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Die Haghe: 100 jaar!

Haags verkeer in 
de vorige eeuw

De Haagse 
ooievaar in steen

Het korset
De smalle taille is vrijwel on-
afgebroken het ideaalbeeld in 
de vrouwelijke mode geweest. 
Om dit ideaal te bereiken, 
werden hulpmiddelen ingezet. 
Eerst het zogenaamde rijglij�je; 
een stoffen voorloper van het 
korset. Vanaf de zestiende eeuw 
werden sterkere middelen in-
gezet om het gewenste effect te 
krijgen. Het lij�je werd versterkt 
met ijzer en het korset was ge-
boren. Overigens was het ideaal-
beeld van de mode wel voorbe-
houden aan de vrouwen van de 
betere stand. Voor vrouwen die 
op het land of in de huishouding 
moesten werken, was het han-
dig om enige bewegingsvrijheid 
te hebben. Het korset ontwik-
kelde zich steeds verder; dankzij 
de walvisvaart kwamen ook 
baleinen beschikbaar, onderdeel 
van de zeefachtig structuur 
waarmee een walvis plankton 
uit de zee zeeft. 

Schade
Het streven naar een super-
slanke taille bleek niet zonder 
risico’s. Omdat meisjes en 
vrouwen zich al vanaf jonge 
leeftijd lieten insnoeren, konden 
hun ribben en vitale organen 
zich niet goed ontwikkelen. Er 
zijn voorbeelden van korsetten 
die ruimte gaven aan een taille 
van 46 cm. Dat is de omvang van 
mijn theepot! 

Verzet
Het verzet tegen deze scha-
delijke mode nam toe en in 
1899 werd in Den Haag de 
Vereeniging voor Verbetering 
van Vrouwenkleeding (V.v.V.v.V.) 
opgericht, met Marie Jeanette de 
Lange als voorzitter. De V.v.V.v.V. 
wilde dat vrouwen kleding gin-
gen dragen waarin zij konden 
‘loopen, zitten en werken; dat 
wij ons zonder vreemde hulp 
kunnen aan- en uitkleeden, dat 
wij onze zakdoek, onze beurs, 
onze sleutels bij ons kunnen 
dragen, dat onze japon niet den 
vloer veegt, dat onze hoeden 
passen op ons hoofd (...)’. Ook 
was het de bedoeling dat kleren 
minder bloot zouden laten zien. 

Veel van de vrouwen die lid 
waren, streden ook voor vrou-
wenkiesrecht en velen van hen 
oefenden een beroep uit waar-
mee zij in hun eigen onderhoud 
voorzagen. De behoefte aan 
andere kleding hing ook samen 
met de nieuwe activiteiten die 
sinds kort door vrouwen wer-
den ontplooid, zoals tennissen, 
zwemmen en �ietsen. 

Reformjurk
De V.v.V.v.V. propageerde het 
dragen van de zogeheten ‘re-
formjurk’: Een loszittend model 
jurk dat zonder korset werd 
gedragen en met weinig versie-
ringen. De Vereeniging had een 
eigen maandblad, het Maand-
blad der Vereeniging voor Ver-
betering van Vrouwenkleeding. 
Daarin werd geschreven over 
de betere kleding en er was elke 
maand een knippatroon, waar-
mee vrouwen of hun naaisters 
zelf aan de slag konden gaan. 

De reformjurk werd niet door 
iedereen mooi gevonden en 
kreeg de weinig �latteuze naam 
“hobbezak”. En al bedekte de 
jurk armen en borsten, toch 
vonden mensen deze kleding 
schaamteloos en prikkelend. 
Door de kortere rokken werden 
de enkels zichtbaar. En bij wind 
konden zomaar de contouren 
van dijbeen of borst onder de 
stof opduiken. 

Ademend
De Vereeniging vond ook dat 
kleding lucht moest doorlaten. 
Daarom gaven ze als advies om 
geen zware en dicht geweven
stoffen te gebruiken. Ook on-
dergoed moest van rekbaar, ade-
mend materiaal gemaakt zijn. 
Wollen of katoenen tricot was 
daarom goed bruikbaar. Wie is 
niet bekend met de wollen Jae-
ger onderbroek! Overigens was 
in Nederland wollen ondergoed 
niet zo populair. Het vervilt 
makkelijk in de was en kriebelt 

nogal. Dat is ook mijn herinne-
ring aan de wollen hemden die 
mijn oma breidde en die ik van 
mijn ouders in de winter aan 
moest. 

Wat is er veranderd?
Het maximale ledenaantal 
van de V.v.V.v.V. is tweedui-
zend geweest. In 1926 hief de 
Vereeniging zichzelf op. Er was 
inmiddels vrouwenkiesrecht 
en de kleding was al een stuk 
vrouwvriendelijker. 

Ik ben inmiddels erg blij met 
het hedendaagse thermische on-
dergoed dat je warm en droog 
houdt, zonder gekriebel. 
En zijn we ook in 2020 af van 
het keurslijf van de mode? Zoek 
op het internet op ‘corrigerend 
ondergoed’ of ‘corrigerende lin-
gerie’ en kijk naar het adembe-
nemende aantal resultaten!

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl

e wijsheid ‘wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’ is bijna zo oud als de 
wereld. En de mode heeft altijd bepaald wat mooi is. Toch ontstaat op 
gezette tijden verzet tegen het heersende modebeeld, zoals aan het 
einde van de negentiende eeuw.

Inhuldigingsjurk Koningin Wilhelmina, Paleis Het Loo, bruikleen Kon. Verz., Den Haag

Marie Jeannette de Lange door Jan Toorop

Koningin Elizabeth I

Reformjapon Collectie Kunstmuseum

Keurslijf van de mode
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Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer 
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
Robert Mindé

Fotogra�ie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
genomen om de rechtmatige eigenaar 
van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met de 
uitgever.

Vormgeving
Brückel Reclame BV

Lezersservice
De lezersservice is te bereiken van 
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur 
op: 070 - 345 76 97

De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden

Uitgave:
Uw krant is elke twee weken in 
een oplage van tenminste 65.000 
exemplaren gratis af te halen op circa 
360 distributiepunten in Den Haag, 
Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-
Del�land, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.

Redactie:
De artikelen, verhalen en foto’s in onze 
krant worden aangeleverd door onze 
lezers. De ingezonden artikelen zullen 
ook gebruikt worden op de website en 
sociale media (Facebook, Twitter en 

Instagram) die aan De Haagse Tijden ter 
beschikking staan. Hergebruik van de 
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor 
de vaste columnisten geldt een andere 
regeling. U kunt uw verhaal insturen 
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen
Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant 
in Nederland thuis ontvangen per post. 
Buiten Nederland ontvangt u de krant 
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement 
vraagt u aan via de klantenservice. 
Het is het voordeligst om de krant na 
verschijning gratis als PDF te downloaden 
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

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.nlOproepjes
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Vertier in huis in de 
vorige eeuw
In De Haagse Tijden van 14 
april stond het leuke artikel van 
Ruurd Berendes over de spellen 
die destijds veel op tafel kwa-
men. Een aantal daarvan wordt 
nog steeds gepakt om gespeeld 
te worden. Zo spelen mijn vrouw 
en ik regelmatig Mens erger je 
niet met onze twee kleinzoons. 

En het komt inderdaad wel eens 
voor dat het bord in een hoek 
dreigt te worden gegooid. In 
mijn jeugd (in de Wagenstraat) 
speelde ik ook spelletjes met 
mijn vader en moeder. Zon-
dagavond op tafel onder de 
lamp. Bijgaand een foto van 
het verkeersspel van de Rijks-
postspaarbank met �iguren van 
Marten Toonder. Op de andere 
foto een aantal kwartetspellen, 
waaronder een van DAF en een 
oudje van Philips over electrici-
teit. Mijn vader, die een electrici-
teitszaak had in de Douzastraat 
24 gaf deze uit. Nostalgie!
Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

Citroën Diane 
Met veel plezier las ik John 
Vrooms rubriek over de Diane 
en kwamen bij mij weer oude 

herinneringen terug naar de 
zestiger jaren. Ik werkte in de 
garage waar vele merken auto’s 
werden gerepareerd en onder-
houden. Zelf deed ik daar ook 
schade herstellen en spuiten. 
Ik moet steeds denken aan de 
Eenden die precies over de 
smeerput/ kuil met de spoor-
breedte pasten. Je moest dan het 
stuur loslaten, want dan volgde 
hij de opstaande rand. Als je het 
stuur straks vasthield, reed je 
eroverheen en lag de eend met 
inzittende schuin in de smeer-
put! Bij mij is dat gelukkig nooit 
gebeurd. Ik herinner mij ook de 
6 volts Eenden met kleine ach-
terlichten en maar #18 Pk en de 
12 volt Eenden met vierkante 
achterlichten en #24 Pk. Maar 
de Diane doet mij nog steeds 
denken aan het speciale geluid 
van de uitlaat: alsof je een steen 
over dun ijs keilde. Zo’n geluid 
geeft hij nu nog als ik er één 
zie! Dit was mijn herinnering 
aan de Citroën Diane die wordt 
beschreven.
jan194274@outlook.com

Gezocht:
Ik ben op zoek naar editie 7 van 
De Haagse Tijden van 31 maart.
Heeft iemand nog één exem-
plaar voor mij over?
Dhr. P.J. de Waal 
p.j.dewaal@ziggo.nl 

Fietsenzaak
Mijn lieve, en vooral attente 
schoonmoeder, bewoonster van 
het wooncomplex Maetstaete 
aan de Joan Maetsuyckerstraat, 
bewaart elke twee weken 
De Haagse Tijden voor mij. Zij 
weet dat ik in de geschiedenis 
van Den Haag geïnteresseerd 
ben, en dus ook in die van 
Bezuidenhout. Daarbij komt dat 
ik vanaf 1961 tot en met 1981 
in Mariahoeve heb gewoond, de 
Hoogstraten-Mulo heb bezocht 
en al jaren met een geboren 
Bezuidenhoutse ben getrouwd. 
Ook deed ik regelmatig inkopen 

in de Theresiastraat, Laan van 
Nieuw Oost-Indië en Stuyves-
tantstraat. In de editie van 28 
april viel mijn oog op de kolom 
Mijmeringen. Al lezende zag ik 
de rijwielhandel en -reparatie
inrichting weer voor mijn 
geestesoog. Bijna dagelijks reed 
ik daar langs op weg naar de 
Mulo en weer terug. Ook de 
eigenaren van het bedrijf Leo 
de Kok & Zn. staan mijn nog 
voor de geest: Leo de Kok, de 
vader, gedrongen man, met zijn 
twee zonen, Leo junior en Kees. 
Doorgaans gekleed in de voor 

die tijd gebruikelijke sto�jassen, 
vakmensen. Mijn tweede �iets, 
een Rudge, kochten mijn ouders 
voor mij als verjaarscadeau in 
1962, bij Leo de Kok natuurlijk. 
In 1965 kocht ik bij Leo de Kok 
van mijn eerste verdiende salaris 
een gave brom�iets, een DKW 
Hummel TS, met geforceerde 
koeling dus. Elke schooldag in 
de tijd daaraan voorafgaand 
steeds maar even kijken of hij 
er nog stond en nog niet was 
verkocht… zenuwslopend moet 
dat zijn geweest!
Wim Hoffmann
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Haags Mopje
Komt een man bij de dokter aan de Valkenboskade. Zegt die 
dokter: “Goh, lang niet gezien”. “Nee”, zegt de man. “Ik ben ziek 
geweest”.

Frans Scheffers

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

Golven

Het is stil op Scheveningen
Door emoties bedolven
Kijkend naar de onrustige golven
Golven lieten zich niet bedwingen
 
Het beeld van de vissersvrouw
Turend kijkt zij naar de zee
In de Keizerstraat de kerk en dominee
Het surfdorp verlaten en in rouw
 
De zee die neemt en geeft
Bloemen neergelegd bij het Havenhoofd
De zon door het zand gezeefd
 
Niemand die de eerste berichten gelooft
Laagvliegende helikopter, die trilt en beeft
Prachtige surfdag, plotseling uitgedoofd

Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Hardnekkige misverstanden WOII
Vaak lees je dat er aan het eind van die oorlog tijdens de operatie 
Manna meel en broden uit de vliegtuigen werd gegooid. Dit was 
gelukkig niet het geval, want er zou weinig van overgebleven zijn. 
Al vanaf februari 1945 werd dit meel vanuit Zweden per boot naar 
Delfzijl vervoerd. Vervolgens brachten binnenvaartschippers het 
naar het westen, waar er broden van gemaakt werden. 
De V1 en de V2 worden ook nog wel eens door elkaar gehaald. De 
letter V staat voor vergeldingswapen. De V1 was een onbemand 
vliegtuig, met vleugels, en de V2 was een raket. Het lanceren van de 
eerste V2 in ons land vond plaats op nog geen 500 meter afstand 
van de plek waar ik nu achter mijn computer zit. 
Ten slotte het ‘vergissingsbombardement’ van een deel van het Be-
zuidenhout. Soms staat dit woord tussen aanhalingstekens zoals in 
het Bevrijdingsnummer van deze krant en dat zegt wel wat. Was het 
wel een vergissing? Het doel van dit bombardement was om te voor-
komen dat er nog V2’s konden worden opgelaten. Hiervoor moest 
de aanvoerroute van de onderdelen van die raket en de plek waar ze 
in elkaar gezet werden, uitgeschakeld worden en dat is gelukt. Het 
ging er niet om om de lanceerinstallatie te vernietigen. Dat was al 
enkele malen eerder geprobeerd en omdat deze installatie mobiel 
was, steeds weer mislukt. 
Carl Doeke Eisma, carleisma@planet.nl
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“Meid, wat ben ik bewust geworden!”
Herinneringen van een aantal Haagse Dolle Mina’s  – deel 2

  Dinsdag 26 mei 2020      

Mannen en Dolle Mina
Vanaf het begin was Dolle Mina 
een beweging voor vrouwen én 
mannen. Ook mannen zetten 
zich in voor de strijd van gelijke 
kansen voor man en vrouw. He-
laas groeide er na verloop van 
tijd bij veel vrouwen onvrede 
over de rol van mannen bij de 
beweging en langzamerhand 
trokken de mannen zich terug.

Baas in eigen buik en de 
seksuele moraal
Eén van de belangrijkste 
landelijke actiepunten was het 
legaliseren van abortus. Het 
bleek heel moeilijk te realiseren 
en werd een taaie strijd. Onder 
het motto “Baas in eigen buik” 
zijn vanaf maart 1970 talloze 
acties gevoerd. Veel Haagse Mi-
na’s hebben zich ingezet om dit 
doel te bereiken. Vooral Loes en 
Ria Sikkes hebben jarenlang het 
voortouw genomen en voortdu-
rend, samen met andere Mina’s, 
nieuwe acties voorbereid en 
uitgevoerd. 

De moraal rond seksualiteit was 
in de jaren zestig nog heel ver-
stikkend. De norm was hetero, 
alleen het huwelijk zaligmakend, 
de man was de baas, de vrouw 
had een onderliggende positie, 
voorbehoedmiddelen waren 
moeilijk verkrijgbaar, abortus 
was taboe en stra�baar, vrou-
wenmishandeling en huiselijk 
geweld bleven als vuile was 
netjes binnen. De nare gevolgen 
van deze onderdrukking waren 
nauwelijks bespreekbaar. Het 
werd de hoogste tijd voor meer 
openheid.

Dolle Mina maakte een zwart-
boek: Dolle mina klaagt aan, 
met verhalen van vrouwen over 
de vaak gruwelijke gevolgen 
van ongewenste zwangerschap 
(knoeien met breinaalden, hevig 
bloedend bij de EHBO belanden, 
of erger). We organiseerden 
voorlichting over voorbehoed-
middelen, acties om de pil in het 

ziekenfonds te krijgen en vooral 
veel acties om abortus te lega-
liseren. We demonstreerden en 
verzamelden handtekeningen. 
Abortus werd door ons gezien 
als noodmaatregel die medisch 
verantwoord uitgevoerd moest 
worden en de vrouw moest zelf 
kunnen beslissen. Pas in 1984 
werd de Wet a�breking van 
zwangerschap van kracht, die 
onder bepaalde voorwaarden 
abortus toestond.

Huifkartocht 
‘Vrouw Beslis’
Haagse Mina’s waren heel actief 
betrokken bij de organisatie 
van de dertig dagen durende  
hui�kartocht van Limburg via 
Friesland naar Den Haag in 
1972. Op de kar lag voorlich-
tingsmateriaal (over voorbe-
hoedmiddelen) en een voorraad 
condooms. Ook was er een 
abortus�ilm uitgebracht, waarin 
onder andere Ageeth Scherp-
huis aan het woord kwam om 
te vertellen over de abortus 

die zij had ondergaan. In alle 
overnachtingsplaatsen werd 
deze �ilm gedraaid. De tocht 
eindigde met een grote mani-
festatie op het Malieveld met als 
motto: “Vrouw Beslis”. Daarna 
werd het logboek dat van de 
tocht gemaakt was aan de 
toenmalige premier Biesheuvel 
overhandigd. Hij weigerde eerst, 
maar werd door Dolle Mina 
onderschept op het Binnenhof 

en kreeg daar het boek in zijn 
handen gedrukt.

In Den Haag onderzochten we 
hoe de ziekenhuizen reageerden 
op verzoeken om abortus en 
dat was schokkend; vrouwen 
bleven in de kou staan. Abortus 
moest - vonden wij - niet alleen 
mogelijk zijn voor vrouwen met 
geld of relaties, maar voor elke 
vrouw. Daarom planden we 
een persconferentie waarin we 
bekendmaakten waar de twee 
illegale klinieken in Den Haag 
te vinden waren. Spannend, 
vanwege het risico dat deze 
klinieken naderhand moesten 
sluiten. Een paar uur voor de 
persconferentie zocht de Neder-
landse Vereniging voor Seksuele 

Hervorming (NVSH) contact met 
ons om bekend te maken dat zij 
een derde kliniek gingen openen 
in de van Beverninckstraat. De 
gezamenlijke actie was dus zeer 
geslaagd.

In 1974 organiseerde Dolle 
mina, samen met onder andere 
‘Wij vrouwen eisen’, een grote 
demonstratie in Utrecht, met als 
motto: “Abortus vrij” en in 1976 

deden we mee aan de bezetting 
van de abortuskliniek Bloemen-
hove, die dreigde gesloten te 
worden. Door de vele acties van 
Dolle Mina ontstond bij de be-
volking steeds meer sympathie 
voor het recht op abortus en 
werd in 1984 het zel�beschik-
kingsrecht bij wet geregeld.

Miss Scheveningen en 
Dolle Mina ‘onthullend’
Ook toen er een verkiezing 
van Miss Scheveningen werd 
georganiseerd kwamen we in 
actie. Een Missverkiezing was in 
onze ogen een veemarkt waar 
vrouwen gekeurd werden op 
hun uiterlijk. Wij reden met 
onze eigen mooi versierde bus 
met protestleuzen - “Miss-Poes”, 
“Laat je niet missbruiken” - 
achter die van de kandidaten 
aan naar Scheveningen en 
ondertussen werden er pam-
�letten uitgedeeld waarop stond 
waarom we erop tegen waren. 
De organisatoren kregen van 
Dolle Mina een mini-molentje 
om mee te lopen. 

Voor leerlingen van het voort-
gezet onderwijs maakte Dolle 
Mina pam�letten die bij de scho-
len werden uitgedeeld, waarin 
informatie stond over het voor-
komen van een ongewenste
zwangerschap. Er was veel 
belangstelling van de leerlingen, 
maar niet elke schooldirectie 
was er blij mee. Op een paar 
plekken mochten we ons mate-
riaal niet binnen de hekken van 
de school uitdelen. 

Naar aanleiding van de spraak-
makende verkiezingsposter van 
de PSP (koe met blote vrouw) 
reageerden wij onmiddellijk 

met een anti-poster waarop een 
blote man (Jos Bienemann) met 
koe stond en de tekst “Dolle 
Mina: ‘onthullend’”. Wij vonden 
dat de PSP seksistisch bezig 
was en misbruik maakte van 
het vrouwenlichaam. Bij de 
voorlichtingsacties op scholen 
droegen we deze poster bij ons, 
maar de a�beelding van de naak-
te man werd niet op alle scholen 
gewaardeerd. 

De Haagse Dolle Mina groep is 
heel actief geweest. Vele acties 
zijn in Den Haag gestart en wer-
den daarna vaak overgenomen 
door andere Dolle Mina groepen 
in het land. Met groot enthousi-
asme pakten wij verschillende 
maatschappelijke onderwerpen 
aan!  

Tonnie Pauw-Meerman 
aapauw@planet.nl
I.s.m. Wil Korrelboom, Mia Waij, 
Frederike Spits, Edda Pauw

n maart 2020 was het vijftig jaar geleden 
dat Dolle Mina Den Haag werd opgericht. 
Deze actiegroep is van grote invloed ge-

weest op de tweede feministische golf die in 1967 
was ontstaan naar aanleiding van het artikel van 
Joke Kool Smit: ‘Het onbehagen van de vrouw’. 
Samen met Hedy d’Ancona richtte zij Man Vrouw en 
Maatschappij (1968) op. Dolle Mina vond de aanpak 
van MVM te intellectueel, te veel alleen op de poli-
tiek gericht. In 1970 barstte DM los met ludieke, nog 
nooit vertoonde acties. 

I

De hui�kartocht eindigde met een demonstratie op het Malieveld

Demonstratie “Baas in eigen Buik”
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De stilste brommobiel
E-Aixam

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

www.autohoutwijk.nl

100% elektrisch
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www.BTRreizen.nl 
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LLeekkkkeerr  oopp  vvaakkaannttiiee  iinn  eeiiggeenn  llaanndd    
bbooeekk  nnuu  eeeenn  AAllll  IInncclluussiivvee  vvaakkaannttiiee    
eenn  oonnttvvaanngg  ggrraattiiss  wweellkkoommssttppaakkkkeett  
All Inclusive Hotel Op de Boud  
Valkenburg / Zuid-Limburg 
5 dagen voor € 265,00 p.p. 
 

All Inclusive Hotel Gaasterland  
Rijs / Friesland 
5 dagen voor € 269,00 p.p. 
 

All Inclusive Hotel ‘t Holt 
Diepenheim / Twente 
5 dagen voor € 259,00 p.p. 
 

All Inclusive Hotel Maasduinen 
Velden / Noord-Limburg 
5 dagen voor € 269,00 p.p. 

All Inclusive Hotel ‘t Trefpunt 
Made / Brabant 
5 dagen voor € 259,00 p.p. 
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Ervaring met werkzaamheden in 
het sociaal domein? Dan bent u 
diegene die we zoeken!
Door de steeds groeiende vraag naar hulp zoeken wij 
vrijwilligers met ervaring voor enkele uren per week die
ons gezellige team komen ondersteunen. 

• Schuldhulpverleners
• Maatschappelijk werkers
• Juridisch geschoolde mensen

Mensen die ervaring hebben opgedaan bijvoorbeeld binnen de 
sociale dienst van een van de gemeentes of maatschappelijke 
organisaties kunnen zeer nuttig werk verrichten binnen onze 
stichting. Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben in een 
steeds complexer wordende samenleving is het doel wat wij 
nastreven. Hiervoor hebben wij gekwalifi ceerde mensen nodig.
U gaat in samenwerking met onze geschoolde schuldhulpverleners 
van het Sociaal-Ombudsteam cliënten begeleiden en het traject 
volgen wat noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van 
schuldbegeleiding. Voor de werkzaamheden geven wij een 
vrijwilligersvergoeding.  

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met 
Raymond Talhout, manager Sociaal-en Ombudsteam, 
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl 

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat 
Roggeveenstraat 116 – 2518 TT Den Haag – T.070-221 05 82

Email: steunentoeverlaat@devolharding.nl – www.devolharding.nl

Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700WWW.HOUTWINKELZAAG.NL

.Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk.ZaagService | CNC Freestechniek.De Mooiste Kasten Op Maat.Doe Het Zelf artikelen.Bezorgservice
TIP! Check nu:

www.houtwinkelfoto.nl
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Drie Haagse kunstenaars 
met dezelfde achternaam

  Dinsdag 26 mei 2020      

In 1923 ging Jan naar de Bet-
helschool op het toenmalige 
adres Hoge Prins Willemstraat 
22 en vervolgens ging hij naar 
de MULO in de Neptunusstraat. 
Van 1878 tot 1968 was op het 
huidige adres Neptunusstraat 90 
– 92 inderdaad de eerste open-
bare MULO van Scheveningen 
gevestigd. In 1935 behaalde hij 
de Akte van bekwaamheid voor 
Huis- en Schoolonderwijs in het 
‘handteekenen’. Hierna volgde 
hij een avondopleiding aan de 
Academie voor Beeldende Kun-
sten in Den Haag. Op 20 oktober 
1943 trouwde hij met Catharina 
en drie jaar later werd hun zoon 
Joep geboren. Verreweg het 
grootste deel van zijn leven heeft 
hij op het adres Van Imhoffstraat 
39 gewoond. Overigens was hij 
niet de enige bekende Hagenaar 
die in de Van Imhoffstraat heeft 
gewoond, ook de schrijvers E. du 
Perron en Willy van der Heiden 
hebben in deze straat gewoond, 
maar dit terzijde. Jan is zowel 

op de Koninklijke Academie als 
op de Vrije Academie docent 
geweest. In 1947 werd hem de 
Jacob Marisprijs toegekend. Hij 
heeft studiereizen naar Spanje, 
Italië en Zuid-Frankrijk gemaakt. 
Hij was zowel lid van de Kunst-
kring als van Pulchri Studio en 
hij wordt tot de groep gerekend 
die aangeduid wordt met de 
naam De Nieuwe Haagse School. 
Op 20 september 1984 is Jan 
Goeting in Den Haag overleden.

Catharina Godefrida 
Theodora Eliza Stultiëns
Catharina, ook wel Toos ge-
noemd, is op 7 juni 1912 in Den 
Haag geboren. Ze heeft als kind 
op de Schenkkade gewoond. Ook 
zij was leerling van de Konink-
lijke Academie voor Beeldende 
Kunsten in onze stad. Vanaf 
1943 werd de naam Goeting aan 
haar eigen achternaam, Stulti-
ens, toegevoegd. Naast tech-
nieken als gra�iek, aquarel en 
pastel, maakte ze wandkleden. 

Zo kreeg ze opdrachten voor een 
wandkleed in het Congresge-
bouw en in het Bronovo zieken-
huis. In het provinciehuis van 
Middelburg hangt een wand-
kleed van zeven bij vier meter! 
Om zo’n groot kleed te kunnen 
maken, stond er in hun huis 
een lange tafel. Aan het plafond 
hing een constructie waar een 
deel van het kleed in opgerold 
kon worden. Ze ging uit van een 
stramien waarop met gebruik-
making van diverse technieken 
het kleed ontstond. Ze gebruikte 
vaak een gedicht als uitgangs-
punt voor haar werk. Catharina 
Goeting-Stultiëns is op 19 maart 
1987 in Den Haag overleden.

Joep Goeting
Joep, de zoon van Jan en Toos, 
is in 1946 in Den Haag geboren. 
Ook hij zou kunstenaar worden. 
Hij heeft zowel aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in 
Arnhem als aan de Rijksacade-
mie voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam gestudeerd. Joep 
was evenals zijn ouders een 
veelzijdig kunstenaar. Zo maakte 
hij wandschilderingen, olieverf-
schilderijen én beeldhouwwer-
ken. Zijn werk werd niet alleen 
in ons eigen land tentoonge-
steld, maar bijvoorbeeld ook in 
Japan en in Amerika. Naast in 
Den Haag woonde Joep ook in 
Arnhem en Amsterdam. Joep 
Goeting is op 29 november 1986 
in Amsterdam overleden.

De sympathieke, 
veelzijdige Jan Goeting
Hoewel er niet alleen over Jan 
maar ook over zijn vrouw Toos 
en hun zoon Joep nog veel meer 
te vertellen zou zijn, beperk ik 
me hier tot Jan. Petra, een nicht 
van hem, onderschrijft boven-
staande zin uit het Algemeen 
Handelsblad van 26 oktober 
1962 volledig. Ze noemt hem 
haar lievelingsoom bij wie je 
altijd welkom was. Hoewel, 
altijd… aan de deur hing wel een 
bordje met de tekst: ‘Tussen 10 
en 4 uur niet bellen’. Er moest 
immers gewerkt worden. Aan-
vankelijk kregen de ouders van 

Jan gelijk; kunst leverde niet veel 
geld op. Hier kwam onder meer 
verandering in doordat vanaf 
1951 door het ministerie van 
OKW een bedrag werd vastge-
steld dat voor de decoratieve 
aankleding van rijksgebouwen 
bedoeld was, de 1% regeling. Er 
zijn dan ook talloze voorbeelden 
te noemen van kunstwerken van 
zijn hand, vaak in samenwerking 
met zijn vrouw vervaardigd, 
die onze stad nog steeds sieren. 
Ik noem er enkele: de indruk-
wekkende versieringen van het 
hoofdkantoor van de ANWB bij 
de Wassenaarseweg, de reliëfs
bij de �lat Wapendal bij de 
Ridderspoorweg, gevelstenen 
bij de Oranje�lats aan de Gevers 
Deynootweg en aan de Sport-
laan en het kleurrijke beeld op 
het Elandplein. Ook als portret-
schilder heeft hij zijn sporen ver-
diend en daarnaast heeft Jan ook 
nog enkele boeken geïllustreerd.

Mocht u meer willen weten over 
dit kunstzinnige gezin dan raad 
ik u aan de site te bezoeken:
www.goeting-art.com 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

ohannes Gottfried Goeting oftewel Jan, zoals hij werd genoemd, is 
op 30 maart 1918 in Den Haag geboren. Zijn vader had een sigaren-
zaak, Het Wapen van Leiden genaamd, op het adres Badhuisstraat 

166. Op zondagmiddag tegen vijf uur stond hier altijd een groepje mannen 
voor de etalage omdat hij als enige in de buurt de voetbaluitslagen bekend-
maakte. Jan wist op jonge leeftijd al dat hij kunstenaar wilde worden, ook al 
wezen zijn ouders hem erop dat dit betekende dat de kans groot was dat hij 
een armoedig bestaan tegemoet ging. 

J

Jan Goeting - ANWB gebouw Wassenaarseweg - Baksteenmozaïek - 1960

Catharina Goeting-Stultiëns - 1979Zwarte Bosgod – Joep Goeting
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Inkoop en verkoop van goud, 
zilver & juwelen sinds 1946

Driebergenstraat 143, Den Haag
www.rosjuweliers.nl

NU IS HET MOMENT 
UW GOUD TE VERKOPEN!
De huidige goudprijs staat weer op ‘n recordhoogte.
Wij kopen uw goud in tegen de hoogste dagkoers 
en direct contante betaling.

Op zoek naar vrijwilligerswerk 
met inhoud? Word mentor!
Als mentor behartig je de persoonlijke 
belangen van een volwassen cliënt met een 
verstandelijke of psychische beperking of 
met dementie. Je hebt als mentor regelma-
tig persoonlijk contact met je cliënt en je 
ondersteunt hem of haar bij het maken van 
belangrijke beslissingen rond verzorging, 
verpleging, behandeling en begeleiding. Je 
treedt op als wettelijk vertegenwoordiger en 
onderhoudt de contacten met de hulpverle-
ners en verzorgers.

Wij zoeken mensen die:
• Affiniteit hebben met volwassenen   
 met een beperking
• Communicatief vaardig zijn en   
 grenzen kunnen stellen
• Beslissingen durven nemen
• Minimaal MBO-4 zijn opgeleid
• Minimaal 4 uur per maand   
 beschikbaar zijn

Wij bieden:
• Uitdagend vrijwilligerswerk met   
 inhoud, dat je flexibel kunt indelen
• Een goede match en gedegen   
 kennismaking met de cliënt
• Scholing en ondersteuning
• Een mandaat van de rechtbank
• Een maandelijkse onkostenvergoeding

Wil jij het verschil maken? Meld je dan nu aan!

Op 17 juni starten wij weer met een nieuwe cursus voor mentoren in Den Haag
(4 dagdelen op: 17, 23 juni, 1 en 8 juli 2020) 

Heeft u belangstelling voor of vragen over het mentorschap, neem dan contact op:
Gera Fokkens  T: 06-3164 0646 M: delft@mentorschaphr.nl
Ellen Vos  T: 06-1507 0234 M: denhaag@mentorschaphr.nl 

WWW.MENTORSCHAPHAAGENRIJN.NL

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door 
de rechter. Hiervoor wordt de Stichting Mentorschap Haag en Rijn door de rechter 
benoemd. Als vrijwillige mentor ga je aan slag bij deze stichting en je voert het mentor-
schap uit met een mandaat van de stichting. De stichting schoolt en ondersteunt jou in je 
rol als mentor. Verantwoordelijk en waardevol werk, waarmee je echt verschil maakt!

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

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

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

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

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR
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Behandeling aan huis 

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!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

• 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 zorgverzekeraar

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

Kom langs in de winkel,
of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage
Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl

Het Warenhuis voor Thuis

Voor al uw beveiligingswerkzaamheden,
slijpwerkzaamheden of een nieuw 
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK 
ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK
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O

De wijk Mariahoeve wordt 
verder uit de grond gestampt. 
In de begintijd zijn dichtbij huis 
nog restanten te zien van het 
(in 1953) helaas opgedoekte 
treinspoor naar Scheveningen. 
Dat liep dwars door de polder 
naar de Landscheidingsweg. 
Mijn nieuwe school bestaat 
uit twee lokalen binnen een 
schoolgebouw aan de Walen-
burg. Hiernaartoe lopend over 
de Hongarenburg spreken we 
bijvoorbeeld over de Ameri-
kaanse verkiezingen. ‘Iedereen’ 
is voor Kennedy, maar ik voor 
Nixon, de underdog, ook van-
wege zijn ‘nikserige’ achter-
naam. Het hoofd van de school 
is een bekende van mijn vader. 
Ik kan voelen dat hij sympathie 
voor me heeft. Die heeft hij niet 
voor een rebelse medeleerling 
die op een gegeven moment 
over de knie gaat en ‘getrak-
teerd’ wordt op een �link pak 
op zijn broek. De klas is dan 
doodstil. In de klas zit ook een 
jongen van Indische a�komst. Ik 
heb iets negatiefs op te merken 
over Indische mensen en hij 
wordt niet boos, maar corri-
geert mij door erop te wijzen 
dat mensen van Indische 
a�komst soms een vooraan-
staande positie hebben. Een 
goede les en niet de laatste in 
een dergelijk verband. 

Tijdens het bezoek van De Gaulle
aan de koningin op het Huis 
Ten Bosch in maart 1963 is de 
Bezuidenhoutseweg vanaf de 
Reigersbergenweg afgezet. De 

Franse president krijgen we 
hoe dan ook niet te zien, want 
hij komt aan per helikopter. Be-
grijpelijk, gelet op de aanslagen 
op zijn leven. Onvergetelijk is 
de avond van 22 november van 
dat jaar. Iedereen is geschokt 
door de moord op Kennedy. 
Een apart informatief ‘linkje’ 
met de VS loopt via onze buur-
man (de vader van Rupert) 
die als leraar Engels dagelijks 

vertaalwerk doet voor de Ame-
rikaanse ambassade. 
Mariahoeve bestaat nog voor 
grote delen uit onbebouwde 
grond - waar vee graast - of 
braakliggende ‘landjes’. Voor 
mij een ideale plek om hutten 
te bouwen van afvalhout en te 
dromen over baas te zijn van 
een eigen terrein. In de zesde 
klas behoor ik tot het groepje 
van slechts drie leerlingen die 

naar de middelbare school 
zal gaan. Rond mijn twaalfde 
verjaardag doe ik toelatings-
examen voor het Christelijk 
Lyceum Zandvliet aan de Bezui-
denhoutseweg. Het lyceum lijkt 
me ingewikkeld: een veel gro-
tere school, wisselende lessen 
die in verschillende klaslokalen 
worden gegeven, veel nieuwe 
gezichten. Overweldigend. Ik 
val terug in verlegenheid en 

betrekkelijk isolement. Bij het 
horen van mijn achternaam 
giechelen twee meisjes: “vrijt 
in z’n hof”. Ik krijg een hoofd 
als een boei. In het eerste jaar 
bezoekt de rector de klas en 
bespreekt van iedere leerling 
het rapport frontaal voor de 
klas. Deze weinig pedagogische 
benadering is kenmerkend 
voor Zandvliet: niet de leerling, 
maar ‘de stof’ staat centraal. 

Ik ervaar de sfeer op school 
als overwegend onprettig, met 
agressie van leerlingen onder 
elkaar en naar de leraren vice 
versa. Het grootste pluspunt 
van Zandvliet is het Haagse 
Bos, de plek waar we de thuis 
klaargemaakte boterhammen 
opeten. Het grootste minpunt: 
de ritmische gymnastiekles 
met een fanatieke gymleraar 
van een type dat ik ook op 
latere scholen zal tegenkomen. 
Een ander minpunt is de drukke 
Bezuidenhoutseweg. Als ik 
daar een keer tussen de auto’s 
gevaarlijk naar school over-
steek, word ik door een agent 
in de kraag gevat. 
Verkiezingen volgen we thuis 
intensief. Vader staat kandidaat 
voor de CHU, zij het voor een 
onverkiesbare plaats. Stickers 
van oppositionele partijen 
halen we van lantaarnpalen. 
Een luidsprekerauto van de 
CPN joelen we uit. Zondags in 
de kerk, een gymzaal aan de 
Diamanthorst, groeten we par-
tijgenoot en Kamerlid Scholten. 
Hij woont met zijn gezin in net 
zo’n huis als het onze, aan het 
Dignaland. Een gebeurtenis, 
begin 1965, is uitzonderlijk. De 
hele school gaat naar bio-
scoop Du Midi, op loopafstand 
gelegen. Winston Churchill is 
overleden en de schoolleiding 
vindt het nodig dat wij via 
een �ilmdocumentaire kennis 
van zijn leven nemen. Het is 
een ironie van het lot dat de 
bioscoop is gebouwd op een 
plek waar in maart 1945 Britse 
vliegtuigbommen huizen heb-
ben verwoest… 

Een van de beste beslissingen 
van mijn ouders was om mij 
bij aanvang van het schooljaar 
1965/1966 over te plaatsen 
naar de zesjarige HBS van het 
Haags Montessori Lyceum 
(HML). Moeder heeft van een 
buurvrouw positieve verhalen 
gehoord over het wedervaren 
van haar zoon op het HML. Ik 
merk al snel dat de sfeer op het 
HML veel kindvriendelijker is 
dan op Zandvliet. Paleis Huis 
ten Bosch is in die tijd onbe-
woond en we �ietsen dagelijks, 
op weg naar het HML, over de 
oprijlaan het Haagse Bos in. 
Nietsvermoedend kom ik een 
keer in 1965 bij de uitgang aan 
de Leidsestraatweg een auto 
tegen, omringd door enthou-
siaste jongeren. De auto blijkt 
Beatrix en Claus te vervoeren. 
1968 is een bewogen jaar: de 
moorden op Martin Luther 
King en Bobby Kennedy, de op-
stand in Parijs, de onderdruk-
king van de Praagse lente. Aan 
het eind van het jaar organi-
seert de school aandacht voor 
de Amerikaanse presidents-
verkiezingen met behulp van 
het ‘Witte huis-aan-huis-plan’. 
In dat jaar treft de sloopkogel 
het ‘Moors Paleis’, het laatst 
overgebleven gebouw van 
de Haagse Dierentuin. Een 
boeiend schouwspel: tussen 
het HML en het ‘paleis’ bevindt 
zich enkel het sportveld van de 
school. Tussen de puinhopen 
heb ik nog vergeefs gezocht 
naar de windvaan ervan.  

Koert Vrijhof
koertvrijhof@hotmail.com

p een regenachtige avond rijden we met de auto naar de an-
dere kant van de stad, naar de polder Mariahoeve, nog gro-
tendeels onbebouwd. Een terrein afgezet met planken, waar 
ons nieuwe huis zal worden gebouwd. Zo nu en dan gaan we 

tijdens de bouw een kijkje nemen. Ik kan het huis aan de Norenburg 
niet anders voorstellen dan aan een doorlopende straat, dus ik kijk 
ervan op dat het huis aan een korte doodlopende weg (‘cul de sac’) 
blijkt te liggen. De bouw duurt lang, mede door een bouwstaking. Boos 
dat mijn moeder is! In oktober 1960 verhuizen we. Onze spullen passen 
in maar liefst 24 verhuiskisten. Het afscheid van de vierde klas van de 
P. Oosterleeschool heeft geen indruk gemaakt. Ik zal wel stilletjes blij 
zijn geweest dat ik die kortaangebonden juffrouw kwijt was. 

Mijn jeugd in de wijk Mariahoeve

De sloop van het ‘Moors Paleis’

Haags Montessori Lyceum, de centrale hal tijdens de pauze

Dependance Zandvliet aan Prinses Irenelaan
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rijtempo.nlKoningin Emmakade 65 • Den Haag
Bel voor info: 070 - 345 76 26

Geef het leukste cadeau!Geef het leukste cadeau!

5 Rijlessen met personenauto • Theorieboekenset
Cursus in ons theoriecentrum • Theorie examentest

Zeer voordelig STARTERSPAKKET
€ 215,-

Is uw kleinkind geslaagd?Is uw kleinkind geslaagd?

52

Al 35 jaar een vertrouwd adres

Zilverprijs € 500,- per kilo

U ontvangt direct de 
hoogste contantprijs voor 
sieraden, heel of kapot, 
munten, goudbaren, 
tandengoud, zilver, 
guldens, rijksdaalders, 
bestek, broodmanden, 
diamant, briljant en 
horloges: Cartier, Rolex, 
Breiling, Omega enz. Historisch hoge prijs!

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag
■ Woningstoffering

Speciale service voor senioren

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

VOLG ONS 
OOK OP 
FACEBOOK

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

N E E M
M E E !

18

Facebook Brand Guidelines

Facebook Inc. - All rights reserved.

Reactions

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

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

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

Video or Facebook Live Broadcast 
We don’t provide animations of Reactions. 
To include Reactions in your video, show 
the Reactions within the Facebook UI as 
they appear and function in the product. 

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

Like AngryHahaLove SadWow

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

Brand Assets

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070-310 69 754
 info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL 

 ZÉÉR SCHERPE PRIJZEN 
EN EEN ENORME KEUZE

ZIEGLER TAPIJTEN,
KASHMIR ZIJDE,
KELIMS, BERBERS,
MODERNE TAPIJTEN.

de haagsche
glashandel bv

www.haagglas.nl
WEGASTRAAT 19 t/m 21 - DEN HAAG (DE BINCKHORST)

AVOND- NACHT- EN WEEKEND SERVICE
Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor het leveren en zetten van glas.

Vindt u het 
dekbedovertrek
verwisselen ook 
een lastig en 
zwaar karwei?

Sofiben is een dekbedovertrek met een doorlopende 
rits over 3 zijden. Wilt u de werking van het ritssysteem zien 

kijk dan naar de video op www.sofiben.com. 

Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen 
en toch gebruik maken van de 15% korting? 

Gebruik dan de code 2020Corona15 
op uw aankoop in onze webshop.

Heeft u vragen of wilt u bestellen? 
Bel 0164 - 686 071 of stuur een e-mail naar contact@sofiben.com
Hier kunt u ook onze nieuwsbrief aanvragen voor speciale acties.

Met Sofiben is dit verleden tijd!

Deze actie is geldig tot 15 juni - twee weken na uitgave krant.
Niet geldig op andere webshops, winkels en Sale producten.
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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.
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Fiat 124 
Sport Coupé

Zijn broer, de Fiat 124 Sport 
Spider, was natuurlijk ook een 
fantastisch model. De Coupé 
had prachtige Italiaanse lijnen. 
Als totaal gezien een slanke en 
elegante Coupé. Mooie langwer-
pige grille met daarin verwerkt 
de dubbele koplampen. Fraaie 
strakke rechtoplopende zijkant 
en een korte, apart gevormde 
kont met kloeke achterlichtunits. 
Heel praktisch en veilig vond ik 
dat ook bij deze Fiat de motor-
kap aan de voorkant schar-
nierde, zodat hij bij plotseling 
ontgrendelen tijdens het rijden 
nooit omhoog kon klappen en 
het zicht je zou worden ontno-
men. Het vreemde vind ik dat 
je dit bij de huidige auto’s niet 
meer ziet, maar dat terzijde. Het 
interieur vond ik ook zo fraai en 

dat was misschien wel logisch 
want het was een soort door-
vertaling van het interieur van 
mijn 850 Sport Coupé. Lekker 
zittende sportstoelen, mooie 
portierbekleding en deurhen-
dels. Sportief schakelpookje 
met een leren hoes en een 
supersportief dashboard en niet 
te vergeten een lekker houten 
stuur, dat ik eigenlijk iets te hoog 
vond staan en niet verstelbaar 
was. Voor je twee mooie klokken 
als snelheidsmeter en toeren-
teller, waarbij speciale aandacht 
was besteed aan de vormgeving 
van de wijzers die eindigden 
in de vorm van halve maantjes. 
Handig waren de hendels voor 
de warme en koude lucht aan 
weerszijden van de handrem. 
Grappig ook nog die tochtra-

men met een zodanig handige 
sluiting dat je het raampje naar 
binnen opentrok in plaats van 
meer gebruikelijk openduwen, 
als u begrijpt wat ik bedoel. 
Onder de motorkap lag een 4 
cilinder benzinemotor met 1438 
cc met een vermogen van 90 pk. 
Aandrijving op de achterwielen, 
5 versnellingen, een topsnelheid 
van 170 kilometer en rondom 
schijfremmen. In 1970 stond 
hij in de prijslijst voor 11.984 
gulden. De Fiat 124 Sport Coupé 
stond op het onderstel van de 

124 Sedan en het was eigen-
lijk geen sportauto, maar een 
fraaie sportieve versie van die 
124, want je had ook nog twee 
zitplaatsen achterin en zelfs nog 
een redelijk ruime kofferbak. 
Begin jaren zeventig was het 
aanbod van soortgelijke spor-
tieve modellen groot, zoals de 
Lancia Fulvia Coupé, Ford Capri, 
Alfa Romeo GT 1300 Junior, Opel 
Manta en de Peugeot 204 Coupé. 
Ieder met zijn eigen karakter, 
maar mijn favorieten waren toch 
de Italianen. Iets wat Fiat altijd 

al heeft gehad in alle modellen, 
is dat ermee rijden een uitnodi-
ging was tot sportief rijgedrag. 
Lekker doortrekken in de ver-
snellingen en hem sportief op 
toeren houden met een plezant 
motorgeluid. Dat mis ik toch wel 
tegenwoordig met die eenheids-
worst, om maar niet te spreken 
van elektrische auto’s. In dat 
opzicht geniet ik nog dagelijks 
van mijn Alfa Romeo Brera.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

joh, wat maakte Fiat eind jaren zestig 
toch fraaie auto’s, variërend van de 500 
tot de 130 Coupé. Zelf kocht ik in die 

tijd een gloednieuwe Fiat 850 Sport Coupé en 
was ik ook helemaal weg van de 124 Sport Coupé 
en u kon mij dan ook vaak achter het stuur van 
dit model in de showroom van Fiat dealer Swart 
in de Parkstraat aantreffen om even te genieten.

T

Kent u de hit nog Saturday 
Night at the Movies van The 
Drifters uit 1972? Daar 
danste Gitte op na een 
dagje poseren im grüne 
Wiese im Sonnenschein 
met deze maïsgele Audi 80 
die in datzelfde jaar werd 
geïntroduceerd. Leuk toch?

In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog 
onlosmakelijk 
met elkaar 
verbonden in 
promotie- en 
reclame-uitingen 
en geven nu een 
nostalgische blik 
op het tijdsbeeld 
van toen. 

Beauties of the Sixties (25) John Vroom (autojournalist)

  Dinsdag 26 mei 2020      
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Ode aan Korfbalvereniging Die Haghe: 100 jaar!

Waarom de sportvereniging Die 
Haghe zich in 1920 in eerste 
instantie op ‘kantoorbedienden’ 
richtte, is niet meer te ach-
terhalen. Ik gok erop dat men 
veronderstelde dat die groep 
een hoger wervingspotentieel 
opleverde. Wellicht zat daar 
ook enige ‘arrogantie’ achter en 
identi�iceerden de oprichters 
zich meer met kantoorperso-
neel dan met arbeiders. J. van 
Egmond (voorzitter) en F. van 
Honstede (penningmeester) 
waren de eerste oprichters en 
medeondertekenaars van de 
latere geboorteakte. Bijzonder is 
dat Francien van Honstede enige 
tijd later directeur werd van de 
Haagse HOKIJ (de schaats- en 
ijshockeyhal van het toenma-
lige Houtrust-complex) en dat 
vervolgens ook heel lang is 
gebleven. 

Vele verhuizingen
Eerst was Die Haghe een veel-
zijdige sportvereniging, waar 
ook voetbal en atletiek werd 
bedreven, maar dat werd in 
de loop van de eerste 25 jaar 
ook weer losgelaten. Overigens 
hebben veel sportverenigingen, 
waaronder Die Haghe, in de 
huidige tijd weer andere activi-
teiten toegelaten onder de vlag 
‘Buurthuis van de toekomst’ en 
worden met name buurtgeno-
ten gestimuleerd daaraan deel 
te nemen. Die Haghe speelde 
de eerste jaren op een terrein 
aan de Gaslaan en in 1932 

verhuisde de vereniging naar 
Groenendaal in Kijkduin. Omdat 
die verhuizing nogal wat leden 
kostte (sport was toen erg wijk 
gebonden) verplaatste de club in 
1936 naar de Escamplaan waar 
Die Haghe samen met Ready 
(iets later kwamen daar De 
Raven bij) het terrein deelde. In 
1967 volgde nog een verhuizing 
naar de Baambruggestraat, waar 
Die Haghe een groter terrein ter 
beschikking kreeg. Hier spelen 
de ‘de kanaries’ – referentie naar 
de geel-zwarte clubkleuren - 
anno 2020 nog steeds.

Sportief of spel?
Sportief stelde Die Haghe in 
de jaren tot en met 1954 nog 
niet heel veel voor: er werd op 
bescheiden niveau gekor�bald, 
en verder werden er veel vrolijke 
activiteiten georganiseerd. Een 

voorbeeld was de 
befaamde ‘diploma-dag’, 
met als hoogtepunten 
honderd meter hardlo-
pen met drie keerpunten, 
bal verwerpen, snel 
doelen, doelen op vier en 
zeven meter en raam-
plaatsen op zeven meter. 
Veel later kwam daar het 
TTKT - Tussen Twee Kor-
ven Toernooi – voor

 in de plaats, dat jaarlijks werd 
gespeeld. De eerste sportieve 
kor�baldoorbraak kwam met de 
komst van twintig leden van het 
toenmalige Ons Eibernest, die na 
een heftig verschil van mening 
over de speelwijze hun heil elders 
zochten en zodoende in 1954 bij 
Die Haghe terechtkwamen. De 
groep - onder leiding van Hans 
Berens - werd binnen de vereni-
ging, tot veler verrassing, al gauw 
geaccepteerd en Die Haghe pro-
moveerde meteen in het eerste 
seizoen naar de eerste klasse; het 
hoogste niveau in de kor�balcom-
petitie op dat moment. 

Deze prestaties waren een 
groot pluspunt en de sportieve 
opbouw van de vereniging ging 
met sprongen vooruit, met 
name onder de stimulerende lei-
ding van Hans Berens, die zich 
als voormalig “Mr Eibernest”, 
maar inmiddels “Mr Die Haghe”, 
vooral richtte op de ontwikke-
ling van nieuw talent. 

En daarin slaagde hij dan ook: 
zijn favoriete adspirantenploeg 
Die Haghe B uit 1958/1959 
werd de latere kern van Die 
Haghe 1, die bijna de zaal�inale 
haalde. Nèt niet, maar dat zou 
later gecompenseerd worden.  

e eerste bijeenkomst voor de oprichting 
van Die Haghe werd gehouden op 15 Maart 
1920, in café Unitas. Een halve maand later, 

op 1 april, werd Die Haghe écht geboren in café 
Noord-Brabant in de Wagenstraat. De korfbalvereni-
ging kreeg aanvankelijk de offi ciële naam: Haagse 
Kantoorbedienden Sportvereniging Die Haghe.

D

  Dinsdag 26 mei 2020      

Die Haghe 1 in 1925

De befaamde diploma-dag

Bouw van het clubhuis in ‘66, ‘67
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Ode aan Korfbalvereniging Die Haghe: 100 jaar!

Clubavonden en toneel
Intussen was Die Haghe óók een 
gezelligheidsvereniging, zoals 
wel meer kor�balclubs dat zijn. 
De jaarlijkse deelname aan korf-
balkampen was bij de kanaries 
erg populair en op de jaarlijkse 
clubavond werd steevast een 
toneeluitvoering gehouden die 
uitermate uniek was en zelfs de 
pers haalde. Na a�loop van de 
jaarlijkse clubavond was er ‘bal 
na’ met onder meer muzikale 

begeleiding van de in die tijd 
befaamde Coen Altewischer. 
Tussendoor vonden ook de 
beroemde clubavonden plaats in 
het eigen onderkomen in de 1e 
Pieterburgstraat, waar een van 
de leden (Fred Hoenderdos) zijn 
zolder beschikbaar had gesteld. 

Die Haghe als winnaar
De tweede sportieve ‘sprong naar 
de top’ werd in de tweede helft 
van de jaren negentig gereali-

seerd. Dit gebeurde onder de 
inspirerende leiding van John 
Tims, ex-kor�baller van het toen-
malige Ons Eibernest, die een 
breed trainings- en opleidings-
programma opzette en het eerste 
team van Die Haghe naar de korf-
baltop bracht. Hij werd in zijn 
aanpak ondersteund door een 
stevig beleidsplan, dat behoorlijk 
consequent werd uitgevoerd. 
Toen Die Haghe zowel in de 
zaal- als de veld�inales kwam (en 
in beide competities twee keer 
kampioen werd) was John Tims 
inmiddels alweer opgevolgd door 
Hans Leeuwenhoek en daarna 
door Steven Mijnsbergen. En dus 
maakte hij niet meer mee dat Die 
Haghe ook nog eens twee keer de 
Europa Cup won. De auteur van 
dit artikel maakte die hoogte-
punten overigens niet meer mee 
als lid, maar als verslaggever van 
NOS Langs de Lijn; ook voor mij 
waren dit dus hoogtepunten. 

De terugval
Na die topprestaties viel Die 
Haghe – die onderweg naar de 
top ook veel talent van andere 
verenigingen had aangetrokken -
in snel tempo terug: veel van 
het externe talent stopte ermee 
of vertrok naar andere kor�bal-
clubs en Die Haghe’s terugval 
kreeg een exponentieel karakter. 
Inmiddels, anno 2020, speelt 
die Haghe ongeveer drie klassen 
lager, maar telt nog steeds bijna 
driehonderd leden. Dat is toch 
een aardig niveau, alhoewel daar 
volgens voorzitter René Benning 
ook de recreanten (die veelal an-
dere sportieve activiteiten doen) 
bij worden geteld. Om topclub te 
worden en te blijven is die basis 
veel te smal. De vraag is dus hoe 
diezelfde voorzitter tegen de 
toekomst aankijkt. Maar eerst 

typeert hij het karakter van zijn 
geel-zwarte club: “Kenmerkend 
voor Die Haghe heb ik altijd het 
familiaire karakter gevonden. 
Ook al gaat het na de topjaren 
rond de eeuwwisseling sportief 
gezien allemaal wat minder; de 
prestatiedrang hebben we altijd 
behouden. We hebben natuurlijk 
twee keer een stevige boost ge-
had met de komst van een groep 
Eibers in 1955 en dat heeft zich 
begin jaren negentig herhaald 
toen er een tweede groep Eibers, 
waaronder John Tims, binnen-
stapte, inclusief een paar spelers 
en speelsters van het eerste 
team van Ons Eibernest, zeg ge-
makshalve maar even de groep 
met Albert Schuiten”. 

Ambities anno 2020
Momenteel bevindt Die Haghe 
zich in een redelijk anonieme 
positie, ver weg van de kor�bal-
top. “Niet alleen wij, maar het 
Haagse kor�bal in zijn geheel 
heeft het moeilijk. Ik heb daar 
veel contact met collega’s van 
andere verenigingen over. We 

zien wel mogelijkheden voor 
verbetering van de kwaliteit 
door samenwerking en wellicht 
gezamenlijke projecten. Nee, 
fusies brengen in het algemeen 
geen structurele oplossing, kijk 
maar naar de fusies van HKV en 
Ons Eibernest en van PAMS en 
VES. Het is lastig om de ultieme 
oplossing voor het Haagse korf-
balprobleem te bedenken. In elk 
geval willen we wat goed gaat in 
stand houden. Op dit moment zit 
er in Die Haghe in elk geval weer 
volop ambitie: we hebben een 
jong bestuur, een sterke jeugd-
commissie, een sterke techni-
sche commissie, er is een goed 
doorstroombeleid en ik durf te 
beweren dat we beschikken over 
een stevig intern management. 
En met de hulp van het bonds-
bureau van het KNKV proberen 
we weer een nieuw beleidsplan 
op te zetten”. Kortom, voorzit-
ter René Benning kijkt over de 
coronacrisis heen op basis van 
bescheiden optimisme.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Die Haghe 1 werd kampioen in 1956

Vanwege het coronavirus moest de jubileumviering van dit jaar naar 
2021 worden verplaatst. Om die reden is Sjaak Bral 

bereid gevonden op zijn manier het honderdjarig bestaan in beeld te 
brengen. Om deze video te bekijken, zoekt u op www.youtube.com 

naar: Felicitaties 100 jaar KV Die Haghe.
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Toen mijn vrouw Lizzy en ik 25 jaar 
geleden in het centrum van Den 
Haag kwamen wonen, wilden we de 
omgeving leren kennen. Zo gingen 
we bijna elke zondagochtend een 
wandeling maken, in alle mogelijke 
richtingen. Tijdens die wandelingen,
keken we vooral naar de gevels. 
Later kochten we dan ook de uit vijf 
delen bestaande uitgave Den Haag 
2000 monumenten van DSO Monu-
mentenzorg, zodat we na a�loop van 
de wandeling konden opzoeken in 
welke periode en welke bouwstijl 
de huizen waren gebouwd.

Omdat we steeds omhoogkeken, 
ontdekten we veel gevelstenen 
waarop de Haagse ooievaar stond 
afgebeeld. Ik besloot deze te foto-
graferen; op een gegeven moment 
had ik zo’n tachtig ooievaars gefoto-
grafeerd! De Haagse ooievaar 
bestaat al eeuwen, waarschijnlijk 
eerst als mascotte of gelukbrenger. 
De oudste a�beelding staat gegoten 
in de grote luidklok van de Grote 
Kerk uit 1543 (zie ook www.haags-
gemeentearchief.nl).

Door de coronasituatie maken we 
de laatste weken weer vaak een 
ommetje. We ontdekten dat sommige 
ooievaars waren verdwenen, en 
weer andere juist opgeknapt (zoals 
de pomp bij de Grote Kerk). Graag 
deel ik met u een selectie van mijn 
foto’s. Misschien is het een stimu-
lans om vaker om u heen en vooral 
naar boven te kijken. Of wellicht 
kunt u raden welke ooievaar waar 
te vinden is? 

Chris van Heerden

Antwoorden:
A. Het Koorenhuis, Prinsegracht
B.  Voormalig Gemeentelijk Laboratorium, 

Hoek Brouwersgracht-Prinsegracht
C. Wegwijzer op veel plaatsen
D. Nieuwe Kerk, Spui
E. Pomp bij de Grote Kerk
F. Oude stadhuis, Centrum
G.  Voormalige Gemeenteapotheek, Prinsestr.
H. Toren Grote Kerk
I. Bonneterie (nu H&M)
J.  Energiecentrale, De Constant Rebec-

questraat
K.  Scheveningse Bosjes, Dokter Aletta 

Jacobsweg
L.  Beeld (bijna gelijk aan het beeld op het 

stadhuis Centrum), Marlot
M. De Boterwaag, Grote Markt (2x)
N. Bushokjes op veel plaatsen
O. De enige echte ooievaars, Koekamp

n De Haagse 
Tijden van 12 
mei zag ik het 

Haagse Geveldier in 
beeld gebracht. Dit deed 
mij meteen denken aan 
mijn eigen collectie 
Ooievaars.

I
De Haagse ooievaar in steen
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

JULES - Café Bistro

Ingrediënten
Salade:
400 gram krieltjes
400 gram haricots verts
1 rode ui
12 cherrytomaten
100 gram cornichons
12 ansjovis �ilet
16 zwarte olijven
4 eieren
4 stuks little gem
320 gram verse tonijn
Peper 
Zout
Olijfolie
Kruidenolie:
20 gram bieslook
20 gram dille
20 gram dragon
20 gram kervel
100 ml zonnebloemolie

Honderden variaties
Er zijn veel verschillende 
recepten en velen claimen 
dat hun versie de enige echte 
salade niçoise is. Hoewel enkele 
ingrediënten terug te vinden 
zijn in àlle varianten, bestaat 
het 'enige echte recept' niet. De 
salade wordt aan de hele Côte 
d'Azur - en eigenlijk over de 
hele wereld - gegeten en veel 
streken, dorpen, families en 
koks hebben hun eigen ver-
sie. Sommigen vinden het een 
doodzonde om aardappels toe 
te voegen, terwijl anderen juist 
vinden dat een salade zonder 
aardappels geen salade niçoise 
kan zijn. Soms bevat de salade 
alleen rauwe groenten, ansjovis 
en olijven, terwijl ze ook zeer 

uitgebreid - en veel voedzamer - 
met bonen, aardappelen of zelfs 
rijst geserveerd kan worden. 
Omdat er dus geen of�icieel 
recept is en salade niçoise geen 
beschermde naam draagt, mag 
iedere kok zelf weten hoe de 
salade wordt klaargemaakt. 

Dan nu de instructies 
hoe de chef van Jules de 
befaamde salade bereidt. 
Kook de krieltjes in ruim 
kokend water totdat ze gaar 
zijn. Leg ze daarna in koud 
water. Kook ondertussen de 
haricots verts beetgaar en leg 
ze in ijswater. Hak de rode ui 
in ringen en halveer de cherry 
tomaten. Kook nu de eieren 7 
minuten totdat ze halfzacht zijn. 

Schik ze in koud water. Hak de 
cornichons in kleine stukjes en 
snij de zwarte olijven in dunne 
plakjes. Nu gaan we tonijn gril-
len. Snij de tonijn in 4 plakken. 
Grillen doen we aan 1 kant. Als 
er een mooie grilruit te zien is, 
is de tonijn klaar. Maak onder-
tussen de little gem schoon, pak 
de bladeren en leg deze aan de 
zijkanten van een diep bord. 
De sla uit het binnenste van de 
little gem kan in het midden 
van het bord worden gelegd. 
Nu gaan we netjes alle ande-
re ingrediënten, de krieltjes, 
haricots verts, rode ui, tomaat, 
zwarte olijven en cornichons 
op het bord leggen. Bijna klaar, 
maar we moeten eerst nog even 
de kruidenolie maken. Doe alle 

kruiden in een keukenmachine 
en voeg de zonnebloemolie toe. 
Zet de keukenmachine aan en 
u heeft een heerlijke olie. Doe 
de olie over de salade, leg de 
eieren in 4 gelijke partjes aan 
de zijkant, net zoals de ansjovis 
en leg als laatste de gegrilde 
tonijn boven.

Menu à emporter Jules 
Café Bistro | 3 gangen € 25,-
Bestellen voor vrijdag 22.00 uur 
via info@cafebistrojules.nl

A�halen in de tuin van Jules aan 
de Koningin Emmakade 118A
www.cafebistrojules.nl
Of bel: 070 - 345 4060

Vorige keer hebben we het afhaalmenu van Jules besproken. Vandaag maken we de salade niçoise 
van de chef van Jules. Wikipedia zegt het volgende over dit klassieke gerecht: de salade niçoise is een 
combinatie van vis en groente en ei. Het gerecht is genoemd naar de Franse stad Nice. Het recept is 
niet moeilijk en de salade is een heerlijk zomergerecht. Drink er een lekkere sauvignon blanc bij. Een 
mooie rosé of een licht gekoelde Beaujolais gaan natuurlijk ook heel goed...

Als alles goed gaat is Jules vanaf 1 juni weer open. Het terras gaat sowieso open en 
binnen alleen op reservering en niet meer dan dertig personen.

Het enige is dat dat dakje de 
favoriete plek is van mijn kat 
Micky. Toen de eksters het nest 
nog aan het bouwen waren, 
ruim twee weken geleden, 
maakten ze het Micky met zijn 
tweeën duidelijk dat hij niet 
welkom was. Ze vlogen om zijn 
kop, beslopen hem van achteren, 
zetten dit met geklepper kracht 
bij, hamerden intimiderend met 
hun snavels op de schutting en 
vlogen natuurlijk steeds op tijd 
weg als Micky geïrriteerd in 
beweging kwam. Nu het nest af 
is, doet meneer ekster dit werk 
in zijn eentje. Intussen duldt 
hij Micky ook niet meer in zijn 
eigen tuin.

Het zijn prachtige voorstellingen 
om naar te kijken. Maar het 
maakte mij ook nieuwsgierig 
naar de vogelstand in Den Haag. 
Gaat het goed met de stadsvogels? 
In de binnentuinen achter mijn 
huis zie ik vooral meeuwen, 
kauwen, duiven en lawaai-
papegaaien (ik bedoel hals-
bandparkieten, ongetwijfeld 
nakomelingen van het stel dat 
Sjaak Bral in de jaren zestig 
heeft vrijgelaten). Heel soms zie 
je koolmezen en er moeten ook 
merels zijn, want die hoor je ’s 
ochtends vroeg.

Soepgans en krakeend
Op de website van de Haagse 

vogelbescherming vond ik de 
antwoorden, zelfs tot op niveau 
van mijn buurt. In de MUS-rap-
portage 2019, om precies te zijn, 
waarbij MUS staat voor meetnet 
urbane soorten. Er gaat een 
wereld voor je open. Ik wist niet 
dat er soepgans en een krakeend 
bestonden bijvoorbeeld, maar 
die zijn toch tientallen keren 
gespot in Den Haag.

Vogels worden geteld per soort 
en per postcodegebied. Door 
vrijwilligers, die niet alleen 
hun ogen, maar ook hun oren 
gebruiken. En die toch wel wat 
verstand hebben van vogels – 
anders zouden er, in het jargon 
van de vogelaars, alleen kbv’tjes 
worden gespot: kleine bruine 
vogeltjes.

In Den Haag werden in 2019 92 
soorten geteld. Waaronder soor-
ten die nooit eerder in de stad 
waren gezien: de boomleeuwe-
rik en de koperwiek bijvoor-
beeld. Maar bovenaan de top 10 
staat in Den Haag de kauw. Op 

de voet gevolgd door de kleine 
mantelmeeuw (een misleidende 
naam, want het is net als de zil-
vermeeuw een grote jongen met 
een indrukwekkende snavel) en 
de halsbandparkiet.

Nachtklok 
In mijn buurt maakt de meeuw 
de dienst uit, gevolgd door de 
gierzwaluw. De kauw en de duif 
delen de derde plaats. En de 
ekster staat met de merel op een 
gedeelde plaats 10. Trouwens, 
mijn buurt doet het niet zo goed 
qua vogels. In de mus-rapporta-
ge staat dat die ‘soortenarm’ is. 
En het aantal vogels dat is geteld, 

is zelfs bijna gehalveerd: van 407 
in 2018 naar 219 in 2019. Dat 
mag wel dramatisch heten.

Is dat de schuld van Micky en 
de zijnen? Volgens de Tilburgse 
wetenschappers die vorig jaar 
november een aanlijngebod 
voor de felis catus propageerden 
wel. De kat zou de op twee na 
gevaarlijkste diersoort ter we-
reld zijn – welke dieren er op 1 
en 2 staan, vermeldt het verhaal 
niet, maar ik schat dat de mens 
kampioen is. 
Wees gerust: voor Micky geldt 
een nachtklok. En meneer ekster 
is hem echt de baas.

Haagse vogels
Idee voor een Haagse kwestie? 

Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

In mei leggen alle vogels een ei. Ook in de binnen-
tuinen achter mijn huis. In één van die tuinen staat 
een hele hoge conifeer en daarin heeft de familie 
ekster haar nest. De prunus die daarnaast staat is 
verboden gebied voor katten. Het afdakje onder de 
boom, dat in mijn tuin staat, trouwens ook. 
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Al het nieuws gehoord hebbend van 
onze minister-president wat we weer 
wel mogen en voorlopig ook niet in deze 
Corona-periode, kreeg ik een �lashback 
naar Good Old England, waar ik als 
tiener in de jaren zestig mijn schoolva-
kanties bij mijn familie doorbracht. Hoe 
vreemd vond ik toen dat die Engelsen 
keurig in de rij op gepaste afstand ston-
den te wachten bij de bushalte en waag-
de het maar niet om voor te dringen, 
want dan werd je - ook op gepaste wijze- 
terecht gewezen. Die gekke Engelsen 
toch, dachten wij, maar wat zie ik nu bij 
de winkels in Oegstgeest? Precies, keurig 
in de rij op gepaste afstand voor de bak-
ker en de slager. Ik zag een taxi rijden 
met een nieuwe perspexplaat tussen de 
chauffeur en de passagiers. Meer dan 
zestig jaar geleden hadden die Londense 
taxi’s dat al. Bussen in Nederland zijn 
nu uitgevoerd met plexiglas naast de 
bestuurder. Kent u die Engelse bussen 
nog uit 19-toen met geheel afgescherm-
de buschauffeurs op die dubbeldekkers? 
De pubs vonden wij ook vreemd. Geen 
bediening en zelf de bestellingen a�halen 
aan de bar en ook direct afrekenen. Een-
zelfde beeld zie ik nu bij cafés die nog 

gesloten moeten blijven, maar wel een 
take-away service hebben. Die Engelsen 
van toen waren hun tijd ver vooruit! 
Ik heb het al eens eerder gezegd: “De 
toekomst ligt in het verleden” en nu dus 
ook in Nederland: ‘oude wijn in nieu-
we zakken’. Ik denk dat zolang er geen 
vaccin voor dit virus is gevonden de 
‘ouderwetse tijden’ van bomvolle cafés 
en restaurants niet snel meer zullen 
terugkeren. Tijd voor nieuwe ideeën dus 
en logisch doorredenerend vanuit mijn 
Engelse gedachtegang kreeg ik het beeld 
van de nostalgische, maar oergezellige 
Engelse picknicks op een mooi grasveld 
aan de Theems of in een park of bos. 
Afstand houden is geen enkel probleem, 
want ruimte genoeg. En als we zo even 
doormijmeren zie ik een royaal geruite 
plaid. Lekker zittend of half liggend in de 
loom makende zomerzon. Het geluid van 
een voorbij zoemend bijtje, de lucht van 
vers gemaaid gras met een goed gevulde 
picknickmand en natuurlijk een paar 
�lessen heerlijk koele wijn of champag-
ne. Nostalgie? Welnee, het nieuwe genie-
ten! Ik weet het zeker, binnenkort is dit 
de nieuwe trend op mooie plekjes in Den 
Haag. Probeer het zelf eens! Leuk hè?

Picknicken op z’n Engels

MIJMERINGEN

BEL VOOR ADVIES

Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden • Pleisterwand afwerking
Tegel werkzaamheden • Technisch onderhoud • Eindschoonmaak
Totaalinstallateur • Duurzame oplossingen • Storingsdienst • Loodgieter
Witgoed vervangen • Dakreparaties • Mechanische ventilatie
Badkamer • Sanitair • Keukens • Elektra • CV nieuw / reparatie                  

Zinkwerf 45 |  2544 EC |  Den Haag |  www.hennink.info

(0900)0105
(lokaal tarief)

Hennink ontzorgt!
OOKVERDUURZAMINGWONINGENADVIES &WARMTEPOMP

Badkamer aanpassingen 
zoals een inloopdouche 

Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles

Bent u bang om te vallen in de 
badkamer? Hennink denkt met u mee. 

Zo kunnen wij uw bad vervangen met een 
inloopdouche. Ook plaatsen wij ondersteu-
ningsbeugels, douchestoeltjes, aangepaste 
toiletten. Alles voor een veilige badkamer. 

John Vroom • johnvroom@planet.nl 

Ontvang De Haagse Tijden
voortaan bij u thuis!

Naam: ______________________________________________
Straat + huisnr.:  ______________________________________________
Postcode + Woonplaats: ______________________________________________
Land:  ______________________________________________
Telefoon:  ______________________________________________
E-mail: ______________________________________________

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
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JA, ik neem een abonnement!
Ik ontvang na overmaking van het bedrag
op NL08 RABO 0129 9222 93 t.n.v. 
Brückel Reclame BV De Haagse Tijden in 
mijn brievenbus.

JA, ik geef een abonnement cadeau! 
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV 

Uw naam:  ______________________________________________
Telefoon:  ______________________________________________

Naam ontvanger: ______________________________________________
Straat + huisnr.:  ______________________________________________
Postcode + Woonplaats: ______________________________________________

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
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Ode aan Korfbal-vereniging Die Haghe: 100 jaar!
Haags verkeer in de vorige eeuw

De Haagse ooievaar in steen

Het korset
De smalle taille is vrijwel on-afgebroken het ideaalbeeld in de vrouwelijke mode geweest. Om dit ideaal te bereiken, werden hulpmiddelen ingezet. 

een stoffen voorloper van het korset. Vanaf de zestiende eeuw werden sterkere middelen in-gezet om het gewenste effect te 
met ijzer en het korset was ge-boren. Overigens was het ideaal-beeld van de mode wel voorbe-houden aan de vrouwen van de betere stand. Voor vrouwen die op het land of in de huishouding moesten werken, was het han-dig om enige bewegingsvrijheid te hebben. Het korset ontwik-

de walvisvaart kwamen ook baleinen beschikbaar, onderdeel van de zeefachtig structuur waarmee een walvis plankton uit de zee zeeft.  

Schade
Het streven naar een super-slanke taille bleek niet zonder risico’s. Omdat meisjes en vrouwen zich al vanaf jonge leeftijd lieten insnoeren, konden hun ribben en vitale organen zich niet goed ontwikkelen. Er zijn voorbeelden van korsetten die ruimte gaven aan een taille van 46 cm. Dat is de omvang van mijn theepot! 

Verzet
Het verzet tegen deze scha-delijke mode nam toe en in 1899 werd in Den Haag de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (V.v.V.v.V.) opgericht, met Marie Jeanette de Lange als voorzitter. De V.v.V.v.V. wilde dat vrouwen kleding gin-gen dragen waarin zij konden 

wij ons zonder vreemde hulp kunnen aan- en uitkleeden, dat wij onze zakdoek, onze beurs, onze sleutels bij ons kunnen dragen, dat onze japon niet den vloer veegt, dat onze hoeden passen op ons hoofd (...)’. Ook was het de bedoeling dat kleren minder bloot zouden laten zien. 

Veel van de vrouwen die lid waren, streden ook voor vrou-wenkiesrecht en velen van hen oefenden een beroep uit waar-mee zij in hun eigen onderhoud voorzagen. De behoefte aan andere kleding hing ook samen met de nieuwe activiteiten die sinds kort door vrouwen wer-den ontplooid, zoals tennissen, 

Reformjurk
De V.v.V.v.V. propageerde het dragen van de zogeheten ‘re-formjurk’: Een loszittend model jurk dat zonder korset werd gedragen en met weinig versie-ringen. De Vereeniging had een eigen maandblad, het Maand-blad der Vereeniging voor Ver-betering van Vrouwenkleeding. Daarin werd geschreven over de betere kleding en er was elke maand een knippatroon, waar-mee vrouwen of hun naaisters zelf aan de slag konden gaan. 

De reformjurk werd niet door iedereen mooi gevonden en 
“hobbezak”. En al bedekte de jurk armen en borsten, toch vonden mensen deze kleding schaamteloos en prikkelend. Door de kortere rokken werden de enkels zichtbaar. En bij wind konden zomaar de contouren van dijbeen of borst onder de stof opduiken.  

Ademend
De Vereeniging vond ook dat kleding lucht moest doorlaten. Daarom gaven ze als advies om geen zware en dicht gewevenstoffen te gebruiken. Ook on-dergoed moest van rekbaar, ade-mend materiaal gemaakt zijn. Wollen of katoenen tricot was daarom goed bruikbaar. Wie is niet bekend met de wollen Jae-ger onderbroek! Overigens was in Nederland wollen ondergoed niet zo populair. Het vervilt makkelijk in de was en kriebelt 

nogal. Dat is ook mijn herinne-ring aan de wollen hemden die mijn oma breidde en die ik van mijn ouders in de winter aan moest.  

Wat is er veranderd?Het maximale ledenaantal van de V.v.V.v.V. is tweedui-zend geweest. In 1926 hief de Vereeniging zichzelf op. Er was inmiddels vrouwenkiesrecht en de kleding was al een stuk vrouwvriendelijker. 

Ik ben inmiddels erg blij met het hedendaagse thermische on-dergoed dat je warm en droog houdt, zonder gekriebel. En zijn we ook in 2020 af van het keurslijf van de mode? Zoek op het internet op ‘corrigerend ondergoed’ of ‘corrigerende lin-gerie’ en kijk naar het adembe-nemende aantal resultaten!
Jacqueline Alders info@jacquelinealders.nl

e wijsheid ‘wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’ is bijna zo oud als de 

wereld. En de mode heeft altijd bepaald wat mooi is. Toch ontstaat op 

gezette tijden verzet tegen het heersende modebeeld, zoals aan het 

einde van de negentiende eeuw.

Inhuldigingsjurk Koningin Wilhelmina, Paleis Het Loo, bruikleen Kon. Verz., Den Haag

Marie Jeannette de Lange door Jan Toorop

Koningin Elizabeth I

Reformjapon Collectie Kunstmuseum

Keurslijf van de mode
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WWW.WONINGONTRUIMEN.NL

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.NL

Margaretha van Hennebergweg 6306-53621962 / 070-3238260

KEES TALEN

  Dinsdag 26 mei 2020      
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Haags verkeer in de vorige eeuw
  Dinsdag 26 mei 2020      

Die tijden zijn helaas voor-
bij. Hoewel de automodellen 
degelijker maar vooral groter 
zijn geworden, is het ook een 
eenheidsworst. Alleen de ken-
ner kan de Citroën, Peugeot of 
Audi nog van verre herkennen. 
Vandaar dat ik in dit artikel met 
u wil teruggaan naar de vorige 
eeuw en de auto’s bespreken die 
ik enkele jaren na het in 1973 
verkrijgen van het rijbewijs heb 
aangeschaft.

Ik wil dan beginnen met mijn 
allereerste auto, een lelijke 
eend met kenteken 01-67-HK. 
Bouwjaar 1968. Door een kran-
tenwijk had ik duizend gulden 
gespaard en voor dat bedrag 
werd er in het Vaderland een 
rode 2CV aangeboden door een 
hoofdagent, wonende op het 
Valkenbosplein. Na een korte 
proefrit, waarbij de eigenaar 
mij moest leren schakelen met 
de uit het dashboard stekende 
pook, werd op 9 januari 1975 de 
koop gesloten. Met mijn eerste 
meisje, Tineke, werden mooie 
tochtjes gemaakt, regelmatig 
in gezelschap van opa en oma 
Berendes, die zelf nooit een auto 
hadden gehad en volop genie-
tend achterin de royaal verende 
eend van het uitzicht genoten. 
Op een zomerdag had ik het 
roldakje als een sardineblikje 
opgerold en reden Tineke en 
ik met de cabrio-eend over de 
A12 terug van een dagje Veluwe. 
Opeens kwam een windvlaag 
langs het eenvoudige voertuig 
en na een scheurend geluid, 
verdween het linnen dak als een 
kokmeeuw over de naastliggen-

de weilanden om haar zwanen-
zang te krijgen in een zich daar 
bevindende sloot. Het dakje was 
verloren en met wapperende 
manen reden wij verder naar 
huis, waarna ik de volgende dag 
direct naar de firma Tuit aan 
de Westvlietweg 85 reed, een 
handelaar in Citroënonderdelen. 
Als mijn geheugen mij niet in 
de steek laat, kocht ik daar voor 
tien gulden een vervangend 
dakje. De Citroën 2CV werd 
gebouwd vanaf 1949 en mijn 
exemplaar had een topsnelheid 
van 78km/uur en had destijds 
een nieuwprijs van 4150 gulden.

In december 1975 werd ik aan-
gesteld bij de firma Rollo in de 
Alexanderstraat. Daar ontmoet-
te ik een collega van de boek-
houding die direct verliefd werd 
op mijn felrode eend. Rollo had 
drie directeuren en de laatste 
directeur, de heer Bruinen als ik 
mij niet vergis, had zijn gelief-
de eend na zijn aanstelling als 
mededirecteur moeten inruilen 
voor een Mercedes. Door zijn 
lengte zat hij lekkerder in zijn 
eend dan in de Mercedes en 
het gerucht ging dat hij op een 

zeker moment de bestuurders-
stoel uit de eend in de Mercedes 
heeft laten plaatsen. Ik heb dat 
nooit met eigen ogen kunnen 
aanschouwen overigens. Maar 
terug naar mijn collega, die zelf 
een Ford Escort uit 1968 bezat. 
Die auto stond mij dan weer aan 
en al snel kwam het voorstel 
van auto te ruilen. Zo gezegd, zo 
gedaan en na het overschrijven 
van de kentekens werd ik eige-
naar van de Ford met kenteken 
09-53-FU. De Escort werd door 
Ford gebouwd vanaf 1968 en 
had een nieuwwaarde van 6140 
gulden. De topsnelheid was 
173 km per uur, zodat ik van de 
trage eend in een racemonster 
belandde. Ik heb vele jaren van 
de auto mogen genieten en heb 
hem sportiever gemaakt met 
racestrepen en andere attribu-
ten, die ik kocht bij Schouten op 
de Amsterdamse Veerkade.

Na enige jaren begon de Escort 
toch wel kuren te vertonen en 
bij een autohandelaar naast 
het woonwagenkamp aan de 
Leyweg stonden leuke auto’s te 
koop. De verkoper had zowaar 
twee Opel Olympia’s te koop 

staan, gebouwd in 1951. We 
spreken inmiddels over 1976. 
Hoewel het klassieke model 
van de Olympia mij erg aan-
sprak, waren er dusdanig veel 
gebruikssporen te zien, zodat 
besloten werd op veilig te gaan 
met een Kadett van het type 
B. De Kadett A verscheen in 
1962 op de weg en bereikte 
een topsnelheid van 120 km/
uur. Nieuwprijs destijds 5340 
gulden. In 1965 kwam het iets 
zwaardere en grotere model uit 
(type B). Deze werd in muisgrijs 
aangeboden op de Leyweg, en 
na inruil van de Escort was ik 
de trotse eigenaar van deze 
Kadett, met kenteken 64-63-
FD, voorzien van een enorme 
kofferbak. Inmiddels werkte ik 
bij Liftbouw Nederland en kon 
dagelijks op pad om onderde-
len voor het magazijn te halen, 
waarbij de grote kofferbak goed 
van pas kwam.

In mijn flat aan de Haagse 
Meppelweg woonde Yvonne, in 
het bezit van een schitterende 
felrode Alfa Rome 1300 GT 
junior uit 1970 met kenteken 
93-08-NJ. Toen haar vriend 
haar een nieuwe auto schonk, 
bood ze mij het race monster 
aan voor duizend gulden. De 
Kadett werd meteen naar de 
sloop gebracht en ik werd de 
trotse eigenaar van een sport-
auto. Hoewel het uiteraard een 
fantastische auto was, bleek het 
roesten van het chassis tijdens 
de rit hoorbaar. Toen ik op enig 
moment op de Leyweg van V&D 
terugliep naar mijn auto zag ik 
van buitenaf mijn EHBO-doos 
onder de voorstoel liggen. Even 
dacht ik dat dit optisch bedrog 

was, maar de bodem bleek los te 
zijn gescheurd van de carros-
serie. Bij een handelaar aan de 
Schalkburgerstraat, die nog wel 
lol in de Alfa had, kon ik de wa-
gen inruilen voor mijn tweede 
Kadett, type B, en dat bleek de 
meest betrouwbare auto die ik 
tot op heden had bereden. Het 
werd de 42-25-RR. Ik heb daar 
een jaar in gereden en toen ging 
het alweer kriebelen. In een 
garage aan de Valkenboslaan of 
Zuiderparklaan, daar wil ik van 
af zijn, had ik een Ford Capri 
zien staan in feloranje. Dit was 
nog voor het moment dat de 
verplichte APK-keuring voor 
personenauto’s werd ingevoerd.
De garage adverteerde echter 
met de slogan dat ‘alle auto’s 
werden nagekeken op de brug’. 
In goed vertrouwen leverde ik 
mijn betrouwbare maar saaie 
Kadett in en reed de garage uit 
met dit werkelijk schitterende 

voertuig. Al gauw bleek dit een 
kat in de zak en ging ik mij be-
klagen bij het garagebedrijf. De 
auto zou immers zijn nagekeken 
op de brug. Lachend vertelde de 
garagehouder dat na verkoop 
van een voertuig het personeel 
na aankoop mee naar buiten 
liep en de nieuwe eigenaar 
nakeek die over de Valkenbos-
brug huiswaarts keerde. Met dat 
gegeven zou ik kansloos zijn bij 
een rechtszaak, dus heb mijn 
verlies maar genomen. De Capri 
heb ik binnen drie maanden 
weer van de hand gedaan. Maar 
daarover meer in een volgend 
artikel!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

ls ik wel eens ansichtkaarten of verkeersfoto’s bekijk uit de jaren zes-
tig en zeventig kan ik elke auto op de foto direct benoemen qua merk. 
Volkswagen Kever, Lelijke eend, Volvo Amazone, Skoda, Fiat 500 of 
600, Renault Dauphine en ga zo maar door. Elk merk had zijn eigen 

ontwerp en was zo duidelijk herkenbaar, ook zonder naar het merkteken te 
kijken. Mijn moeder vertelde me dat als ik als klein jongetje in de jaren vijftig, 
zestig naar school werd gebracht, een aankomend voertuig door mij al direct 
van het juiste merk werd voorzien: “Kijk mama, daar komt een Mercedes…”

A

De Escort met kenteken 09-53 FU

De kat in de zak: Ford Capri`- Zuidwoldestraat 6 februari 1978.

De �irma Pinocchio van de Gaslaan 40 reed met deze Opels in hun wagenpark-3 juni 1987

Een oer 2CV op het Haagse Malieveld.
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Tijdens de Coronacrisis houdt Omroep West je 24 uur per dag op de hoogte van 
alles wat je moet weten. Daarnaast staan ook andere mooie programma’s in de 
planning op radio, tv en online. Kijk op Omroepwest.nl/aangepasteprogrammering 
voor het volledige overzicht of download de gratis Omroep West app.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
07.00 uur Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs en Bart Nolles. 

09.00 uur Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffie met Patrick van Houten.

12.00 uur De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
15.00 uur Gebakken Lugt
Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt.

16.00 uur Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek)
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

Op Tweede Pinksterdag, 1 juni, hoor je de hele dag de allerlekkerste pop-
muziek aller tijden in de Eeuwige Roem Top 100. 
Stem ook via onze website: Omroepwest.nl/eeuwigeroemtop100/stemmen

89.3 Radio West op zaterdag  
09.00 uur UIT!
Rogier van der Zanden geeft je alternatieve uitgaanstips voor het weekend. 

12.00 uur Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.

 (tot 14.00 uur, daarna Non-stop muziek).

89.3 Radio West op zondag
07.00 uur Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek. 

09.00 uur Muziek van alle Tijden
Pieter Kuipers draait op verzoek.

10.00 uur UIT! 

12.00 uur Adres Onbekend
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

(tot 14.00 uur, daarna Non-stop muziek).

TV West maandag t/m vrijdag 
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur:
ma: Verborgen Museumschatten Op zoek naar schatten die in depots 
van musea in de regio liggen opgeslagen, met aansluitend Verborgen 
Thuisschatten: museumwaardige schatten die mensen thuis hebben.

di: Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.

wo: Eruit op de Buis: met op 27/5 museum LAM in Lisse en op 3/6 een 
rondleiding door het Vredespaleis en de tuinen in Den Haag. 

do:  Op de Kaart Jet, Pim en Annelies rijden kris kras door de regio.

vr: Uit het archief: Feest op Vrijdag en vanaf 5/6 Anderhalve meter 
Sessies over Den Haag in de coronacrisis, met Fred Zuiderwijk. 

17.30 uur TV West Nieuws

TV West zaterdag
07.30 uur  TV West Weekoverzicht

14.30 uur Voetbalklassieker 
Met op 30/5 de ADO-Haarlem uit 2002/2003 en op 7/6 samenvattingen 
van amateur kampioenswedstrijden. 17.00 uur  Westdoc Met op 30/5 
de documentaire Corona in Delft, de vergeten Delftenaar.

TV West zondag
09.00  Hoop & Leven
De Universele Kerk van Gods Rijk.

17.00   Westdoc 
Een regionale documentaire. 

Download de gratis Omroep West app. 

Deze week bij

west

Laatst werd er bij ons aangebeld en toen 
ik opendeed, stonden er vier knulletjes 
voor de deur die spontaan begonnen te 
applaudisseren. “Waar heb ik dat aan te 
danken?”, vroeg ik. “Omdat u binnengeble-
ven bent”, riepen ze in koor. 

Ik ga tegenwoordig ’s morgensvroeg 
boodschappen doen omdat het dan 
niet zo druk is en omdat deze tijd voor 
ouderen gereserveerd is. Dat werkt prima. 
Je kunt �link afstand houden en ook de 
medewerkers van de supermarkt houden 
rekening met je. Kortom, dat afstand 
houden werkt.

Nu ik dit zo opschrijf moet ik aan het 
gedicht Regentesselaan denken. Dit 

gedicht is geschreven door Michel van der 
Plas (1927 – 2013), één van de grootste 
zo niet dé grootste tekstschrijver die ons 
land tot nu toe heeft gekend. Het heeft 
betrekking op de dichter Willem Kloos 
(1859 – 1938) die op het adres Regentes-
selaan 176 heeft gewoond. Los van enkele 
prachtige sonnetten heeft hij niet zo heel 
veel aan de literatuur toegevoegd, hetgeen 
niet wegneemt dat hij zeer tevreden over 
zichzelf was. In een van die sonnetten 
staat de bekende zin: ‘Ik ben een God in ’t 
diepst van mijn gedachten’. Michel van der 
Plas neemt Kloos een beetje op de hak, 
zoals onder meer uit de laatste regel van 
het gedicht blijkt. Ook staat erin ‘eerbie-
dig, op een afstand’, vandaar dat ik aan dit 
gedicht moest denken.

Regentesselaan
Wat heeft ons op die morgen toch wel
doen lopen langs de Regentesselaan,

waar ons de blaren om de oren vlogen?
Waar kwamen we in ’s hemelsnaam vandaan?

Hoe dan ook, er kwam een mannetje aan
waardoor je blik opeens werd aangezogen,

een en al zwarte hoed en zwarte ogen,
voorzichtig schuifelend, - en jij bleef staan.
Kloos, zei je, toen hij bij het hoekje kwam, -

een hoopje mens, maar toch een zo geachte,
dat je, eerbiedig, op een afstand, wachtte,

en, ongezien door hem, je hoed afnam.
Daar ging een god in ’t diepst van zijn gedachten

naar P. van Haastrecht, voor een half ons ham.
Carl Doeke Eisma, carleisma@planet.nl

Op een afstand
at het verstandig is om voorlopig bij elkaar uit de buurt 
te blijven is zo langzamerhand wel tot iedereen doorge-
drongen, al zijn er nog steeds mensen die de noodzaak 
er niet van inzien en dan heb ik het niet over kinderen. 

Ik werd laatst door een klein meisje bedankt omdat ik met een 
grote boog om haar heenliep. “Dat vind ik heel verstandig van u 
en ook lief”, zei ze en mijn dag was weer goed. 

D

  Dinsdag 26 mei 2020      
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Blijf lekker thuisBlijf lekker thuis Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen 

zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te 
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

575 Haikoots – Kees van Kooten
    

Op de vermaarde Bescheurkalender (1973-1986) van 
Kees van Kooten en Wim de Bie, publiceerde de eerst-
genoemde af en toe een zogenaamde Haikoot. Haikoots 
waren en zijn schatplichtig aan de haiku – de Japanse 
versvorm van zeventien lettergrepen, gewoonlijk 
verdeeld in drie groepjes van respectievelijk vijf, zeven 
en opnieuw vijf woorden of lettergrepen. Waar de 
oorspronkelijke haiku overwegend gewijd was aan De 
Natuur, handelt een Haikoot over van alles en nog wat. 
Deze werkwijze resulteert in originele waarnemingen 
van ons aller doen en laten. 575 Haikoots is een ruime 
en bonte verzameling Haikoots, door Kees van Kooten zelf voorzien van passende 
foto’s.  

Maar waar zijn die duiven dan – Jan Siebelink 
   

Op de dag dat Hugo Tempelman een brief ontvangt van zijn 
arts neemt hij zonder de envelop te openen een rigoureus 
besluit. Jan Siebelink volgt hem vanaf dat moment op 
de voet. Hugo Tempelman is een vertrouwd personage 
dat feilloos past in het rijke oeuvre van de auteur, waar 
hedonisme en calvinisme minder ver uit elkaar liggen dan 
het lijkt. Het zijn geen wetten of praktische bezwaren die 
Tempelman in de weg staan, maar angst. Angst voor het 
Oordeel, maar vooral ook voor zichzelf.  

Bela bela – what keeps mankind alive  

Onder de moeilijkste levensomstandig-
heden hebben vier dichters hun verbeel-
dingskracht ingezet om te overleven. 
Alle vier zaten zij gedurende langere tijd 
gevangen ten tijde van een dictatoriaal 
bewind. Nizametdin Achmetov ging op 
achttienjarige leeftijd als maagd de ge-
vangenis in en kwam er twintig jaar later 
als maagd weer uit. De Cubaanse Maria 
Elena Cruz Varela stond geheel alleen in 
een gevangenisomgeving waar iedereen 
haar kon verraden, terwijl the Russische 
Irina Ratoesjinkaja onmisbare bondgeno-
ten vond in haar medegevangenen. Mar-
cea Dinescu geeft zijn visie op de val van 
het communisme in Roemenië. In hun 
verhalen, ge�ilmd tegen de achtergrond 
van vooral desolate landschappen, speelt 
de zintuiglijke beleving een belangrijke 
rol. Zij vertellen over de geuren en gelui-
den in the cel, en een van hen herinnert 
zich hoe haar ogen de eerste dagen na 
haar vrijlating de felle kleuren van de 
vrijheid niet konden verdragen.

Camera/Woman

De Marokkaanse Khadija werkt als ca-
meravrouw op bruiloften in Casablanca. 
Haar moeder en broer zijn het totaal 
oneens met die keuze en willen dat ze er-
mee stopt: ze schamen zich al erg genoeg 
dat Khadija als moeder van een el�jarige 
zoon weer thuis woont na haar scheiding. 
Toch gaat Khadija, die nota bene kostwin-
ner is in het gezin, door met haar werk. 
De sprookjeswereld van de ge�ilmde 
bruiloftsfeesten staat in schril contrast 
met de werkelijkheid van scheidingen en 
gedwongen huwelijken. Ook in Marokko 
staan traditionele waarden onder druk 
en eisen vrouwen als Khadija vrijheid 
en ona�hankelijkheid, terwijl ze ook de 
wensen van hun familie willen eerbie-
digen. Met haar beste vriendin Bouchra, 
ook gescheiden, bespreekt ze openhartig 
de andere kanten die het huwelijk met 
zich meebrengt. Vreugde en verdriet 
wisselen elkaar af, terwijl de vrouwen 
zich afvragen waarom ze nog steeds niet 
gelijkwaardig zijn aan mannen.

Nu het coronavirus ons sociale leven op pauze zet, zoeken we alternatieve manieren om het ritme te bewaren. 
Vervang het theater- of museumbezoek door het bekijken van een inspirerende fi lm of documentaire, 

of het lezen van een goed boek. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 

Films

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een ona�han-
kelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een 
pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en 
inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. Op de site idfa.nl 
bekijkt u gratis een selectie van �ilms die bij IDFA hebben gedraaid.

 
    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, ansicht-
kaarten 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, IJs-
selstein, 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.     

Zoek jij vrijwilligerswerk met inhoud? Word mentor!

Als mentor ben je de wettelijk vertegen-
woordiger van iemand met een verstan-
delijke of psychiatrische beperking of 
dementie. Je ondersteunt deze persoon bij 
het maken van persoonlijke beslissingen 
rond verzorging, verpleging, behandeling 
en begeleiding. Dus wil jij echt iets voor 
een ander betekenen en ben je op zoek 
naar vrijwilligerswerk met nét dat beetje 
extra? Meld je dan aan! Binnenkort leidt 
Mentorschap Haag en Rijn weer nieuwe 
mentoren op. 
Neem voor meer informatie contact op met 
Gera Fokkens: 06-3164 0646   -   delft@mentorschaphr.nl  of 
Ellen Vos:  06-1507 0234   -   denhaag@mentorschaphr.nl
www.mentorschaphaagenrijn.nl 
 

Kunstmuseum Den Haag heropent op 1 juni 
   
Maandag 1 juni heropent Kunstmuseum 
Den Haag haar deuren voor het publiek, 
onder de voorwaarden van de anderhal-
vemetermaatschappij. Zo zal de bezoeker 
straks kunnen kiezen uit twee vaste routes, 
die ervoor moeten zorgen dat ondanks het 
eenrichtingsverkeer het gevoel van dwalen 
door het gebouw zoals Berlage dat bedoeld 
heeft, nog steeds overeind blijft. Halverwe-
ge de route vinden bezoekers als rustpunt 
de Tuinzaal, waar ze de ruimte hebben om even te re�lecteren op de kunst en eventueel 
iets kunnen eten of drinken. De route ‘Mondriaan’ staat in het teken van pioniers en 
avonturiers en leidt langs de tentoonstellingen: A.R. Penck - How it works, Navid Nuur - I 
am because of you, Mondriaan & De Stijl en Lucassen. De route ‘Berlage’ toont de trots 
van Kunstmuseum Den Haag én Nederland in de tentoonstellingen: Breitners vs. Israels, 
Ontdek het Moderne, Koninklijk Blauw en Het wonder van Delfts Blauw.

Dit overzicht werpt een nieuwe blik op het programma van tentoonstellingen na 1 juni 
2020 en kijkt voorzichtig vooruit naar volgend jaar. Bent u van plan het Kunstmuseum 
te bezoeken? Dan dient u vooraf online een kaartje met tijdslot aan te schaffen. 
Meer informatie via www.kunstmuseum.nl
  

S I N C E 1 9 8 5 ®
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De Louisakerk in beeld gebracht

Een stukje geschiedenis
Eind 1911 ontving rector Lu-
cassen van Huize Groenestein 
opdracht van Haarlems bisschop 
Callier “tot stichting van een kerk 
en oprichting van een parochie 
in het in aanbouw zijnde zuid-
westelijke deel van Den Haag aan 
de overzijde van de Loosduin-
sche Vaart”. De geboren bouw-
meester Nicolaas Molenaar sr. 
(leerling van Cuypers) werd 
aangezocht voor de ontwerp-
tekeningen van de hulpkerk en 
pastorie. In 1912 werd het kerk-
je gebouwd en op 12 december 
van dat jaar werd het al door de 
deken ingewijd.

Het eerste schetsontwerp 
voor de grote kerk was spoe-
dig gereed. Het vooraanzicht 
had veel weg van de kapel 
van Groenestein, dat ook door 
Molenaar was ontworpen. 
Door een geheel onverwachte 
gebeurtenis in die dagen werd 
dit ontwerp nooit uitgevoerd. 
Op 29 maart 1912 overleed ene 
mejuffrouw De Bruijn en zij liet 
in haar testament de bisschop 

van Haarlem fl. 175.000 na voor 
de bouw van de eerste Haagse 
parochiekerk, die na haar dood 
zou worden opgetrokken. Zij 
stelde als voorwaarde, dat die 
kerk de naam Louisakerk zou 
krijgen ter nagedachtenis aan 
haar moeder die drie jaar eerder 
was gestorven. Pastoor Lucassen 
had echter al eerder de naam 
H.H. Engelbewaarders gekozen. 
Het werd opgelost door de kerk 
de naam Louisakerk te geven 
“gesteld onder de bescherming 
van de H.H. Engelbewaarders”. 
Molenaar maakte een nieuw 
ontwerp: een nagenoeg vierkan-
te neogotische hallenkerk met 

transept, zevenzijdig gesloten 
koor en één grote en drie kleine 
torentjes. Heel bijzonder was de 
behandeling van de gewelven. 
De bouw vond plaats tussen 
najaar 1913 en voorjaar 1916 en 
op 8 mei werd de kerk geconsa-
creerd.

Ruim 65 jaar later vond op 
27 september 1981 de laatste 
plechtige Hoogmis plaats in deze 

prachtige kerk, die toen tot op 
de laatste plaats bezet was. Van 
heinde en verre waren honder-
den oud-parochianen gekomen 
om nog eenmaal de Mis bij te 
wonen in hun Engelbewaarders-
kerk. Het met veel oud-leden 
versterkte gemengde koor Lau-
demus Dominum Inter Angelos 
zong de tweede Missa Pontifi-
calis van Perosi. Op 1 november 
ging de kerk over in handen 
van de gemeente en begon men 
spoedig aan de sloop, die kort 
voor de Kerst was afgerond.
 
De film
Toen ik als oud-parochiaan eind 
jaren zeventig van de sloop-
plannen hoorde, besloot ik met 
mijn net aangeschafte 8mm-ca-
mera wat beelden te maken als 
herinnering aan deze fraaie, 
unieke kerk. Daar het een zeer 
eenvoudig cameraatje was - zon-
der opname van geluid, zonder 
lichtinstellingen - waren met 
name de interieuropnamen een 
probleem. Dat het toch nog aar-
dig gelukt is, heeft veel ‘kunst- 
en vliegwerk’ gekost. Dat geldt 

evenzeer voor 
de montage van 
de film. Alle ge-
luidsopnamen, 
w.o. in eerdere 
jaren opgeno-
men orgelspel 
en koorzang 
uit deze kerk 
en de met een 
cassetterecorder 
opgenomen 
sloopgeluiden 
werden later 
toegevoegd. Om nog maar niet 
te spreken over het maken van 
titels met plakletters en dergelij-
ke. Door het maken van de film 
kreeg ik steeds meer interesse in 
de geschiedenis van de parochie. 
Het resultaat was een behoor-
lijk langere film dan in eerste 
instantie bedoeld.

Vorig jaar heb ik de film laten 
digitaliseren, maar het resultaat 
viel nogal tegen. Daarom heb ik 
de beeld- en geluidsbestanden 
gescheiden opgevraagd en ben 
ik de film scène voor scène 
gaan bewerken en opnieuw 

gaan monteren. Daar ik naar 
aanleiding van een vorig artikel 
in De Haagse Tijden nogal wat 
belangstellende reacties kreeg, 
heb ik onlangs besloten de film 
in twee delen op YouTube te 
plaatsen (zoekterm: De Louisa-
kerk). Hoewel de beelden soms 
wat te wensen overlaten, zijn 
ze zeker voor oud-parochianen 
en oud-Transvaalbewoners de 
moeite van het bekijken waard.
De eerste mails die ik hierover 
binnenkreeg, getuigen hiervan!

Wim Kok
fam_wakok@hotmail.com

uim veertig jaar geleden werd besloten de 
parochiekerk van de H.H. Engelbewaar-
ders aan de Brandt- en Kritzingerstraat af 

te breken. Het steeds geringere kerkbezoek en de 
steeds hoger wordende onderhoudskosten waren 
de belangrijkste redenen hiervoor.

R

De Louisakerk of Engelbewaarderskerk

Nicolaas Molenaar sr. Bouwpastoor Lucassen

Wilt u ook een onderwerp aandragen voor Danny’s Wereld, mail naar redactie@dehaagsetijden.nl

Dinsdag 26 mei 2020
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. conditietraining; 7. aantrekkelijke vrouw; 12. tuimeling; 13. rookartikel; 14. verwaande 
houding; 15. grote kledingmaat (a�k.); 17. wandelhoofd; 19. land in Azië; 21. naschrift (Lat. a�k.); 
22. ogenblik; 24. leuk voordeeltje; 27. gevangen verblijf; 28. oevergewas; 30. keel-, neus- en 
oorheelkunde (a�k.); 31. uitroep van schrik; 32. spijskaart; 33. tijdperk; 35. spottende glimlach; 
37. hemellichaam; 38. rode vrucht; 41. Europeaan; 42. ensemble van zeven personen; 44. operalied; 
46. militair voertuig; 47. mannelijk hoen; 48. Islamitische vastenmaand; 49. wild zwijn; 
50. jongensnaam; 52. Europeaan; 54. historisch blaasinstrument; 56. open plek in een bos; 58. plaats 
in Overijssel; 61. nachtroofvogel; 62. ondergrondse trein; 64. son altesse eminentissime (a�k.); 
65. insect; 67. natuurgebied; 68. ogenblik; 70. overschot; 72. deel van het oor; 73. een besluit nemen; 
76. boerderijdier; 77. jongensnaam; 78. betaalmiddel; 79. deel van de voet; 81. titel (a�k.); 82. schil of 
vel; 83. Britse zangeres; 84. gordijnrail; 86. telwoord; 87. deel van een lied.

Verticaal
1. Amerikaanse stapdans; 2. communicatiemiddel (a�k.); 3. houten drinkbakje; 4. bijbels rustoord; 
5. bundel garen of wol;  6. Zweedse popgroep; 7. sportonderricht; 8. bewaarplaats voor vis; 
9. baardje; 10. uiting van koude; 11. gefaald (niet goed); 16. soort dakbedekking; 18. eikenschors; 
20. koordans; 21. schrijfgerei; 23. taaie grondsoort; 25. ploegsnede; 26. ontstekingskoord; 27. deel 
van een euro; 29. afvoerkanaal van oogvocht; 32. klager (nurks mens); 34. bloeiwijze; 36. koude 
lekkernij; 37. oceaan; 39. ex-president van Amerika; 40. ongenadig heerser; 42. meneer (Spaans); 
43. muggenlarve; 45. vochtmaat van vier ankers wijn; 46. jongensnaam; 51. groef in karton of 
papier; 53. organisatie van Amerikaanse staten (a�k.); 54. overbodige vracht; 55. stenen kolom 
(pilaar); 56. metalen wasbak; 57. geneesheer; 59. niet deskundige; 60. een schip aanklampen; 
62. Haagse zeeschilder; 63. schaaldier; 66. u edele (a�k.); 67. duivelsoord; 69. waterloop; 
71. rekenopgave; 73. stadsmestvaalt; 74 evenzo (Lat.); 75. bladader; 78. erfelijkheidsdrager; 
80. gevangenis; 82. onmeetbaar getal; 85. rivier in Friesland.

Sudoku A Sudoku B                               Raad het woord, 
stuur uw antwoord 
op naar puzzel@
dehaagsetijden.nl en 
win! In de volgende 
krant leest u de juiste 
oplossing en worden 
de prijswinners 
bekendgemaakt. 

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

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

1 8 3
5 4 6

7 2
6 8

2 3 8 7
1 5 4

3 7 4 9
6

9 6

6 2
8
9 3 5 4 7
7

3 6 7
4 2 9
5 4 6
9 1 5 2

8 1

Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de 
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede 
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Lolbroek. Sudoku: 1-8. Kruiswoordpuzzel: Knobbelzwaan.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, 
te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar 
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 4 juni.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Ben Baardolf te Den Haag
2. Inez Groenheyde te Zoetermeer  
3. Mevr. Bijdam-Westerhoud te Den Haag
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KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin 
• Schilderwerk (binnen/buiten) • Timmerwerk • Elektra • Sanitair 
• Tuinonderhoud • ophangen van lampen en schilderijen

0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl
www.deontzorgcentrale.nl

Wij verzorgen graag uw buiten schilderwerk, 
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.    SNEEUWBALSTRAAT 138A  •  DEN HAAG  •  070-345 21 37  •  WWW.SNEEUWBAL.NL

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!

■ APK
■ Onderhoud en reparatie 

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel 

■ Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte auto's

SKODASPECIALIST

  Dinsdag 26 mei 2020      
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Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

Midden in het Makerskwartier 
bevindt zich Het Ruijtenhuis. 
Hier maken en restaureren ze de 
mooiste glas-in-lood creaties. 
Met de monumentale panden 
van Stadsherstel een perfect 
passende huurder!

HET RUIJTENHUIS
BOEKHORSTSTRAAT 189

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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