwijzer.nl/faq/wlz.

Erf- en schenkingsrecht

Gebruik maken van
legitieme portie
Kan ik gebruik maken van mijn legitieme portie 
als mijn vader, die nog niet is overleden, voor de 
tweede keer getrouwd is?

Daarvan is pas sprake als hij is gestorven. 
Dan komt namelijk de nalatenschap aan de 
orde. U moet er wél rekening mee houden 
dat zijn tweede vrouw het beheer krijgt 
over uw vordering als uw vader niet in een 
testament anders heeft bepaald. 

Als hij bovendien een testament heeft 
gemaakt waarin zijn eigen kinderen uit zijn 
eerste huwelijk worden onterfd kunnen zij 
alleen maar een beroep doen op de legitie-
me portie. 

Maar zijn tweede vrouw kan als uw vader 
niet anders heeft bepaald ook alles opma-
ken. Dat is dus de adder onder het gras! 

Achterneef erft
honderden euro’s
Ik ben een van de achterneven van een tante die 
is overleden. Een notaris bemoeit zich met de 
erfenis van haar. Voor mij gaat het alleen maar 
om enkele honderden euro’s. Hoeveel blijft voor 
hem aan de strijkstok hangen?

Dat hangt ervan af hoe groot de totale 
erfenis is. U ziet dat op de afrekening van de 
notaris omdat u een van erfgenamen bent. 
U schrijft dat u als erfenis een paar honderd 
euro krijgt. Dat moet u al meer weten. Van 
de notaris?

De erfgenamen bepalen in totaliteit welke 
notaris aan de orde is. Als er één handige 
vogel is onder de erfgenamen, kan hij een 
aanbeveling doen voor de goedkoopste 
notaris. Daar gaan álle erfgenamen over.

50PLUS en Hart voor Den Haag zijn uw bondgenoten 
‘Samen knokken voor onze ouderen’ zegt Richard de Mos

De Haagse gemeenteraadsfracties van Hart voor Den Haag / Groep 
de Mos en 50PLUS zijn een samenwerking met elkaar aangegaan om 
de belangen van de ouderen in de stad beter te kunnen behartigen. 
De beide fracties blijven zelfstandig opereren, maar zullen vanaf  nu 
zoveel mogelijk eenduidig stemmen en optreden als een blok van 9 
zetels. Hierbij geldt dat 50PLUS de uitgangspunten van het coali-
tie-akkoord onderschrijft en het beleid dat hieruit voortvloeit.

 (Advertorial)

De partijleiders Richard de Mos en Henk Krol presenteerden de samenwerking 
in het stadhuis op dinsdag 26 februari. (Foto: www.pietgispen.com)

Provincie Z-H 50PLUS lijsttrekker Willem Bakx

Delfland 50PLUS lijsttrekker Sjoerd Fekkes

“Hart voor Den Haag heeft ervoor 
gezorgd dat ouderen in het coalitie-
akkoord een stem hebben gekregen. 
Zo komt er dankzij deze partij een 
actieplan tegen eenzaamheid en wordt 
er ook werk gemaakt van het inrich-
ten van zogeheten lief-en-leed-straten 
die ouderen die alleen zijn uit een 
isolement houdt”. aldus 50PLUS-par-
tijleider Henk Krol. Hij is blij is dat 
zijn Haagse gemeenteraadsfractie gaat 
samenwerken met de grootste partij uit 
de Hofstad.
Ook Hart voor Den Haag partijleider 
Richard de Mos is blij met de samen-
werking: “Het is niet voor niets dat we 
in de vorige raadsperiode een geza-
menlijke lijst hadden met de Ouderen 
Partij Den Haag van oud-raadslid Lex 
Kraft van Ermel. Wij vinden het heb-
ben van een goede en menswaardige 
oude dag een recht. Door de samen-
werking met 50PLUS kunnen we Den 
Haag nog seniorvriendelijker maken”.

Oproep aan 
oudere achterban 
De lokale achterban van Hart voor 
Den Haag is zeer divers, maar door 
gezamenlijk op te komen voor de 
belangen van onze ouderen, kan er een 
vuist gemaakt worden. In dat kader 
adviseert Hart voor Den Haag de 
ouderen in haar achterban om bij de 
Provinciale Staten verkiezingen en die 
voor het waterschap HH van Delfland 
op 20 maart 50PLUS te stemmen. 

Bij de presentatie van de samenwerking tussen Hart voor 
Den Haag en 50PLUS zei Richard de Mos dat zijn persoon-
lijke stem bij de provinciale verkiezingen gaat naar Willem 
Bakx, die de afgelopen vier jaar fractievoorzitter was in de 
Staten. Bakx is afgestudeerd fysiotherapeut en heeft 25 jaar 
als zelfstandig ondernemer gewerkt in de eerstelijns gezond-
heidszorg, waarbij hij leiding gaf  aan een multifunctionele 
organisatie.

Jurist en belastingadviseur Sjoerd Fekkes is lid van 50PLUS 
én van Hart voor Den Haag. Hij was in Den Haag o.m. ge-
meenteraadslid en de drijvende kracht achter de taxibus. De 
afgelopen vier jaar leidde hij de fractie in HH van Delfland.

Dinsdag 5 maart 2019
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Dat deed mij herinneren aan 
de tijd dat ik er als kind heb ge-
woond. Weliswaar niet in op de 
laan zelf, maar in een zijstraat 
daarvan, de Joan Blasiusstraat, 
waar ik mijn prille jeugd heb 
doorgebracht tussen 1958 en 
1970.

De schrijver van het eerder 
genoemde artikel memoreerde 
het al. Er waren volop winkels 
op de Jan Luykenlaan, zoals 
De Gruyter, Au Bon Marché, 
apotheek van Rhee, Radio 
Westdijk, een groenteboer en 
een slager. Ik herinner me dat 
er zelfs twee slagerijen waren. 
Van Dongen op de hoek van de 
Joan Blasiusstraat en nog een 
andere schuin aan de overkant. 
Naast slagerij Van Dongen zat 
de bekende Haagse broodbak-

ker HUS. Een naam die bij velen 
nog nostalgische gevoelens zal 
oproepen.

Grootgrutter De Gruyter
Op de hoek van de Tesselscha-
delaan was grootgrutter De 
Gruyter gevestigd. De winkels 
van De Gruyter speelden nog 
een speciale rol op de avond 
van 26 november 1962 tijdens 
de uitzending van Mies Bouw-
mans “Open Het Dorp”. De 
winkels waren ’s avonds open-
gesteld om geld in te zamelen 
voor het goede doel. Geld 
moest in een luciferdoosje wor-
den gedaan en worden afgege-
ven bij een van de De Gruyter-
winkels. Ik weet nog dat ik 1 
gulden (best serieus geld in die 
tijd voor een arbeidersgezin) in 
dat doosje mocht stoppen en ik 

samen met mijn ouders opgeto-
gen naar de De Gruyterwinkel 
liep. Ter plekke bleek dat we 
niet de enigen waren, maar dat 
indrukwekkend veel mensen 
gehoor hadden gegeven aan de 
indringende oproep van onze 
sympathieke Mies, zodat ik 
ondanks mijn geringe levenser-
varing van dat moment, toch al 
snel in de gaten kreeg dat we 
onderdeel waren geworden van 
iets groots dat vast wel heel 
belangrijk moest zijn.

Op de hoek met de Moerweg 
zat elektronicazaak Radio 
Westdijk. Als ik me goed herin-
ner kon je in het aangrenzende 
portiek Staatsloten kopen in 
een woning direct boven de 
winkelgalerij. Je liep een paar 
treden van het portiek op, duw-
de de niet-afgesloten voordeur 
open en in een kamertje recht 
tegenover de voordeur zat een 
statige dame achter een al even 
statig bureau om na betaling en 
onder begeleiding van enig ce-
remonieel vertoon de Staatslo-
ten plechtig aan je te overhan-

digen, alsof het 
heel kostbare 
waardepapieren 
waren, terwijl 
het na de trek-
king bijna altijd 
om “nieten” 
bleek te gaan, 
en mijn ouders 
opnieuw een 
illusie armer 
waren gewor-
den.

Marcuskerk
Eind jaren 
vijftig begon de 
bouw van de Marcuskerk op de 
hoek met de Joan Blasiusstraat 
die dacht ik, rond eind 1960 ge-
reed was. Ik heb daar als kind 
nog mijn steentje(s) aan mogen 
bijdragen. Baksteentjes, wel te 
verstaan.
Dat bouwen vonden we als kin-
deren natuurlijk heel interes-
sant. Dus waren we na school-
tijd veel op de bouwplaats 
te vinden. Dat mocht toen 
blijkbaar nog. Van een van de 
oudere bouwvakkers, een heel 

aardige man die Wietze heette, 
mochten we zelfs meehelpen. 
Moesten we stapels bakstenen 
nat spuiten, zodat ze de volgen-
de ochtend klaar waren voor 
direct gebruik. Ook mochten 
we wel eens zelf een steentje 
metselen. De kerk staat er na 
zo’n zestig jaar nog steeds. We 
hebben destijds kennelijk dege-
lijk werk afgeleverd.

René Sman
renesman@hetnet.nl

k woon niet meer in Den Haag, maar zo 
af en toe krijg ik nog wat exemplaren 
van deze krant in mijn handen gedrukt 
van iemand die ze voor me bewaart. Zo 

las ik onlangs in de uitgave van 30 oktober van 
het vorig jaar een artikel over Moerwijk en in het 
bijzonder over de Jan Luykenlaan.

Terugdenkend aan de Jan Luykenlaan
I

De Jan Luykenlaan, hoek Joan Blasiusstraat, zo’n 60 jaar 
geleden.

Onze huurder ‘t Hof van Eten 
was meteen verliefd op dit 
pand. Een lief geel geveltje, 
een smal stoepje en een 
groene voordeur. George 
hoopt hier nog vele jaren met 
plezier te mogen werken. 

GEORGE WALTA
‘T HOF VAN ETEN
OUDE MOLSTRAAT 30D

Bouw mee 
aan Haags karakter!
Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten en 
beeldbepalende panden. Want het historisch karakter van Den Haag en 
omgeving moet behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel 
van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed 
en werk van de organisatie door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in 
certificaten van Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl
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Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen 
die over Den Haag gaan. Het gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen. Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik 
maken van deze digitale boekwinkel. 

Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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

€ 14,50

Op deze plek te staan, 
een rondgang 
door Den Haag in ge-
dichten
Gerrit Vennema
30 gedichten die, samen met de foto’s 
van Elvin Hage, lezen als een ontdek-
kingstocht langs Haagse locaties. Met 
veel verwijzingen naar de geschiedenis 
van de hofstad. Den Haag wordt belicht 
als stad aan zee, stad van paleizen, van 
vrede en recht en museumstad. 
Een boekje voor wandelaars en 
mijmeraars.

€ 12,50
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9 789460 100789

ISBN 978-94-6010-078-9

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

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

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

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

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

Theo van Daalhoff

MIJN HAAGSE ROCKMUZIEK

POEMPELOEM

4802574 Omslag Poempeloem.indd   Alle pagina's 11-06-18   08:53

      Een nieuw begin 
                in Den Haag

70 jaar maranathakerk 1949 - 2019

Jan Goossensen
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Een nieuw begin in Den Haag

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

Tien redenen om dit boek te lezen: 

• U bent geïnteresseerd in architectuur, kunst en geschiedenis
• U houdt van de stad Den Haag
• U leest alles over de Tweede Wereldoorlog
• U bezichtigt graag mooie kerken, en niet alleen met vakantie in Frankrijk
• U wilt weten hoe een vorige generatie in de tijd van de wederopbouw het land weer op 

poten heeft gezet
• U bent geïnteresseerd in geloof en kerk, en zoekt daar inspiratie
• U leest graag biografieën van unieke mensen met een bijzonder verhaal
• U wilt weten waarom Den Haag na de bevrijding een kerk uit Zwitserland kreeg
• U wordt geraakt door schoonheid: muziek, kleur, goede woorden, de kracht van ruimte
• U vindt ‘cultuuroverdracht’ belangrijk als dragende factor in de samenleving

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

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag
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Laan van Meerdervoort
Een dwarsdoorsnede van Den Haag

Margot C. Berends 
Liza van Kuik 

Jolly van der Velden9 789460 100857

ISBN 978-94-6010-085-7

Iedere Nederlander kent de Laan van Meerdervoort. Ze wordt wel de langste laan van Nederland en zelfs van Europa genoemd: bijna zes 

kilometer lang. Ook is de laan bekend als de veronderstelde klassieke scheiding tussen zand en veen, tussen rijk en arm. Vanuit het centrum 

gezien zouden rechts van de laan de Hagenaars wonen, links de Hagenezen. Dit fenomeen begint wat te vervagen, maar zeker is dat de 

Laan van Meerdervoort een letterlijke en figuurlijke dwarsdoorsnede van Den Haag vormt. Alles is er te vinden: winkels, scholen, bedrijven, 

instellingen, kerken, woonhuizen in soorten en maten, parken, waterwegen en vele nationaliteiten.

Dit boek begint op huisnummer 1 en eindigt bij nummer 1803. De laan is opgedeeld in vijf stukken. Auteur Liza van Kuik vertelt steeds 

uitgebreid over de ontstaansgeschiedenis van ieder gedeelte van de laan. Ze vermeldt ook leuke weetjes, zo was het schelpenpad op de 

middenberm lange tijd een geliefde flaneerplek en schilderde onder meer Vincent van Gogh hier.

Daarna geven auteurs Jolly van der Velden en Margot Berends bij ieder stuk van de laan korte impressies van allerlei ontmoetingen en 

bezoeken. Ontmoetingen met bewoners van vroeger en nu, met mensen die op de laan werken en met voorbijgangers. Bezoeken aan 

bijzondere gebouwen, verborgen tuinen en markante pleinen. Zo verhalen ze over het gymnasium Haganum, park Sunny Court en de 

Chinese Muur. Tussendoor verdiepen ze zich in de daklozenopvang op de laan, in een woonblok met onbegaanbare balkons en in een 

kinderspeeltuin van rond 1890.

Margot C. Berends is theoloog, freelance journalist en fotograaf. 

Liza van Kuik behaalde haar master Architectuurgeschiedenis en Monumenten zorg in Utrecht en publiceert over dit onderwerp. 

Jolly van der Velden combineert haar werk bij een GGZ-instelling met journalistiek en fotografie. 
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Laan van Meerdervoort 
Een dwarsdoorsnede van Den Haag
ISBN: 978-94-6010-085-7 
Auteurs: Margot C. Berends, Liza van Kuik, 
Jolly van der Velden
Uitvoering: 208 pagina’s softcover met illustraties 
Winkelprijs: € 19,95

De laan is een letterlijke en fi guurlijke dwarsdoorsnede van Den Haag. Alles is er te 
vinden: winkels, scholen, bedrijven, instellingen, kerken, woonhuizen, parken, water-
wegen en vele nationaliteiten. De auteurs vertellen uitgebreid over de ontstaans-
geschiedenis van ieder gedeelte van de laan en over de markante personen, gebouwen 
en gebeurtenissen.

Vijfde Terugblik
50 foto’s met verhalen uit het Haags 
Gemeentearchief
ISBN: 978-94-6010-083-3 
Auteurs: medewerkers Haags Gemeentearchief 
Uitvoering: 136 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs:  € 10,00 

In het boek bespreken de medewerkers van het Haags Gemeentearchief van vijftig 
foto’s de historische achtergronden. De verhalen zijn naar thema’s gerangschikt, 
zoals politiek, stadsontwikkeling, politie, branden en rampen. Zo ontstaat een verras-
send beeld van 150 jaar Haagse geschiedenis.

Poempeloem
Mijn Haagse rockmuziek
ISBN: 978-94-6010-078-9 
Auteur: Theo van Daalhoff 
Uitvoering: 124 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 14,95 

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

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

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

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

Wonen op oude duinen
Opgravingen in de Wateringse Binnentuinen
ISBN: 978-94-6010-079-6 
Auteurs: Evert van Ginkel en Peter Stokkel 
Uitvoering: 84 pagina’s softcover met illustraties en 
interactieve toepassingen 
Winkelprijs: € 12,00 

De Wateringse Binnentuinen was bijna 5000 jaar geleden een duinenrij, vlakbij de toen-
malige kustlijn, te midden tussen moerassen. Daar verscheen rond 2900 voor Christus 
een groepje mensen, die hier een paar dagen in een schuilhut verbleven. Latere bewo-
ners bouwden huizen, weidden vee en zaaiden er akkers in. De archeologen van de 
gemeente Den Haag hebben dit stuk historie uitvoerig belicht.

Een nieuw begin in Den Haag 
70 jaar Maranathakerk 1949-2019
ISBN: 978-94-6010-082-6 
Auteur: Jan Goossensen 
Uitvoering: 136 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 18,95 

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

Medewerkers van het Haags Gemeentearchief verzorgen in de krant Den Haag Centraal wekelijks 
de rubriek Terugblik. Foto’s en verhalen uit het Haags Gemeentearchief. Zij selecteren voor deze 
rubriek foto’s uit de omvangrijke fotocollectie van het gemeentearchief en schrijven hierbij histori-
sche achtergrondverhalen. Voor deze bundel zijn opnieuw vijftig van deze verhalen geselecteerd en 
bijeengebracht in thema’s als politiek, stadsontwikkeling, politie, branden en rampen, ondernemen, 
vervoer, cultuur en onderwijs, gezondheidszorg, dier en milieu, muziek en variété, literatuur en 
sport. De foto’s en de verhalen geven een verrassend beeld van 150 jaar Haagse geschiedenis.

Haags Gemeentearchief     
www.denhaag.nl/haagsgemeentearchief
www.nederlandsmuziekinstituut.nl
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Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel

Advertentie 240x255.indd   1 24-01-19   16:02

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

 

19,95
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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.

Loosduinsekade 175, 
2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl

Dinsdag 5 maart 2019

Opel Rekord (1960)

Omdat in dat gedeelte er drie 
Opels Rekord model 1960 voor 
de deur stonden. Wat kan ik mij 
daar allemaal van herinneren? 
Een model dat geïnspireerd 
was door de mode van Ame-
rikaanse auto’s, maar minder 
dan het vorige model, waarbij 
de voorruit doorliep naar de 
zijkant en daar in een punt 
eindigde. Veel eigenaren zullen 
daar vaak hun knie tegen gesto-
ten hebben.

De voor- en achterruit bij dit 
model hadden nog wel een 
lichte kromming richting de 
zijkant. Aan chroom ook geen 
gebrek op dit model. Fraaie 
smalle en vooral brede grille, 

uiteraard van glanzend chroom 
met in het midden het forse 
Opel-logo. Fraaie chroomstrip 
over de zijkant die eindigde in 
de letters Rekord. Een familie-
gezicht dat ook de Opel Kapitän 
had in die jaren.

Maar het interieur zat vol met 
opvallende bijzonderheidjes. 
Allereerst de tochtraampjes 
die bediend werden door een 
ronddraaiende platte knop in 
de deur, in plaats van de toen 
veelal toegepaste, maar ook zo 
inbraakgevoelige hendeltjes op 
het raampje zelf. Het stuur was 
fraai gevormd in de kleur wit, 
met een mooie aparte chromen 
claxonring. Het versnellings-

hendel rechts onder het stuur, 
ook in het wit, was elegant 
gevormd. Naar je toe halen 
en omhoog was de achteruit. 
Omlaag was de één en dan 
bleven in de H-vorm de 2 en de 
3 over. Niet te vergelijken met 
de 6-bak van tegenwoordig, 
maar ja, je wist niet beter. De 
snelheidsmeter was ook een 
bijzonder verhaal, want het was 
geen klok, maar een langwerpig 
horizontaal lint, dat, net als 
een thermometer, opliep tot 50 
kilometer in het groen. Daar-
boven tot 100 kilometer geloof 
ik in het oranje en daarboven 
werd het lint rood. Té leuk, 
toch? En dan de universele 
sleutel die vanaf de fabriek 

in een crèmekleurig kuststof 
hoesje zat. De bovenkant van de 
sleutel was puntig afgewerkt, 
zodat je hem makkelijk uit het 
hoesje kon draaien. Ja, daar was 
over nagedacht. Iets anders 
wat mij altijd is bijgebleven is 
het feit dat Opel af fabriek een 
sticker op de achterruit plakte 
met daarop het bouwjaar van 
de betreffende Rekord. Wat 
daar de lol van was, is mij altijd 
ontgaan, maar wel apart. Tja, 
Opel had in die tijd niet het 
imago van een sportief rijdende 

auto. “Hij rijdt als een dweil”, 
was een veelgehoorde opmer-
king. Het was toen een echte 
gezins- en zakenauto. Duitse 
degelijkheid die de no-nonsen-
se Nederlander erg aansprak. 
Hij was ook leverbaar in een 
4-deurs en Car-A-Van (combi) 
en Coupé-uitvoering. Eigenlijk 
een Buma-auto met voor mij 
toch wat bijzondere bijzonder-
heden.

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

oms zijn hele gewone auto’s toch bijzonder. Althans, voor mij is 
dat de Opel Rekord uit 1960. Hij staat duidelijk in mijn geheugen 
gegrift. Ik was een jaar of 11 en woonde op de Carel Reinierszka-

de in Den Haag. Deze kade grensde en nog steeds aan Huis ten Bosch en in 
het eerste gedeelte woonde Herman Krebbers de violist en Coen Flink de 
acteur. In het derde gedeelte bij de molen bleek ook Bridget Maasland te 
wonen. Wij woonden in het middengedeelte tussen het Eerensplein en de 
De Sillestraat. En waarom vertel ik dit? 

S

De stad reikte vanaf het pomp-
station bij de watertoren aan 
de Pompstationsweg tot aan de 
renbaan van Duindigt aan de 
Landscheidingsweg. Dit hele 
terrein was militair oefenterrein, 
wat De Bazel naar Houtrust wilde 
verhuizen. 
Het plan ketste af bij het rijk en 
de gemeente. Den Haag was niet 
enthousiast, het terrein lag te ver 
buiten de stad en het idee van 
een vredesstad was te kostbaar 
en te pacifistisch. Het moest 
blijven bij een Vredespaleis en 

de juiste plek moest Zorgvliet 
worden. De Amerikaan Andrew 
Carnegie die inmiddels fondsen 
had toegezegd voor de bouw van 
een Vredespaleis, stond aanvan-
kelijk wel open voor de plannen 
van Eykman en Horrix. Maar ook 
dat mocht niet baten. In 1907 
werd de eerste steen gelegd voor 
het Vredespaleis op zijn huidige 
locatie in Zorgvliet.

Berlage, stadsarchitect van Den 
Haag, voelde, evenals vele andere 
vooraanstaande lieden in die tijd, 

weldegelijk voor de plannen van 
de twee internationalisten. Toen 
deze werden afgeblazen, nam 
hij de plattegrond van De Bazel 
voor deze wereldhoofdstad toch 
mee in zijn uitbreidingsplannen 
voor Den Haag d.d. 1908. Wat de 
volgende reactie opwekte van 
de directeur Gemeentewerken, I. 
Lindo: ‘Het is daar (de Musschen-
berg, red.) toch een heerlijke 
en landelijke omgeving, waar 
Berlage zijn wereldstad op het 
uitbreidingsplan zette, de idioot? 
Dat zijn nu de groote mannen van 
Nederland, met zulke utopieën 
(...)’. Uiteindelijk zijn ook deze 
plannen nooit uitgevoerd. 
Zo kwam het pacifistische, ide- alistische plan voor een wereld-

hoofdstad er nooit. Misschien 
maar goed ook, want dan hadden 
wij onze prachtige Oostduinen 
met de Waalsdorpervlakte nu 
moeten missen, en dat is toch 
bijna niet voor te stellen. Dat het 
Strafhof er wél is gekomen op 
die plek, is eigenlijk toeval en 
heeft te maken met het feit dat 

de Alexanderkazerne overbodig 
werd en deze grond dus beschik-
baar kwam. Gelukkig hebben we 
nu alleen maar te doen met het 
enorme complex van het Inter-
nationaal Strafhof en dat is toch 
eigenlijk wel meer dan genoeg!

Eeke Crabbendam
crab@telfort.nl

Een wereldhoofdstad in de duinen rond 1900 
(vervolg van voorpagina)

De beroemde architect K.P.C. de Bazel ontwierp een acht-
hoekige stad met acht brede boulevards. Het ontwerp om-
vatte ook hotels, een villapark en arbeiderstuinwijken. 

Uitbreidingsplan Den Haag van Berlage d.d. 1908, rechtsboven de achthoekige wereldhoofdstad
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Als kind had je daar geen be-
nul van, tenminste, ik niet.
Als in de klas een gummetje 
op de grond viel, hoorde ik 
dat en móest ik het oprapen.
Juffrouw Saager schreef met 
rode inkt op mijn rapport: 
“Hans is een beetje té brutaal 
in de klas, bij moet beter zijn 
plaats weten.”
Ik heb dat nooit begrepen. Ik 
was niet brutaal en ik wist 
heus wel waar mijn plaats 
was; op de achterste bank, bij 
het raam.
De drang om niet stil te 
kunnen zitten, om alles op te 
merken, geen 10 seconden je 
aandacht bij de les te houden 
en tegelijk zo mager als een 
lat te zijn, het waren ongetwij-
feld ongeregistreerde sympto-
men om mij naar een gezond-
heidskolonie te sturen.
In de winter van 1957 vond 
men een plaatsje voor mij in 

de Pelzerkamp te Epe, een te-
huis voor Haagse Bleekneus-
jes. Daar heerste een bar 
regime, nee niet bar, strak. 
Alles ging op de klok. 

Opstaan om 7 uur, wassen 
met koud water, ontbijt half 
8. Eén boterham met beleg 
en daarna zoveel je op kon 
met witte suiker. Daar deden 
we wedstrijden mee. Als je er 
10 haalde telde je mee en dat 
deed ik. 
’s Middags aten we warm, in 
mijn geheugen uitsluitend 
stamppot en ’s avonds weer 
brood, weer tien van die witte 
schuimrubber boterhammen 
naar binnen gepropt.
Je werd elke week gewogen 
en in de zesde week kreeg 
ik een pluim. Ik was, on-
danks mijn niet te stuiten 
bewegingsdrang, het meest 
aangekomen van alle kinde-

ren en dat waren er een stuk 
of veertig.

Het initiatief tot dit Kolonie-
huis was genomen door een 
paar Freules die “iets terug 
wilden doen”. De gemeente 
Den Haag gaf voor elk kind 
een subsidie. De ouders 
droegen naar vermogen bij. 
In 1931 schreef men: “Of die 
gezonde stad Den Haag dan 
ook al zwakke, ondervoede, 
nerveuze kinderen telt? Dat 
moet ge den schoolartsen 
maar eens vragen, dan zal 
het antwoord u de handen 
in elkaar doen slaan van 

verbazing. Den Haag heeft ook 
haar volkswijken en zelfs zeer 
uitgebreide, waar de kinderen 
iets missen, dat ze zoozeer 
noodig hebben!”

En zie, zij wisten wat ik nodig 
had. Wat zij echter niet wisten 
was, dat een stadskind geen 
melk rechtstreeks uit een koe 
kan drinken, daar gaat je rug 
krom van staan. Zij wisten ook 
niet dat witte suiker je gebit 
opvreet. Het ergste vond ik 
nog het douchen. “Save water, 
shower with a friend” werd 
daar uitgevonden. Met z’n 
tienen onder de douche, en 

dan kwam er een zuster langs 
lopen om je kont en je edele 
delen met een borstel af te 
schrobben. Dat was vast hard 
nodig, toch had ik het liever 
zelf gedaan.

Alles bij elkaar een prima tijd, 
zeker als je bedenkt dat ik 
geloofde dat ik daar voor straf 
zat, omdat ik “zo brutaal was 
in de klas en mijn plaats niet 
wist”.
In de lente van ’58 kon ik mijn 
eigen kleren weer aan.

Hans Stouten
hhstouten@gmail.com

u mijn jongste zoon aan bed gebonden is 
met zijn in het gipsbeton gestorte been, 
merk ik pas hoe vaak hij de drang heeft 

om op te staan, even te lopen, ergens wat te gaan 
doen. Ik herken dat, ik heb het zelf ook. Een verga-
dering of een maaltijd langer dan twintig minuten 
is een kwelling. Ik heb dat al mijn hele leven, maar 
ik wéét het nu.

ADHD bestond nog niet
N

Een verzameling routestrips 
gered van de oud-ijzerpers.

Haagse bleekneusjes

De Haagse Vereniging voor 
Christelijke Gezondheids- en 
Vacantiekolonies had de de-
gelijke en mooie villa met veel 
grond voor �l. 28.000, ook 
toen een zacht prijsje voor 
het gebodene, kunnen kopen 
uit de nalatenschap van Van 
Lohuizen. De vereniging 
bestond bij de opening twaalf 
jaar, was opgericht door de 
freules Van Hogendorp en 
Van Soeterwoude en had voor 
de koop van de Pelzerkamp in 
Epe al ruimte gehuurd in de 
Bijsterbosch.
In 1931 was het aantal uit-

gezonden kinderen per jaar 
gestegen tot elf groepen van 
veertig jongelui. Kinderen 
van de Haagse Christelijke 
scholen hadden het geld voor 
veertig bedden bij elkaar 
gebracht.

Tot zeker 1970 zijn er kinde-
ren voor een aantal weken 
naar Epe gekomen. Er zijn 
hier mogelijk enkele duizen-
den geweest. Meestal werd er 
van de groep een groepsfoto 
gemaakt. Heel regelmatig 
komen er nu zestig-plussers 
in Epe hun herinneringen 

ophalen. Degenen die wij 
gesproken hebben, bewaren 
geen slechte herinneringen 
aan Epe.

Hans Stouten

Op 17 oktober 1931 werd het Haagse koloniehuis voor bleekneusjes De 
Pelzerkamp aan de Officiersweg te Epe officieel geopend. Het huis was 
rond 1921 gebouwd voor J. van Lohuizen en was ontworpen door archi-
tect Baanders uit Amsterdam. 

Pelzerkamp
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RAAD HET WOORD SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
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

73 59 50 87 28 43 54 7 83 49 82 3

Horizontaal
1. veelvuldig; 7. internetpagina; 12. Bulgaarse munt; 13. brilslang; 14. haarkrul; 15. lengtemaat (a�k.); 17. 
rivier in Rusland; 19. diep gedeelte van een vaarwater; 21. lidwoord; 22. wij�jesrund; 24. voornaam beroemde Neder-
landse schilder; 27. jong dier; 28. rivier in Duitsland; 30. familielid; 31. ijshok op een vissersboot; 32. vrouw van Zeus; 33. 
elektrisch geladen materieel deeltje; 35. bijenhouder; 37. schaakterm; 38. geestelijke spanning; 41. rivier in Oostenrijk; 
42. hoenderachtige vogel; 44. huisdier; 46. zachte koek; 47. spoorstaaf; 48. deel van week; 49. Engelse adellijke titel; 50. 
bijbelse reus; 52. geld (Bargoens); 54. met een afstandsbediening voortdurend overschakelen; 56. reuzel; 58. bemoediging 
bij verdriet; 61. eikenschors; 62. schoenkoord; 64. de schepper; 65. insectenetend zoogdier; 67. laagte tussen bergen; 
68. deel van oor; 70. ambtsgewaad; 72. stoot (duw); 73. toestel voor het meten van de luchtdruk; 76. dik en traag; 77. 
sadomasochisme (a�k.); 78. kameelachtig zoogdier; 79. berggeel; 81. kunstmatige inseminatie (a�k.); 82. nachtroofvogel; 
83. vaarwel; 84. muurholte; 86. kost en inwoning tegen vaste betaling; 87. landelijk.
Verticaal
1. Engelse schrijver; 2. koninklijke landmacht (a�k.); 3. bron (waterput); 4. noeste vlijt; 5. grote garnaal; 6. cafébediende; 
7. Duitse componist; 8. platzak; 9. muzieknoot; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. sierlijk (bevallig); 16. afgemat; 18. 
nieuw (in samenstelling); 20. plaats in Gelderland; 21. directeur (a�k.); 23. Arabische vorst; 25. Chinees gerecht; 26. plaats 
in Duitsland; 27. letter van het Griekse alfabet; 29. deel van bestek; 32. boomvrucht met harde bast; 34. naschoolse opvang 
(a�k.); 36. Israëlisch parlement; 37. kostuum; 39. pauselijke driekroon; 40. autotype; 42. houten blaasinstrument; 43. bont-
soort; 45. baardje; 46. ruiterpet; 51. deel van hals; 53. ernstig; 54. afwaswater; 55. boomvrucht; 56. 
�iets (Zuid-Ned.); 57. ver (in samenstelling); 59. mondwater; 60. droevig aangrijpend voorval; 
62. grote hagedissensoort; 63. heen- en terugreis; 66. plakmiddel; 67. waterkering; 69. water-
doorlatend; 71. waagstuk (gis); 73. eiland in Indonesië; 74. knaagdier; 75. zurig (wrang); 78. 
waterplant; 80. mollengang; 82. United Nations (a�k.); 85. muzieknoot.

Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Sudoku A                                Sudoku B                               

1 9 7 3 8

2 1

3 2 4

3 4 8

4 7 9 3

8 7 5

1 7 8

8 9

2 6 9 7 5

8 5 9

4 6 7 9

6 2

5 1 7 9

7 5 3 1

3 1

5 9 8 3

3 2

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

HAAGSE VLOERCENTER

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

LAMINAAT: € 15,95m²
GRATIS ONDERVLOER, PLINTEN, BEZORGEN EN LEGGEN

NIEUWE VLOER NODIG? KEUZE UIT MEER DAN 500+ KLEUREN

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

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze 
vakjes van de twee Sudoku’s. De vakjes staan 
op willekeurige plekken in de diagrammen, de 
cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken 
voor uw inzending.

 

 

WONINGONTRUIMING

1973

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

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

KEES TALEN
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 Dinsdag 5 maart 2019   

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie ver-
schillende puzzels maken. In de eerste puzzel wordt 
u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de 
tweede puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De 
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel.
Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: kussensloop. Sudoku: 4-2. Kruiswoord-
puzzel: goudenregen. Onder de inzenders verloten we 
wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, te 
besteden bij Comfortland.

U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mai-
len, maar u mag deze ook bundelen in een enkel 
bericht. U kunt de oplossing mailen naar puzzel@
dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 15 
maart.
Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Lyda Keller, te Delft
2. Peter B. Boerop, te Brakel
3. Carel Verhagen, te Den Haag



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden Dinsdag 5 maart 2019    pagina 20 

MAAK JE HUIS VOORJAARSKLAAR MAAK JE HUIS VOORJAARSKLAAR 
MET DE HOFPAS!MET DE HOFPAS!

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

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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RESTAURANT DE INDO
Heerlijk Hofpas menu voor €5,75 (max. 1 menu per 
Hofpas, alleen geldig bij afhaal).
Stevinstraat 174, Den Haag - Belgisch Park 

LUNCHROOM OP DE HOEK
15% korting op de rekening.
Vlierboomstraat 521, Den Haag - Vruchtenbuurt

DE BROODFABRIEK
25% korting (aan de kassa) op kaarten voor de 
Neuzelbeurs van 16 en 17 maart.
Volmerlaan 12, Rijswijk - Wijk 05

Disclaimer: aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Partners kunnen hun aanbieding tussentijds aanpassen. 
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

THE POOL 36
2e uur GRATIS poolen (t.w.v. €9,-), inclusief 
snackgarnituur. Actie geldt van zo t/m do.
Damlaan 36, Leidschendam - Centrum 

HEAVY CUTS HAIRSTYLING
15% korting op de knipbeurten.
Elandstraat 113, Den Haag - Zeeheldenkwartier

STOMERIJ GIGANT
De hele maand maart broeken laten stomen 
voor €3,95 per broek.
Middelwaard 36, Zoetermeer -  Meerzicht

LA BONITA ZOETERMEER
10% korting op het assortiment. En bij besteding 
van €25 of meer een GRATIS horloge.
Middelwaard 74, Zoetermeer - Meerzicht

KEURSLAGER RUDOLF ALBLAS
500 gram rundergehakt voor €2,95. 
Middelwaard 83, Zoetermeer - Meerzicht

BLOEMSIERKUNST FLORA PROJECT
10% korting op alle aankopen (m.u.v. 
Fleurop bestellingen en andere kortingsacties).
Middelwaard 46, Zoetermeer - Meerzicht

ALLES VOOR DE GROTE SCHOONMAAK

EKOPLAZA THERESIASTRAAT 
20% korting op een product naar keuze. 
Theresiastraat 292, Den Haag

SPAR CITY 
10% kassakorting bij besteding vanaf €14,95. 
Korte Poten 9, Den Haag

EKOPLAZA RIJSWIJK 
5% korting op alle boodschappen.
Herenstraat 54, Rijswijk

BRENG KLEUR AAN

STAHLECKER BEHANG 
15% korting op de hele collectie.
Boekhorststraat 29, Den Haag

ECOCOATINGS 
10% korting op het assortiment. 
(op werkdagen geopend van 07:30 - 10:00).
Mercuriusweg 98, Den Haag

VERFHANDEL VAN LAAR  
Bij besteding van €60 of meer aan verf 
een GRATIS kwast t.w.v. €9.
Damlaan 56, Leidschendam

HAAL MEER SFEER IN HUIS

REFURBISHSHOP KRINGLOOPWINKEL  
10% korting op alle spullen.
Appelgaarde 2, Voorburg

TONY’S GARAGE SALE  
15% korting en GRATIS thuisbezorging 
in de regio!
Westvlietweg 74, Den Haag

GOMSA DEN HAAG  
20% korting op alle aardewerk artikelen. 
Zoutmanstraat 6A, Den Haag

De lente staat voor de deur, tijd om jouw stekje weer heerlijk voorjaarsproof te maken! 
Ruim het huis op, maak alles schoon, creëer meer sfeer en zorg voor een frisse uitstraling. 
Met onderstaande Hofpasvoordelen helpen we graag op weg.
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