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Het Droste-effect

Vroem, Vroom
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Woningnood. Het was een woord 
als ‘crisis’, of ‘klimaat’. De kranten 
schreven er in die tijd net zo veel 
over als over de Koude Oorlog en 
de landelijke politiek. Beroemde
architecten hadden aan hun 
tekentafels gestaan om plannen 
te ontwerpen voor de ambitieuze 
stadsuitbreidingen van vooral de 
grote, maar ook middelgrote
 steden van het naoorlogse 
Nederland. En zo belandde ik als 
el�jarige een zomervakantie in die 
�lat, omdat het mijn ouders wel 
makkelijk leek hun nakomer uit 
te besteden aan diens twintig jaar 
oudere eersteling, mijn schoon-
zus en hun drie kinderen. Mijn 
schoonzus was dol op mij en vond 
het prima zo’n prepuberjongetje 
om zich heen te hebben tussen 
haar drie dochtertjes in de leeftijd 
van baby tot vijf jaar. We voerden 
gesprekken over van alles en nog 
wat, maakten dagelijks wandelin-
gen door de nieuwe buurt voor 
de nodige buitenlucht van de 
meisjes en deden de noodzakelij-
ke boodschappen. En het was alle 
dagen mooi weer dat jaar.  Alles 
was nog nieuw en ongerept in de 
plantsoenen en er was een sfeer 

van grote belofte die niet werd 
getemperd door de dreiging van 
oorlog die zou kunnen ontaar-
den in een atoomcon�lict. Het 
televisietoestel kende nog geen 
massale verspreiding en die jonge 
gezinnen hadden andere en be-
langrijker zaken om hun inkomen 
te besteden. Een wasmachine en 
een koelkast, maar vooral sparen. 
Er werd enorm gespaard in die 
jaren. Dat wil zeggen, kleine be-
dragen van een klein salaris, want 
die waren generatie breed betrek-
kelijk bescheiden. Geen auto, geen 
vakantie, maar de huur, huishou-
delijke apparatuur, en het eten en 
drinken. Dat was het. Tussen die 

�lats werd op het gras elke avond 
gevoetbald door de thuisgeko-
men echtgenoten en de oudere 
jongens. Waarbij ik natuurlijk ook 
mijn partijtje mocht meedoen. En 
dan kwamen de aanmoedigingen 
van de achterbalkons door alle 
niet-werkende huisvrouwen. Die 
sociale coherentie in die nieuwe 
wijk had met dat nieuwe wonen 
te maken. De nieuwbouw werd 
niet ervaren als ‘revolutiebouw’, 
zoals later omschreven en geduid, 
maar als een bevrijding uit de 
beklemming van de ‘inwoning’. De 
saamhorigheid was even groot als 

de diversiteit van de bewoners en 
dat maakte de sfeer. Hierbij moet 
diversiteit wel begrepen worden 
als de gelaagdheid van het sociale 
bouwwerk van de autochtone 
Nederlandse bevolking. Maar 
er werd ongelofelijk veel gela-
chen, juist door de tegenstelling 
tussen het gebezigde ‘plat’ en 
‘deftig’ Haags, terwijl het zui-
pen nog geen algemene ingang 
had gevonden, want het waren 
allemaal oppassende huisvaders 
en moeders die een glaasje zeker 
niet schuwden, maar het niet 
meteen op een slempen zetten. 
Het waren geen kunstenaars. 
Het gemeenschapsgevoel werd 
gevoed door die bevrijding en 
gevoelens van en hoop op een 
betere toekomst zonder naden-
ken over ‘een betere wereld’, maar 
op betere leefomstandigheden 
voor gezin en kinderen. Dus door 
ambitie op persoonlijk vlak; de 
baan, het werk en het collectieve 
gevoel waar al die buren zo mee 
bezig waren. Dat was de mor-
genstond van die wijk. Een naam 
als een metafoor dat “het allemaal 

nog ging gebeuren”. De realiteit 
was dat het allemaal maar heel 
kort heeft geduurd. Na de eerste 
salarisverhogingen volgden de 
verhuizingen naar verder gelegen 
buitenwijken en randsteden met 
eengezinswoningen. De nieuwe 
instroom bleek sociaal uniformer 
en verstoorde paradoxaal genoeg 
de sociale coherentie, omdat er 
niet meer sprake was van een 
gemeenschappelijk dromen over 
een toekomst. Nog later kwamen 
de allochtonen de wijk binnen, 
hetgeen de pioniers van het eer-
ste uur die gebleven waren, deed 
verharden in hun politieke opvat-
tingen. De rest is geschiedenis. 
Herinnering leeft als een droom 
in het bewustzijn en gedraagt 
zich niet zelden als een verleider. 
Werkelijkheid vervloeit zo tot 
een geromantiseerd verleden. En 
toch… ik weet heel zeker dat ik 
deelgenoot ben geweest van een 
unieke episode van een niet meer 
bestaande en bestaanbare tijd.

Michiel Plugge
vlietoos2@gmail.com

Leyweg hoek Melis Stokelaan, 1957. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Aanleg Morgenstond vanaf Dedemsvaartweg bij Melis Stokelaan, 1954. 
Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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enigeen zal nu anders tegen de wijk aan 
kijken, maar toen mijn broer ruim een halve 
eeuw geleden in Morgenstond ging wonen 

- in een van de net opgeleverde fl ats - was het een 
paradijs. Althans, voor de woningnoodgeneratie. 
Die had een gezin moeten stichten op de zolderver-
dieping van een herenhuis, dat bewoond werd door 
(meestal) een weduwe, die daartoe door de toenma-
lige overheid was verplicht in het kader van ‘de wo-
ningnood’. En een eigen ‘huis’ in een ruim opgezette 
fl atwijk met veel groen en winkelgalerijen en met een 
divers aanbod van middenstanders, was zo gek nog 
niet. Sterker nog, het was een verademing.
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Zomer in Morgenstond
“een eigen ‘huis’ in een 

ruim opgezette �latwijk”
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bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl
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Messing plaat

Ik ben al minstens veertig jaar 
in het bezit van een messing 
plaat van 10 x 12 cm, met 
daarop de a�beelding van de 
gemeente Den Haag en een ont-
hef�ingsverklaring van de politie 
op basis van artikel 92 in de 
Apv. Wie kan mij hier misschien 
meer over vertellen? Ook ben ik 
benieuwd wat hier de juiste be-
stemming voor zou kunnen zijn, 

want in mijn laatste jas zitten 
gelukkig geen zakken.
Margot Alvarez
m.alvarez@casema.nl

Ziekenhuiservaring
Als fervent lezer van De Haagse 
Tijden heb ik vanuit het West-
land een vraag. Ik heb al sinds 
de vijftiger jaren een band 
met Den Haag. We kochten 
er onze kleding en brachten 
vaak een bezoek aan Vroom & 
Dreesmann. In 1951 heb ik een 
middenoor operatie onder-
gaan in het Rooms-katholieke 
Ziekenhuis Sint Joannes de Deo 
aan het Westeinde. Ik herinner 
mij nog de KNO arts Dr. Simons 
(praktijk houdend aan de Jozef 
Israelslaan) en de onvolprezen 
Zr Josepha. Later dr. J.B. van 
Deinse aan de Wassenaarseweg. 
Vele malen ging ik op mijn vrije 

woensdagmiddag met de WSM 
bus naar de Varkensmarkt. Dan 
op de Fluwelenburgwal, HTM 
lijn 26 naar de Jozef Israelslaan. 
Mijl op zeven! Daar wij particu-
lier verzekerd waren, kwam ik 
daar op de eerste klas mannen-
afdeling terecht en heb mij daar 
als zevenjarig jongetje te pletter 
verveeld. Maar liefst drie weken 
lag ik daar met uitsluitend 
volwassenen, die overigens wel 
heel aardig voor mij waren. Wat 
indruk maakte, is dat ik daar 
ook mensen met keelkanker 
achter een kamerscherm zag 
sterven. De tijd was nu eenmaal 
heel erg “no nonsens”. Wat nou, 
kinderziel! Ik ben erg benieuwd 
naar ervaringen van andere 
patiënten uit dat tijdsgewricht 
en ik kijk uit naar een reactie.
Piet Barendse, Naaldwijk.
pietbaar43@gmail.com

Vakantie in eigen land

Met plezier las ik het artikel 
van Ruurd Berendes over de 
vakanties in de jaren ‘50 en ‘60. 
Ik herinner me nog goed dat wij 
in 1958 op vakantie gingen naar 
Vierhouten, waar kampeerter-
rein Saxenheim lag. We stuurden 
de dag voor vertrek een hutkof-
fer met bagage en de gehuurde 
tent ernaartoe. Ook brachten we 
onze �ietsen naar station Staats-
spoor, nu Centraal. Daar kocht je 
gele plaatjes met daarop je naam 
en bestemming geschreven, die 
op het achterspatbord bevestigd 
werden. Vervolgens kwamen er 
jonge gasten, studenten volgens 
mijn vader, en die namen een 
�iets en pakten een tweede bij 
het stuur en reden die twee �iet-
sen dan zo snel mogelijk naar de 
gereedstaande trein. De volgen-
de dag waren we al vroeg op het 

station en reden naar Nunspeet. 
Daar aangekomen werden we 
opgehaald met een paard en wa-
gen - het kan ook een trekker zijn 
geweest - in de gietende regen. 
Over allerlei zandwegen werden 
we afgeleverd in Saxenheim. 
Daar moest dan eerst de tent en 
bagage worden opgehaald en op-
gezet, ook al regende het pijpen-
stelen. We sliepen op strozakken. 
De �ietsen waren inmiddels ook 
gearriveerd. Veertien dagen lang 
hebben we genoten van Vier-
houten en omstreken. Maar voor 
mijn moeder was het de eerste 
en de laatste keer dat we gingen 
kamperen. 
Hendrik Kouwenberg
hendrikkouwenberg@outlook.com

Riley Kestrel
Gisteren las ik De Haagse Tijden 
nr. 12 met daarin het stukje over 
de Riley Kestrel. Vanaf 1965 ging 
ik samen met een Haagse vriend 
vaak naar Engeland. Hij was fan 
van de toen nog massaal aanwe-
zige vooroorlogse Engelse auto´s 
maar gruwde van de BMC ‘badge 
engineering’. Inmiddels zijn dat 
natuurlijk ook al lang klassie-
kers. Betreffende vriend is in 
1973 naar Wales geëmigreerd 
en woont daar nog steeds. Begin 
1974 had hij een ‘echte’ Riley 
Kestrel uit 1934 met een Wilson 
preselector versnellingbak. We 
hebben daar toen op allerlei 
onverharde weggetjes rondgere-
den, inclusief voormalige spoor-

banen, waar alleen de rails en de 
dwarsliggers waren weggehaald! 
Zal je niet zo gauw meer doen 
met zo’n auto… Ik ga om de twee 
jaar naar het prachtige evene-
ment LeMans Classic waar de 
Engelse Riley Club in 2014 mas-
saal aanwezig was wegens het 
zestigjarig bestaan van de Club. 
Ook daarbij natuurlijk Kestrels, 
zelfs de zeldzame 1,5 liter
6-cilinder. Die op de foto was, 
meen ik,  ‘gewoon’ een 1100cc 
4-cilinder. Enkele weken geleden 
toonde je de Volvo P1800ES. In 
de Duitse oldtimerwereld wordt 
dat model toch wel een beetje 
spottend “Schneewittchensarg” 
genoemd, de doodskist van 
Sneeuwwitje...
Marc Bruna
mcubes@ziggo.nl

Verzameling clubkaarten
Ik verzamel oude, verlopen 
seizoens- en clubkaarten en 
supporterspasjes. Mocht u van 
plan zijn uw kaarten aan het 
einde van het seizoen weg te 
gooien, misschien dat u ze aan 
mij wilt geven? Ik ben heel blij 
met verlopen exemplaren voor 
mijn verzameling voetbalpas-
jes. Ik heb op dit moment rond 
de zesduizend verschillende 
verlopen seizoenkaarten en 
clubkaarten, alsmede suppor-
terspasjes en parkeerpasjes. 
Vast heel hartelijk dank! 
JO Crombaghs
benjiboy@ziggo.nl

 Dinsdag 4 augustus 2020   

Haags Mopje
Kom een kennis tegen in de Goudenregenstraat die tegen mij 
zegt: “Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht”. Ik vraag: “Waar 
ligt Zicht dan?” “Geen idee”, zegt ze, “maar in de krant stond 
‘lekker vakantieweer in zicht’”. 
Nico Bosman 
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, 
zodat er tweewekelijks één geplaatst 
kan worden onder de rubriek ‘Haags 
Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Zomer in Den Haag

De schoolbel klinkt eindelijk voor de laatste keer
Een paar zwart-wit fotorolletjes bij �irma Okel kopen
Het zendschip van radio Veronica de haven zien uitlopen
Bij Meershoek single van Q65 kopen, die gasten gingen lekkâh tekeer 
Het Zuiderpark nog de thuisbasis van mijn held, Aadsjuh Mansveld
Vaste prik een bezoek aan Drievliet, met de boot over de Vliet
Op Scheveningen bakken op het strand, �lirten met die blonde griet
Fietsen door de duinen naar Meijendel, pannenkoek met stroop, uitgeteld
 
Bij slecht weer uren in de Cineac, doorlopende voorstelling
IJscokarretjes van Florencia bellend ’s avonds door de straat
Eind jaren zestig, �lower power, gevestigde orde moest op de helling
Shocking Blue, Golden Earring, The Shoes, Den Haag sloeg de beatmaat
Een chateau briand, bij Taverne Meer en Bos voor het eerst op bestelling
De rolhockeybaan, de Marathon, kwam wel weer thuis, maar altijd te laat
 
Zomer in Den Haag,
Maar elk seizoen blijf ik er zo graag

Cor van Welbergen, Cor.Welbergen@minbzk.nl
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Loosduinens abdij
De bisschop van Utrecht, Wil-
brand van Oldenburg, ziet wel 
wat in uitbreiding van het aantal 
kloosters in zijn bisdom en in 
1231 neemt hij dan ook het 
klooster in Loosduinen onder 
zijn hoede. Een aantal Cisterci-
enzer nonnen a�komstig uit Sint 
Servaasabdij te Utrecht, komt nu 
ook in de abdij van Loosduinen 
wonen. De Loosduinens abdij 
is in vrij korte tijd �link toege-
nomen tot een bezit van ruim 
700 hectare en was hiermee 
de grootste grondbezitter in 
de wijde omgeving. De kloos-
tergemeenschap was ingesteld 
op akkerbouw en veeteelt, en 
vermoedelijk was er ook een 
bierbrouwerij. De abdij kon al 
vrij snel in haar eigen onder-
houd voorzien. Zoals het bij 
meer kloosters in de middeleeu-
wen het geval was, gaat ook van 
dit klooster een grote aantrek-
kingskracht uit. Geleidelijk aan 
vormt zich hier dan ook rondom 
de abdij een kleine woonge-
meenschap, het dorp Loosdui-
nen. In 1234 overleed Floris IV 
tijdens een toernooi bij Corbie in 
Frankrijk. Na zijn overlijden gaat 
Machteld van Brabant in het 
klooster in Loosduinen wonen. 
Omstreeks 1238 wordt gestart 
met de bouw van een stenen 
kerk voor het klooster op de 
plek van een in 1170 verwoeste 

houten kapel. In 1250 is de kerk, 
ontworpen in de stijl van de 
Schelde gotiek, gereed. Zij is de 
voorloper geworden van de hui-
dige Abdijkerk. Het bouwwerk is 
hiermee het oudste kerkgebouw 
van Den Haag. Machtelt overleed 
in 1267. Zij wordt in de kerk van 
Loosduinen begraven. 

Schenking van de 
korenmolen  
Gaaf Willem III (1287-1337), 
bijgenaamd de Goede, schenkt 
in 1310 een korenmolen voor 
de abdij van Loosduinen. De 
korenmolen voorziet de kloos-
terlingen en de omwonende 
bevolking van meel. Het is een 
houten Standerdmolen, op een 
heuvel gebouwd. De goede graaf 
overlijdt op 7 juni 1337. In 1569 
wordt de oude molen van graaf 
Willem III gesloopt. Een trieste 
zaak voor de kloosterlingen, 
alsook voor de Loosduinens 
in de buurt. Nu moeten zij hun 
graan door een molen in het 
Westland laten malen. Intussen 
zijn we beland in de Tachtigja-
rige Oorlog (1568 -1648). Al op 
1 april 1572 nemen de Geuzen 
Den Briel in. In vrij korte tijd 
winnen zij steeds meer terrein 
en in 1574 bereiken zij ook 
Den Haag en omstreken. Nog 
in hetzelfde jaar vernielen en 
plunderen deze Geuzen de abdij 
en de kerk. Daarna worden de 
restanten nog eens door de 
Spanjaarden verder verwoest. 
De nonnen moesten in allerijl de 
vlucht nemen. Dit alles betekent 
het einde van de abdij. 
Van de abdijgebouwen blijft ei-
genlijk niets meer over, de kapel 
wordt zwaar beschadigd. In deze 
periode had ook de Reformatie 
haar intrede gedaan. De zeer 
gehavende kapel wordt geres-
taureerd en wordt in 1580 als 
kerk door de Staten van Holland 
aan de Protestanten toegewe-
zen. In 1595 schenkt stadhouder 
prins Maurits (1567-1625) een 

nieuwe molen met een stenen 
onderbouw, maar er komt 
ook een nieuwe woning voor 
de molenaar. Was de molen 
oorspronkelijk speciaal ten 
behoeve van de abdij gebouwd, 
Maurits schenkt de molen (nu 
alleen) voor de bewoners van 
Loosduinen, zo schreef hij: “tot 
geryff van sijne ondertaenen”. De 
Loosduinens waren zeer ingeno-
men met hun molen. Ook prins 
Maurits zelf was zó trots dat 
hij de nieuwe molen zijn eigen 
naam gaf: Mauritsmolen.

Verwoesting in 1721
Van Maurits’ activiteiten is ooit 
een rentmeester-rekening uit 
1614 gevonden, met hierin de 
bepalingen waarop de woning, 
de molen en de grond werden 
verpacht. Hieruit bleek onder 
meer dat op 31 december 1614 
Pieter Cornelis Hetts was aange-
steld als ‘molenaar tot Loosdui-
nen’. Hij kreeg deze pacht voor 
vijf jaar “om honderd ponden” 
per jaar. Als gevolg van een 
enorme orkaan in 1720 werden 
de molen en de molenaarswo-
ning verwoest. Alleen de vier-
kante stenen onderbouw van de 
molen bleef gespaard. Al in 1721 
vindt een grootscheepse ver-
bouwing plaats. De oude stenen 
onderbouw kon nu dienen als 
fundament, waarop de nieuwe, 
huidige stenen bovenkruier kon 

worden gebouwd. Ook wordt 
er in datzelfde jaar een nieu-
we woning voor de molenaar 
gebouwd. Vanaf dat moment 
is de molen de Korenaer gaan 
heten. Deze huidige Loosdui-
nen molen is een zogenaamde 
ronde stenen Stellingmolen. De 
oud-Hollandse wieken hebben 
een vlucht van ruim twintig 
meter. In 1811 maakt keizer Na-
poleon Bonaparte een einde aan 
het systeem van verpachting uit 
1614, en hij beveelt de verkoop 
van alle nationale domeinen. Als 
gevolg van deze bepaling gaan in 
1812 de molen en de molenaars-
woning in particulier bezit over. 
Daarna verwisselt het geheel 
nog vele malen van eigenaar. 

De molen vandaag de dag
Den Haag zou de laatste eige-
naar worden. De stad groeide 
namelijk uit haar voegen en 
was vanaf 1903 begonnen met 
het annexeren van een deel van 
Loosduinen. In1910 waagde 
de stad wederom een poging, 
maar weer moest men wachten. 

Het duurde tot 1923 voordat 
burgemeester Hendrik Willem 
Hovy en de meerderheid van de 
gemeenteraad van Loosduinen 
akkoord was gegaan met de 
gehele annexatie van Loosdui-
nen door Den Haag. En zo komt 
in 1925 ook het gehele complex, 
omvattende onder meer molen 
en molenaarswoning, in bezit 
van de gemeente Den Haag, voor 
het bedrag van 19.500 gulden. 
Daarmee verwierf de gemeente 
Den Haag tevens het zo genaam-
de windrecht: een recht van 
overheidswege om een molen 
te laten draaien. De molen zoals 
wij die nu kennen stamt dus uit 
1721. Tot op de dag van vandaag 
zijn de Korenaer en de mole-
naarswoning het eigendom van 
de gemeente ’s-Gravenhage. Op 
gezette tijden draait de mole-
naar de molen nog steeds. Hij is 
onmisbaar en uit zekerheid zijn 
er dan ook twee molenaars aan-
gesteld; momenteel zijn dat de 
heren Rien Koolstra en Jan Hirs. 
De molen maalt niet voluit, maar 
toch kan een bezoeker diverse 
soorten bloem kopen. Aardig 
weetje is dat het meel wordt ge-
malen door collega’s van molen 
De Walvisch uit Schiedam. Wel 
moeten de Haagse molenaars 
de tarwe aanleveren. Wat bijna 
niemand weet, is dat er bij de 
molen echte bijenhoning te koop 
is, geproduceerd door Loosdui-
nen bijen. Van omstreeks 1230 
tot 1570 was de naam Loosdui-
nen voornamelijk verbonden 
met de abdij en de molen. 

Otto Chr. Van Soldt
ottovansoldt@ziggo.nl

Korenmolen voor de 
Loosduinens abdij 

De Korenaer. Foto: Paul Lunenburg, collectie Haags Gemeentearchief.

Portret van Willem III de Goede, graaf van 
Holland en Henegouwen. Bron: Rijksmuseum

Gezicht naar de Loosduinse brug met links een molen, 1770. Vervaardiger F. Wit.
Collectie Haags Gemeentearchief.

en in 1098 gestichte kloosterorde van de Cisterciënzers vestigde zich 
omstreeks 1220 onder andere in Nederland. Tussen 1224 en 1226 wor-
den deze Cisterciënzers ook in het tuindersdorp Loosduinen actief. Al 

omstreeks 1228 sluiten zij een overeenkomst met graaf Floris IV (1210-1234) 
en zijn vrouw Machteld van Brabant (1197-1267) om op hun grafelijke landgoed 
Loosduinen een abdij voor vrouwelijke kloosterlingen te stichten. Omstreeks 
1230 begint men met bouwen en vanaf 1234 wordt het abdij in gebruik geno-
men. Met name Machteld is zeer ingenomen met het klooster. De kloosterzus-
ters zijn eveneens tevreden, omdat zij een goede plek hebben gekregen.
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Loosduinens abdij
De bisschop van Utrecht, Wil-
brand van Oldenburg, ziet wel 
wat in uitbreiding van het aantal 
kloosters in zijn bisdom en in 
1231 neemt hij dan ook het 
klooster in Loosduinen onder 
zijn hoede. Een aantal Cisterci-
enzer nonnen a�komstig uit Sint 
Servaasabdij te Utrecht, komt nu 
ook in de abdij van Loosduinen 
wonen. De Loosduinens abdij 
is in vrij korte tijd �link toege-
nomen tot een bezit van ruim 
700 hectare en was hiermee 
de grootste grondbezitter in 
de wijde omgeving. De kloos-
tergemeenschap was ingesteld 
op akkerbouw en veeteelt, en 
vermoedelijk was er ook een 
bierbrouwerij. De abdij kon al 
vrij snel in haar eigen onder-
houd voorzien. Zoals het bij 
meer kloosters in de middeleeu-
wen het geval was, gaat ook van 
dit klooster een grote aantrek-
kingskracht uit. Geleidelijk aan 
vormt zich hier dan ook rondom 
de abdij een kleine woonge-
meenschap, het dorp Loosdui-
nen. In 1234 overleed Floris IV 
tijdens een toernooi bij Corbie in 
Frankrijk. Na zijn overlijden gaat 
Machteld van Brabant in het 
klooster in Loosduinen wonen. 
Omstreeks 1238 wordt gestart 
met de bouw van een stenen 
kerk voor het klooster op de 
plek van een in 1170 verwoeste 

houten kapel. In 1250 is de kerk, 
ontworpen in de stijl van de 
Schelde gotiek, gereed. Zij is de 
voorloper geworden van de hui-
dige Abdijkerk. Het bouwwerk is 
hiermee het oudste kerkgebouw 
van Den Haag. Machtelt overleed 
in 1267. Zij wordt in de kerk van 
Loosduinen begraven. 

Schenking van de 
korenmolen  
Gaaf Willem III (1287-1337), 
bijgenaamd de Goede, schenkt 
in 1310 een korenmolen voor 
de abdij van Loosduinen. De 
korenmolen voorziet de kloos-
terlingen en de omwonende 
bevolking van meel. Het is een 
houten Standerdmolen, op een 
heuvel gebouwd. De goede graaf 
overlijdt op 7 juni 1337. In 1569 
wordt de oude molen van graaf 
Willem III gesloopt. Een trieste 
zaak voor de kloosterlingen, 
alsook voor de Loosduinens 
in de buurt. Nu moeten zij hun 
graan door een molen in het 
Westland laten malen. Intussen 
zijn we beland in de Tachtigja-
rige Oorlog (1568 -1648). Al op 
1 april 1572 nemen de Geuzen 
Den Briel in. In vrij korte tijd 
winnen zij steeds meer terrein 
en in 1574 bereiken zij ook 
Den Haag en omstreken. Nog 
in hetzelfde jaar vernielen en 
plunderen deze Geuzen de abdij 
en de kerk. Daarna worden de 
restanten nog eens door de 
Spanjaarden verder verwoest. 
De nonnen moesten in allerijl de 
vlucht nemen. Dit alles betekent 
het einde van de abdij. 
Van de abdijgebouwen blijft ei-
genlijk niets meer over, de kapel 
wordt zwaar beschadigd. In deze 
periode had ook de Reformatie 
haar intrede gedaan. De zeer 
gehavende kapel wordt geres-
taureerd en wordt in 1580 als 
kerk door de Staten van Holland 
aan de Protestanten toegewe-
zen. In 1595 schenkt stadhouder 
prins Maurits (1567-1625) een 

nieuwe molen met een stenen 
onderbouw, maar er komt 
ook een nieuwe woning voor 
de molenaar. Was de molen 
oorspronkelijk speciaal ten 
behoeve van de abdij gebouwd, 
Maurits schenkt de molen (nu 
alleen) voor de bewoners van 
Loosduinen, zo schreef hij: “tot 
geryff van sijne ondertaenen”. De 
Loosduinens waren zeer ingeno-
men met hun molen. Ook prins 
Maurits zelf was zó trots dat 
hij de nieuwe molen zijn eigen 
naam gaf: Mauritsmolen.

Verwoesting in 1721
Van Maurits’ activiteiten is ooit 
een rentmeester-rekening uit 
1614 gevonden, met hierin de 
bepalingen waarop de woning, 
de molen en de grond werden 
verpacht. Hieruit bleek onder 
meer dat op 31 december 1614 
Pieter Cornelis Hetts was aange-
steld als ‘molenaar tot Loosdui-
nen’. Hij kreeg deze pacht voor 
vijf jaar “om honderd ponden” 
per jaar. Als gevolg van een 
enorme orkaan in 1720 werden 
de molen en de molenaarswo-
ning verwoest. Alleen de vier-
kante stenen onderbouw van de 
molen bleef gespaard. Al in 1721 
vindt een grootscheepse ver-
bouwing plaats. De oude stenen 
onderbouw kon nu dienen als 
fundament, waarop de nieuwe, 
huidige stenen bovenkruier kon 

worden gebouwd. Ook wordt 
er in datzelfde jaar een nieu-
we woning voor de molenaar 
gebouwd. Vanaf dat moment 
is de molen de Korenaer gaan 
heten. Deze huidige Loosdui-
nen molen is een zogenaamde 
ronde stenen Stellingmolen. De 
oud-Hollandse wieken hebben 
een vlucht van ruim twintig 
meter. In 1811 maakt keizer Na-
poleon Bonaparte een einde aan 
het systeem van verpachting uit 
1614, en hij beveelt de verkoop 
van alle nationale domeinen. Als 
gevolg van deze bepaling gaan in 
1812 de molen en de molenaars-
woning in particulier bezit over. 
Daarna verwisselt het geheel 
nog vele malen van eigenaar. 

De molen vandaag de dag
Den Haag zou de laatste eige-
naar worden. De stad groeide 
namelijk uit haar voegen en 
was vanaf 1903 begonnen met 
het annexeren van een deel van 
Loosduinen. In1910 waagde 
de stad wederom een poging, 
maar weer moest men wachten. 

Het duurde tot 1923 voordat 
burgemeester Hendrik Willem 
Hovy en de meerderheid van de 
gemeenteraad van Loosduinen 
akkoord was gegaan met de 
gehele annexatie van Loosdui-
nen door Den Haag. En zo komt 
in 1925 ook het gehele complex, 
omvattende onder meer molen 
en molenaarswoning, in bezit 
van de gemeente Den Haag, voor 
het bedrag van 19.500 gulden. 
Daarmee verwierf de gemeente 
Den Haag tevens het zo genaam-
de windrecht: een recht van 
overheidswege om een molen 
te laten draaien. De molen zoals 
wij die nu kennen stamt dus uit 
1721. Tot op de dag van vandaag 
zijn de Korenaer en de mole-
naarswoning het eigendom van 
de gemeente ’s-Gravenhage. Op 
gezette tijden draait de mole-
naar de molen nog steeds. Hij is 
onmisbaar en uit zekerheid zijn 
er dan ook twee molenaars aan-
gesteld; momenteel zijn dat de 
heren Rien Koolstra en Jan Hirs. 
De molen maalt niet voluit, maar 
toch kan een bezoeker diverse 
soorten bloem kopen. Aardig 
weetje is dat het meel wordt ge-
malen door collega’s van molen 
De Walvisch uit Schiedam. Wel 
moeten de Haagse molenaars 
de tarwe aanleveren. Wat bijna 
niemand weet, is dat er bij de 
molen echte bijenhoning te koop 
is, geproduceerd door Loosdui-
nen bijen. Van omstreeks 1230 
tot 1570 was de naam Loosdui-
nen voornamelijk verbonden 
met de abdij en de molen. 
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De Korenaer. Foto: Paul Lunenburg, collectie Haags Gemeentearchief.
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Holland en Henegouwen. Bron: Rijksmuseum

Gezicht naar de Loosduinse brug met links een molen, 1770. Vervaardiger F. Wit.
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Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl

Waar?
Zowel projecten als vaste locaties in regio Zeeland/Zuid-Holland. 
De werkzaamheden in Rotterdam vinden plaats op scheepswerven, 
petrochemische/industriële bedrijven en op energiecentrales.

Hoe zien wij onze ideale Brandwacht/Heetwerkkracht en wat bieden wij?
Check hiervoor onze website voor de uitgebreide vacature:
https://cervogroup.com/vacature/brandwacht-heetwerkwacht/

BRANDWACHT/HEETWERKWACHT 
REGIO ZEELAND EN ZUID-HOLLAND 
Gezocht: gemotiveerde en enthousiaste 
Brandwachten/Heetwerkwachten 

Zowel projecten als vaste locaties in regio Zeeland/Zuid-Holland. 
De werkzaamheden in Rotterdam vinden plaats op scheepswerven, 

Spreekt deze functie je aan? 
Wij ontvangen graag je sollicitatie payroll@cervogroup.com.
Bij vragen, neem contact 
met ons op 033 - 3037 720 of mail payroll@cervogroup.com. 

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

G E Z O C H T
VRIJWILLIGE 

CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL 

Een belangrijke sociale functie van het vervoer binnen de 
Volharding Steun en Toeverlaat is om mensen van huis, 
vice versa, naar de dagbesteding te brengen.

Voor vervoer naar de locatie Florence Hofzichtlaan, Mariahoeve 
en voor de locatie Florence Westho	 , Rijswijk werken wij in twee 
dagdelen: in de ochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur en in de middag
van 14.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk houden wij rekening met de wensen 
van onze chau	 eurs/begeleiders. Geduld, behulpzaam, vriendelijkheid 
en ervaring met ouderen bevorderd de samenwerking.

Jouw bereikbaarheid via mobiele telefoon, WhatsApp of email is 
noodzakelijk om snel en makkelijk te kunnen communiceren.
Wij vervoeren mensen met moderne personenbussen voor acht 
personen. Als chauffeur moet je wel rijbewijs B hebben. Ervaring met 
rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk. 
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een vergoeding voor hun 
werkzaamheden van 4,50 euro per uur met een maximum van 141 euro 
per maand en een maximum van 1700 per jaar, volledig belastingvrij. 
Als u AOW heeft of een uitkering kunt u dit bedrag volledig houden 
ZONDER gekort te worden. Dit is wettelijk bepaald!

IInnffoorrmmaattiiee  oomm  cchhaauuffffeeuurr  ooff  bbeeggeelleeiiddeerr  ttee  wwoorrddeenn??
Bel tijdens kantooruren 070- 221 05 82 of rechtstreeks met onze 
coördinator vervoer Jan de Bruijn M. 06-278 76 400. 
Het opsturen van je CV via e-mail: jan@devolharding.nl heeft de 
voorkeur. Wij nemen dan contact met je op.

 
 

      005555  --  55005599550000    ··    WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL   

BBTTRR  RREEIIZZEENN  
www.BTRreizen.nl 

      055 - 5059500   

  BBooeekk  nnuu  uuww  AAllll  IInncclluussiivvee  vvaakkaannttiiee  nnaaaarr  ggaassttvvrriijj  hhootteellss  
eenn  pprrooffiitteeeerr  vvaann  ddee  ssppeecciiaallee  MMiiddwweeeekk  VVoooorrddeeeell  KKoorrttiinnggeenn  

 

Hotel Op de Boud Valkenburg / Limburg 
  5 dagen All Inclusive   € 269,- p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 
 

Hotel Gaasterland  Rijs / Friesland 
  5 dagen All Inclusive   € 269,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 239,- p.p. 
 

Hotel ’t Holt Diepenheim / Twente 
  5 dagen All Inclusive   € 259,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 

Hotel Brauer / Moezel 
  5 dagen All Inclusive   € 263,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 
 

Hotel Am Wall / Sauerland 
  5 dagen All Inclusive   € 277,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 
 

Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald 
  5 dagen All Inclusive   € 259,00 p.p. 

Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 

BBTTRR  RReeiizzeenn  hheeeefftt  eenn  nnoogg  vveeeell  mmeeeerr  AAllll  IInncclluussiivvee  hhootteellss  mmeett    
VVeeeell  VVoooorrddeeeell  oopp  ddee  mmooooiissttee  pplleekkjjeess  vvaann  NNeeddeerrllaanndd  &&  DDuuiittssllaanndd  

Kirsten neemt tijdens haar vakantie de Omroep West app mee

Of je nu ver gaat of dichtbij blijft: download nu de Omroep 
West app en neem Radio West, TV West en het nieuws uit je 
eigen buurt mee op vakantie.   Kijk op Omroepwest.nl/apps

PERSONEELSADVERTENTIES
Op zoek naar nieuw personeel of een vrijwilliger?
In De Haagse Tijden kunt u een vacature plaatsen in de rubriek Personeels-

advertentie voor zowel betaald personeel als vrijwillige medewerkers. 
Bel voor onze tarieven of reservering naar:

070-360 76 76 of stuur een e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl
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Achilles locaties
De “Leeuwen” (onze geuzen-
naam) hebben een zwervend 
bestaan gehad in Den Haag. In 
de periode 1922–1925 werd 
er gekor�bald op de Daal en 
Bergselaan. Het kor�balma-
teriaal werd ter beschikking 
gesteld door een nieuw lid dat 
via zakelijke connecties van 
directe familie de benodigde 
spullen kon lenen. De vader van 
Jeanne de Wit bouwde voor de 
jonge vereniging een keet, die 
behalve als materiaalhok ook 
als kleedgelegenheid dienst kon 
doen. Tijd om te verhuizen naar 
de Segbroekpolder, een terrein 
waar nu de Vliegenvangerlaan 
is (1925-1928). Op de Hoek 
van Hollandlaan (1928–30 sept 
1933) werd een gedeelte van 
het daarachter gelegen wei-
land aan de voet van de duinen 
gehuurd van een boer, helaas 
zonder kleedgelegenheid. De 
volgende verhuizing naar de Ha-
nenburglaan (1 okt 1933–1936) 
beviel goed. Achilles kreeg daar 
een mooie kleedgelegenheid 

met stromend (koud!) water. 
De locatie kreeg de bijnaam 
‘De Kuif’. Na de nodige om-
zwervingen nestelden wij ons 
op het Pomonaplein (1 sept 
1936 – 1939) om vervolgens 
ten gevolge van de mobilisatie 
het Pomonaplein te verlaten. 
Het werd door de militairen 
als oorlogsterrein verklaard. 
Er werden zelfs loopgraven 

aangelegd. De nieuwe stek werd 
betrokken. Na veel moeite kreeg 
Achilles het medegebruik van 
een voetbalveld van de Sport-
club Haagsche Courant, dat aan 
de Savornin Lohmanlaan was 
gelegen tegenover het huidige 
Quick-veld (1939-1940).
In 1940 moest Achilles weer 
zijn biezen pakken en vond 
verhuizing plaats naar het 
Stokroosplein. Wegens puin-
storting op het Stokroosplein 
liet het zich aanzien dat Achilles 
in 1942 voor de zoveelste keer 
naar een ander terrein moest 
omzien, maar gelukkig liep dat 
met een sisser af. De terug-
keer naar het Pomonaplein/
de Mient op 2 april ging daar 
gepaard met de ingebruikname 
van een nieuwe kleedgelegen-
heid (10.000 gulden!). Uit de 
Leeuwenkrabbels van 1 maart 
1950: In de maanden April tot 
en met September zal echter 
des Zondagmorgens tot 12 uur 
een gedeelte van het terrein 
ter beschikking staan van een 
kaatsclub.

Naamswijziging 
Mogelijk zal niet iedere Hage-
naar ervan op de hoogte zijn dat 
er twee kor�balclubs in Neder-
land zijn met dezelfde naam… 
Achilles. En dat had grote con-
sequenties voor de Hagenaars. 
Maar bij de pakken neerzitten 
deden zij absoluut niet! C.K.V. 
Achilles ontstond uit een gym-
nastiekvereniging. 

In 1920 besloot de vereniging 
dat mannen en vrouwen ook 
samen mochten sporten. Van 
daaruit is men gaan kor�ballen 
en zo ontstond de Almelose club. 
Eerst als onderafdeling van de 
gymnastiek, daarna als zelfstan-
dige vereniging. De kor�ballers in 
Den Haag konden niet bevroeden 
dat in 1929 de naam Achilles niet 
meer was toegestaan. De N.K.B 
(Nederlandsche Kor�bal Bond) 
bepaalde dat de kor�ballers in 
Den Haag op zoek moesten naar 
een nieuwe naam. Een bittere pil, 
maar bij de pakken neerzitten 
was geen optie. Er moest een 
nieuwe naam komen en onder de 
bezielende leiding van Ru Jonk-
man werden er stembusformu-
lieren gemaakt. De winnaar werd 
door het bestuur een mooie prijs 
in het vooruitzicht gesteld; een 
boek naar vrije keus! 

De Achillanen gaan 
stemmen
‘Beste Menschen’, schreef secre-
taris Ru Jonkman. ‘Het is jullie 
niet geheel en al onbekend dat 
wij waarschijnlijk voor de lang-
ste tijd de naam Achilles gevoerd 
hebben. Ik zeg ‘waarschijnlijk’ 
omdat er nog een geringe kans 
bestaat dat de N.K.B. ons zal 
toestaan deze te behouden. 
Deze kans is echter zo klein, dat 
wij hem praktisch gesproken 
kunnen verwaarloozen. Daar wij 
bij de te verwachten weigering, 
het nieuwe jaar in moeten gaan 
met een nieuwe naam komt het 
ons gewenscht voor, hiervoor 
tijdig maatregelen te treffen en 

komen wij met het volgende bij 
jullie: Wij vinden het beter, dat 
de leden hier geheel en al de 
vrije keus in hebben en schrij-
ven daarom een prijsvraag uit.’ 
(augustus 1929)

Van Achilles naar Sellicha 
en weer terug
Toen Achilles in 1929 naar de 
N.K.B. promoveerde, moest 
de naam van de club worden 
veranderd. De N.K.B. vond dat 
de eerste rechten op de naam 
Achilles in Almelo lagen. Dit pro-
bleem speelde niet bij de H.K.B. 
(de Haagsche Kor�bal Bond) 
waarin we voor onze promotie 
uitkwamen. Een pluim voor de 
creativiteit en het doorzettings-
vermogen van de betrokken 
Achillianen! Achter de scher-
men is er richting de N.K.B het 
nodige werk verricht door Wim 
Fortanier. Hij kwam op het idee 
de lettervolgorde om te draaien; 
Achilles werd zo Sellicha. Wim 
gaf de eer van deze vondst aan 
zijn echtgenote Jeanne. 

Op 18 februari 1935 vond een 
ontmoeting plaats in het gebouw 
der Bloemendaalse Studen-
tenvereniging Lage Duin. Wim 
Fortanier en N.K.B.-voorzitter 
Wilson, die het stokje had over-
genomen van Nico Broekhuysen 
(de uitvinder van het kor�bal), 
hebben er gezamenlijk voor 
gezorgd dat binnen niet al te 
lange tijd de Haagse kor�balclub 
Sellicha spoedig zijn oorspronke-
lijke naam zou terugkrijgen. En 
een kleine twee maanden later, 

op 6 april 1935 (het 12,5–jarig 
jubileum) kregen wij onze naam 
weer terug. Achilles kreeg de let-
ter (H) als toevoeging. Vele jaren 
later werd dat (Hg). Het terug-
krijgen van de echte naam was 
in hoge mate te danken aan Wim 
Fortanier en Harry Stempels, die 
niets onbeproefd hadden gelaten 
dit gedaan te krijgen.  

De Almelose voorzitter Harm 
Eenkhoorn en ondergeteken-
de hebben elkaar veelvuldig 
gesproken. Hebben de twee 
clubs ooit wedstrijden tegen 
elkaar gespeeld? Het bewijs heb 
ik, als Clubarchivaris van H.K.V. 
Achilles, nog niet gevonden. 
Een wedstrijd tussen deze twee 
Griekse helden levert ongetwij-
feld spektakel op. 

Harald Braakman 
haraldbraakman@yahoo.com

15 mei 1927 Achilles 1 en 3 GKV Series

1925 - 1928 Segbroekpolder  midden  Han en Truus Ravoo Achilles seriewedstrijden

Wim  Fortanier, Erelid / oprichter

Linksonder: Harry Stempels, Erelid / Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Rechtsboven: 
Leo Huisman, oud-voorzitter / Erelid.

 Dinsdag 4 augustus 2020   

Korfbalvereniging Achilles werd Sellicha
Op zondag 1 oktober 1922 besloten elf 
jongelui de Haagsche Korfbal Vereniging 
Achilles op te richten ten huize van Theo 

Lange (een van de elf oprichters). Daarbij moeten we 
bedenken dat het feitelijk om een groepje Haagse 
pubers ging van vijftien tot achttien jaar, zeg maar 
de categorie junioren. Op 22 oktober vond ten huize 
van Rut van der Veen de formele oprichting plaats 
op de Ieplaan 85a. Een grote stimulans was het, dat 
nog vóór de offi ciële oprichting een vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen G.K.V. in een 2-0 overwinning 
eindigde. De eerste Achilles-goal ooit werd gemaakt 
door medeoprichter Cor Wiersma, een Waldeck Pyr-
montkade-scholier die later hoogleraar in Pasadena, 
Californië werd.

O
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Achilles locaties
De “Leeuwen” (onze geuzen-
naam) hebben een zwervend 
bestaan gehad in Den Haag. In 
de periode 1922–1925 werd 
er gekor�bald op de Daal en 
Bergselaan. Het kor�balma-
teriaal werd ter beschikking 
gesteld door een nieuw lid dat 
via zakelijke connecties van 
directe familie de benodigde 
spullen kon lenen. De vader van 
Jeanne de Wit bouwde voor de 
jonge vereniging een keet, die 
behalve als materiaalhok ook 
als kleedgelegenheid dienst kon 
doen. Tijd om te verhuizen naar 
de Segbroekpolder, een terrein 
waar nu de Vliegenvangerlaan 
is (1925-1928). Op de Hoek 
van Hollandlaan (1928–30 sept 
1933) werd een gedeelte van 
het daarachter gelegen wei-
land aan de voet van de duinen 
gehuurd van een boer, helaas 
zonder kleedgelegenheid. De 
volgende verhuizing naar de Ha-
nenburglaan (1 okt 1933–1936) 
beviel goed. Achilles kreeg daar 
een mooie kleedgelegenheid 

met stromend (koud!) water. 
De locatie kreeg de bijnaam 
‘De Kuif’. Na de nodige om-
zwervingen nestelden wij ons 
op het Pomonaplein (1 sept 
1936 – 1939) om vervolgens 
ten gevolge van de mobilisatie 
het Pomonaplein te verlaten. 
Het werd door de militairen 
als oorlogsterrein verklaard. 
Er werden zelfs loopgraven 

aangelegd. De nieuwe stek werd 
betrokken. Na veel moeite kreeg 
Achilles het medegebruik van 
een voetbalveld van de Sport-
club Haagsche Courant, dat aan 
de Savornin Lohmanlaan was 
gelegen tegenover het huidige 
Quick-veld (1939-1940).
In 1940 moest Achilles weer 
zijn biezen pakken en vond 
verhuizing plaats naar het 
Stokroosplein. Wegens puin-
storting op het Stokroosplein 
liet het zich aanzien dat Achilles 
in 1942 voor de zoveelste keer 
naar een ander terrein moest 
omzien, maar gelukkig liep dat 
met een sisser af. De terug-
keer naar het Pomonaplein/
de Mient op 2 april ging daar 
gepaard met de ingebruikname 
van een nieuwe kleedgelegen-
heid (10.000 gulden!). Uit de 
Leeuwenkrabbels van 1 maart 
1950: In de maanden April tot 
en met September zal echter 
des Zondagmorgens tot 12 uur 
een gedeelte van het terrein 
ter beschikking staan van een 
kaatsclub.

Naamswijziging 
Mogelijk zal niet iedere Hage-
naar ervan op de hoogte zijn dat 
er twee kor�balclubs in Neder-
land zijn met dezelfde naam… 
Achilles. En dat had grote con-
sequenties voor de Hagenaars. 
Maar bij de pakken neerzitten 
deden zij absoluut niet! C.K.V. 
Achilles ontstond uit een gym-
nastiekvereniging. 

In 1920 besloot de vereniging 
dat mannen en vrouwen ook 
samen mochten sporten. Van 
daaruit is men gaan kor�ballen 
en zo ontstond de Almelose club. 
Eerst als onderafdeling van de 
gymnastiek, daarna als zelfstan-
dige vereniging. De kor�ballers in 
Den Haag konden niet bevroeden 
dat in 1929 de naam Achilles niet 
meer was toegestaan. De N.K.B 
(Nederlandsche Kor�bal Bond) 
bepaalde dat de kor�ballers in 
Den Haag op zoek moesten naar 
een nieuwe naam. Een bittere pil, 
maar bij de pakken neerzitten 
was geen optie. Er moest een 
nieuwe naam komen en onder de 
bezielende leiding van Ru Jonk-
man werden er stembusformu-
lieren gemaakt. De winnaar werd 
door het bestuur een mooie prijs 
in het vooruitzicht gesteld; een 
boek naar vrije keus! 

De Achillanen gaan 
stemmen
‘Beste Menschen’, schreef secre-
taris Ru Jonkman. ‘Het is jullie 
niet geheel en al onbekend dat 
wij waarschijnlijk voor de lang-
ste tijd de naam Achilles gevoerd 
hebben. Ik zeg ‘waarschijnlijk’ 
omdat er nog een geringe kans 
bestaat dat de N.K.B. ons zal 
toestaan deze te behouden. 
Deze kans is echter zo klein, dat 
wij hem praktisch gesproken 
kunnen verwaarloozen. Daar wij 
bij de te verwachten weigering, 
het nieuwe jaar in moeten gaan 
met een nieuwe naam komt het 
ons gewenscht voor, hiervoor 
tijdig maatregelen te treffen en 

komen wij met het volgende bij 
jullie: Wij vinden het beter, dat 
de leden hier geheel en al de 
vrije keus in hebben en schrij-
ven daarom een prijsvraag uit.’ 
(augustus 1929)

Van Achilles naar Sellicha 
en weer terug
Toen Achilles in 1929 naar de 
N.K.B. promoveerde, moest 
de naam van de club worden 
veranderd. De N.K.B. vond dat 
de eerste rechten op de naam 
Achilles in Almelo lagen. Dit pro-
bleem speelde niet bij de H.K.B. 
(de Haagsche Kor�bal Bond) 
waarin we voor onze promotie 
uitkwamen. Een pluim voor de 
creativiteit en het doorzettings-
vermogen van de betrokken 
Achillianen! Achter de scher-
men is er richting de N.K.B het 
nodige werk verricht door Wim 
Fortanier. Hij kwam op het idee 
de lettervolgorde om te draaien; 
Achilles werd zo Sellicha. Wim 
gaf de eer van deze vondst aan 
zijn echtgenote Jeanne. 

Op 18 februari 1935 vond een 
ontmoeting plaats in het gebouw 
der Bloemendaalse Studen-
tenvereniging Lage Duin. Wim 
Fortanier en N.K.B.-voorzitter 
Wilson, die het stokje had over-
genomen van Nico Broekhuysen 
(de uitvinder van het kor�bal), 
hebben er gezamenlijk voor 
gezorgd dat binnen niet al te 
lange tijd de Haagse kor�balclub 
Sellicha spoedig zijn oorspronke-
lijke naam zou terugkrijgen. En 
een kleine twee maanden later, 

op 6 april 1935 (het 12,5–jarig 
jubileum) kregen wij onze naam 
weer terug. Achilles kreeg de let-
ter (H) als toevoeging. Vele jaren 
later werd dat (Hg). Het terug-
krijgen van de echte naam was 
in hoge mate te danken aan Wim 
Fortanier en Harry Stempels, die 
niets onbeproefd hadden gelaten 
dit gedaan te krijgen.  

De Almelose voorzitter Harm 
Eenkhoorn en ondergeteken-
de hebben elkaar veelvuldig 
gesproken. Hebben de twee 
clubs ooit wedstrijden tegen 
elkaar gespeeld? Het bewijs heb 
ik, als Clubarchivaris van H.K.V. 
Achilles, nog niet gevonden. 
Een wedstrijd tussen deze twee 
Griekse helden levert ongetwij-
feld spektakel op. 

Harald Braakman 
haraldbraakman@yahoo.com

15 mei 1927 Achilles 1 en 3 GKV Series

1925 - 1928 Segbroekpolder  midden  Han en Truus Ravoo Achilles seriewedstrijden

Wim  Fortanier, Erelid / oprichter

Linksonder: Harry Stempels, Erelid / Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Rechtsboven: 
Leo Huisman, oud-voorzitter / Erelid.

 Dinsdag 4 augustus 2020   

Korfbalvereniging Achilles werd Sellicha
Op zondag 1 oktober 1922 besloten elf 
jongelui de Haagsche Korfbal Vereniging 
Achilles op te richten ten huize van Theo 

Lange (een van de elf oprichters). Daarbij moeten we 
bedenken dat het feitelijk om een groepje Haagse 
pubers ging van vijftien tot achttien jaar, zeg maar 
de categorie junioren. Op 22 oktober vond ten huize 
van Rut van der Veen de formele oprichting plaats 
op de Ieplaan 85a. Een grote stimulans was het, dat 
nog vóór de offi ciële oprichting een vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen G.K.V. in een 2-0 overwinning 
eindigde. De eerste Achilles-goal ooit werd gemaakt 
door medeoprichter Cor Wiersma, een Waldeck Pyr-
montkade-scholier die later hoogleraar in Pasadena, 
Californië werd.

O
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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)

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

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

.Jouw Droomkast geheel op maat gemaakt.Altĳd een passende oplossing.Kies een Style die bĳ je past.Meet & Montage Service.Nu in de zomer ACTIE!
Deze Zomer 15% korting!
Check de voorwaarden op

www.houtwinkelzaag.nl / haagsetĳden

en maak een afspraak in onze showroom

Het begon al in de verre oudheid. 
Te veel om op te noemen, kies ik 
op goed geluk als voorbeeld het 
in geen wetenschappelijke ster-
renatlas voorkomende sterren-
beeld Canis Giganteus (Reusach-
tige Hond) - niet te verwarren 
met het bestaande, Grote Hond. 
Deze gigant wordt niet alleen 
door Marco Polo in het apocriefe 
deel van zijn gedenkschriften 
opgehemeld, ook in de door 
toedoen van keizer Kubla Khan 
bewaarde antieke Mongoolse 
poëzie wordt verslag gedaan 
van een sterrenconstellatie die 
volledig aan de beschrijving van 
onze Venetiaanse wereldreiziger 
voldoet. De Genuese inquisitie 
die Marco Polo scherp onderhield 
over diens ongekende weder-
waardigheden en ontmoetingen 
in de - destijds nog voor de wes-

terling vrijwel onbekende Verre 
Oosterse wereld - verdacht hem 
zo niet van satanisme, dan toch 
wel van buitengewone fantasie-
en, en legde het, voor de clerus 
van die tijd, logische verband tus-
sen Marco’s kennelijke bekoring 
voor exotische – lees: heidense – 
goden en rituelen, als ook, en 
nu komt het, diens beschrijving 
van de plotselinge manifestatie 
aan het hemelgewelf van het 
bovengenoemde sterrenbeeld, 
Reusachtige Hond. 

Volgens Marco Polo zou dit ver-
schijnsel – vele keren helderder 
dan de planeet Venus – zelfs 
meerdere malen aan de noor-
delijke sterrenhemel te bewon-
deren zijn geweest. In pauselijk 
Rome was men er al gauw van 
overtuigd dat men hier te doen 

had met een bovennatuurlijke 
boodschap; de naam Lucifer ging 
er weldra als het lopend vuurtje 
in het rond, immers het waar-
genomen object beschikte over 
een wisselend aantal roodgloei-
ende ogen, en was er ooit in 
het verleden niet voorspeld dat 
op een onzekere dag een leger 
gevallen engelen op onze meer 
dan zondige planeet zou komen 
nederdalen...  

Sindsdien is het opmerkelijk 
hoe het teken hond zich ook in 
de Christelijke kunst en cultuur 
heeft verbreid en verspreid, 

zowel in de beeldhouwkunst 
- denk aan al die middeleeuw-
se grafsculpturen - als in de 
schilderkunst - zie het fameuze 
hondje op De bruiloft van Arnol-
�ini van Jan van Eyck - en vanzelf 
ook in de westerse literatuur, 
blader maar, vanaf Dante tot 
op de dag van vandaag 
spelen tal van 
Cerberussen, 
poedels en 
Hounds of the 
Baskervilles de 
meest fantastische 
rollen. En zodoende 
geraakte onze ganse 

westerse samenleving onder 
de invloed van een dier dat van 
lieverlee door menselijk ingrij-
pen, als kruisen en fokken, werd 
opgedeeld in tal van rassen en 
soorten, van vechthond tot gelei-
dehond, van jachthond tot waak-
hond, en om niet te vergeten, de 
schoothond. Was het de slang 
die Adam en zijn gade uit het 
paradijs verdreef, een mythische 
hondenrasachtige verwelkomde, 
de een na de andere generatie 
verdoemden bij hun aankomst 
in de Hel, en reken maar dat 
befaamde en beruchte zondaars 
als een Faust, een Don Juan, een 
lady Macbeth en vanzelf ook een 
marquis De Sade niet aan de 
speurneus van deze veelkoppi-
ge pitbull zijn ontsnapt. En ten 
slotte, doordat de Islam dit veel-
zijdige dier als onrein aanmerkt, 

verwierven de beleiders van 
de grootste godsdienst 

ter wereld, 
de on�lat-
teuze bij- en 

geuzennaam: 
Christenhond. 

Theo van der Wacht
twacht@casema.nl

Kublai Khan en Marco Polo

Over het verschijnsel hond gesproken
itgelaten honden, in allerlei afmetingen en 
vormen. Wie in Den Haag Zand woont, kan 
deze al dan niet bijtblafferige knuffeldie-

ren met geen mogelijkheid ontlopen, of hij zou in 
het Westduinpark over het geëlektrifi ceerd hekwerk 
moeten klauteren. Feit is: de hond hoort van ouds-
her bij de mens die hem gevormd en gekneed heeft, 
opdat hij ons ging dienen als steun en toeverlaat en 
wel op velerlei gebieden. 

U
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is
SUPER MAKKELIJK en SUPER LEKKER!
Langzaam gegaard buikspek van Braadstaal

Recept
Haal een mooi stuk buikspek met zwoerd 
van ongeveer 1 kilo bij een goede (biolo-
gische) slager;
-  Snijd er ruitjes in op de spekkant;
-  Smeer het spek in met zeezout en 

(bruine) suiker. Laat minstens 24 uur 
intrekken en spoel met water af voor 
het de oven in gaat;

-  Leg het spek in een diepe ovenschaal 
met de vleeskant naar beneden, zet 
hem 20 minuutjes in de oven op 200 
graden;

-  Haal het spek uit de oven en voeg een liter 
mooie (biologische) appelsap toe. Voeg 
daaraan toe: 3 steranijsjes, 1 gesnipperd 
sjalotje, 4 tenen kno�look, 4 kruidnagels, 
2 theelepels zout, zwarte gekneusde 
peperkorrels naar smaak, 1 theelepel 
komijn, 1 theelepel pimenton, 1 thee-
lepel paprikapoeder. Bedek het spek met 
bakpapier en dek vervolgens de oven-
schaal zorgvuldig af met aluminiumfolie;

-  Zet terug in de oven gedurende 
3 uur bij 140 graden;

-  Laat het spek een half uurtje rusten;
-  Kook ondertussen de gezeefde 

appelsap in tot gewenste dikte voor 
de glaze;

U kunt het vlees meteen dezelfde avond 
op eten, maar... de volgende dag is het 
spek nog lekkerder!

Bij Braadstaal
Braadstaal serveert deze bijzondere 
buikspek met grote Black Tiger prawns, 
krieltjes, granaatappelpitjes en kervel.

Eet smakelijk!

Restaurant 
Rotisserie Braadstaal
Reinkenstraat 105, Den Haag
070 5147834
www.braadstaal.nl

Voorgerecht v.a.  €   5,50
Hoofdgerecht v.a.  € 17,50
Dessert v.a. €   7,50 
Drankjes/wijn normale prijzen

Vorige keer schreven we over de absoluut lekkerste kippetjes van Den Haag bij restaurant en rotisserie Braadstaal 
in de Reinkenstraat. Deze keer een super makkelijk en super lekker recept van de kok van Braadstaal. Langzaam 
gegaard buikspek. Je moet ruim 24 uur de tijd nemen, dat dan weer wel.

De familie Timmers lette op dat er 
geen onoorbare dingen gebeurden; 
althans, wat toén als onoorbaar werd 
beschouwd. De Embers Club werd 
voornamelijk bezocht door jongelui van 
Indische afkomst, tevens de allereerste 
(oud) Plu-leden. Tijdens deze dansavon-
den werden er plaatjes gedraaid - de 
term dj was nog niet in zwang - door 
Ed Christoffel, die later nog optrad als 
sologitarist bij The Black Dynamites.

The Bell Boys
The Bell Boys was een van de allereer-
ste indorock bands van Den Haag in de 
jaren ’57 tot ‘59. Harry Koster (gitaar, 
saxofoon), Rudy Piroeli (gitaar), Fred 
Christoffel (gitaar), George Dankens 

(drum) en Jimmy Pees (contrabas) 
maakten de band uit. Op 28 november 
1959 traden The Bell Boys op als slotact 
op het eerste Teenager Festival in de 
Koepelzaal van de toenmalige Haagse 
Dierentuin. Op 6 december 1959 deden 
zij mee aan een talentenjacht in Brussel. 

Omdat er al een Amerikaanse r&r band 
bestond met de naam Freddie Bell a/t 
Bellboys veranderde de Haagse club 
hun naam in The Black Dynamites. 
Hierna kwamen ander bandleden in 
zicht, zoals Nico Fioole (zang) en Henny 
Heutink (drum). De True Legends 
of Indorock waren geboren. Henny 
Heutink was een oude dienstmakker 
van Harry Koster en runde Club Extase 
aan de Groenmarkt, waar hij dans-
avonden organiseerde en rivaliserende 
jeugdbendes van Haagse jongeren en 
gerepatrieerde jongeren uit voorma-
lig Nederlands-Indië nader tot elkaar 
probeerde te brengen. Club Extase werd 
later Club 192.

The Black Dynamites 
The Black Dynamites hebben bestaan 
tot ongeveer 1967 en hebben veel 
personele mutaties gekend. Er zouden 
nog meerdere come backs volgen op 
indorock festivals en reünie concerten. 
Als eerste indo band toerden ze door 
onder andere West-Duitsland, Zwitser-
land, Oostenrijk, Spanje en Frankrijk. 
In België nam de band verschillende 
singles op, waaronder Ricky Blake 
a/t Black Dynamites, Ricky Blake a/t 

Royals en The Royals. Ricky Blake was 
een Belgische zanger. In 1962 wonnen 
zij het festival De Léon (Frankrijk) en 
onder de naam Los Indonesios een 
talentenjacht in Spanje. In Zuid-Afrika
 volgde een optreden voor koning 
Masoesjo en zijn echtgenote. In die tijd 
was er in Den Haag nóg een band met 
de naam The Black Dynamites. Martin 
v. Persie (zang), Eddy Volder (gitaar), 
Fred Jansen (gitaar, Rob Seller (gitaar) 
en Hans -achternaam onbekend-(drum) 
kwamen uit Morgenstond, speelden 
instrumentale rock en bestonden rond 
1965/1966.

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

Haagse Geluiden gaat over Haagse muziek, dansgelegenheden, 
muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

Embers Club
Eind jaren vijftig, begin jaren zestig was iedere Hagenaar of Hage-
nees wel bekend met dansgelegenheid de Embers Club, gevestigd 
aan de Koningin Emmakade. Onder streng toeziend oog van de 
familie Timmers, de eigenaren van de oorspronkelijke dansschool, 
ging de jeugd hier op de zaterdag- en zondagavond met de voetjes 
van de vloer. Het dragen van een stropdas was er voor de jongens 
verplicht! 

Ingrediënten
- 1 kilo buikspek
- Zeezout
- Bruine suiker
- Appelsap
- 3 steranijsjes
- 1 sjalotje

- 4 tenen kno�look
- Kruidnagel
- Zwarte peper
- Komijn
- Pimenton
- Paprikapoeder



 pagina 8 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Fietsroute naar school
Met een paar vrienden ging ik 
dagelijks op weg met de �iets (ja, 
die Arofort-politie�iets met die 
ijzeren knijpremmen, waarover 
ik eerder verhaalde) naar de 
Klaverstraat, waar het school-
gebouw net geopend was. In dat 

jaar een supermodern gebouw 
bestaande uit een mooie aula, 
links twee etages met lokalen 
voor de ‘gewone’ vakken, rechts 
ook twee etages voor de tech-
nische vakken, twee gymnas-
tieklokalen (jongens en meisjes 
apart), boven op het gebouw 
een teken- en een muzieklokaal. 
En een imposante entree. Twee 
vrienden (Jan Constandse en 
Hans Lewis) leerde ik kennen 
in de eerste klas, een derde 
vriend (Max Marinus) kende 
ik van de lagere school. Met de 
�iets hadden we een vaste route: 

Escamplaan, Laan van Eik en 
Duinen (langs het kerkhof), Po-
monalaan, Klaverstraat. Het was 
wennen op de nieuwe school. 
In de eerste plaats vanwege het 
andere onderwijssysteem: niet 
meer het hele jaar ‘op schoot’ bij 
één juffrouw of meester, maar 

steeds wisselen van lokaal. En 
we hadden nogal wat vakken in 
die tijd. Het eerste jaar was dus 
onderbouw, aan het einde van 
dat jaar koos je voor het Gym-
nasium of voor de HBS. Na vier 
jaar Gymnasium koos je voor 
de alfa- of bèta richting (accent 

op talen of accent op wiskunde, 
exacte vakken). Na drie jaar 
HBS maakte je een vergelijkbare 
keuze: of naar HBS-A (econo-
misch en talen) of HBS-B (talen 
en exacte vakken).

Net even anders
Ik had het aanvankelijk best 
moeilijk op die school, moest 
wennen aan de andere popula-
tie. Ik kwam uit de wat beschei-
dener Zuiderparkbuurt en veel 
van mijn klasgenoten kwamen 
uit de Vruchten- en Bomenbuurt 
of uit de Vogelwijk. Zij van het 
‘zand’ en ik van de ‘klei’. Van 
mijn klasgenoten waren de ac-
cessoires, zoals tassen, kleding 
en �ietsen net wat grootser, wat 
luxer. Andere jongens droegen 
steevast een merkspijkerbroek, 
ik kon er hooguit één kopen 
van een nogal afwijkende kleur 
(paarsachtig bijvoorbeeld). Ook 
mijn (politie)�iets week af van 
de norm. Of ik mij er minder-
waardig door voelde? Nee, dat 
niet. Maar ik moest ook nog 
eens te vaak uitleggen waarom 
ik kor�balde, terwijl iedereen 
toch zo ongeveer een ‘normale’ 

sport beoefende, zoals voetbal, 
hockey of basketbal.

Grotius Lyceum leraren
Veel leraren door de jaren heen 
staan nog in mijn geheugen 
gegrift. Ik zal ze niet allemaal 
opnoemen, maar iemand die ik 
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Overzicht gebouw Grotius Lyceum. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Prof. dr. J. Schneider neemt afscheid als rector van het Grotiuslyceum, v.l.n.r. de president 
curator, mr. T.A. van Dijken, prof. dr. J. Schneider en mevrouw Schneider in het Grotius-
lyceum aan de Klaverstraat

Steenlegging bij de nieuwbouw in 1953. Oud rector Th.A. Verdenius metselt een steen aan het in aanbouw zijnde nieuwe Grotius Lyceum. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

anaf de Theo Thijssenschool, de Lagere 
School aan de Nijkerklaan, ging ik in 1956 
op twaalfjarige leeftijd naar het Grotius 

Lyceum. Gesteund door een extra programma in de 
laatste klasse en een geslaagd toelatingsexamen, 
kwam ik terecht in een voor mij volstrekt nieuwe om-
geving. Dat ik naar het Lyceum mocht, was sowieso 
een uitzondering in ons gezin. Mijn twee oudere 
zussen bezochten immers - geheel conform de tradi-
tionele man/vrouw rolverdeling in die tijd - de Indus-
trieschool en de Huishoudschool. Doorstuderende 
meisjes waren uitzonderingen in de jaren vijftig.

V
Het Grotius Lyceum: mijn basis voor de toekomst

“school
waar je kon 

lachen”

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

je hing aan 
zijn lippen. 
Geen feitjes 
(“die kun 
je wel uit 
het lesboek 
halen”, zei hij 
dan), maar 
echte verha-
len. Ho�ker en Janssen, zij waren 
hét voorbeeld van hoe je les 
hoort te geven: leerlingen boeien 
en inspireren, nieuwsgierig 
maken. Er waren natuurlijk ook 
leraren die hun vak verstonden 
en waar je veel van opstak, maar 
die wat zakelijker over kwa-
men. “Der Krenning”, zoals wij 

hem noemden, de leraar Duits, 
die natuurlijk ook de Deutsche 
Wortschatz van rector Schnei-
der moest gebruiken, maar ons 
vooral probeerde belangstelling 
voor literatuur bij te brengen. 

Of de Nederlandse lerares, 
mevrouw Mes, die later een 
relatie aanging met de wiskun-
deleraar Mulder. Haar vonden 
we vakkundig maar bescheiden; 
de basis van mijn belangstelling 
voor de Nederlandse taal is door 
haar gelegd. Dan was er de ui-
terst �lamboyante Franse leraar 

V.d. Laan, die wij kregen na de 
periode van lerares Klein die de 
pech had dat ze ons net trof in 
een periode waarin wij het pes-
ten van leraren tot kunst hadden 
verheven. Juist mw. Klein en 
natuurkundeleraar Perquin 
waren daarbij onze slachtof-
fers. Hier heb ik nog steeds spijt 
van. Meneer V.d. Laan was een 
ex-of�icier en verborg die ach-
tergrond niet als hij ons tot de 
orde moest roepen: er werd dan 
in alle varianten gedreigd met 
militaire straffen, waarvan wij 
met z’n allen (nog) geen weet 

hadden. Maar de dreiging 
met een strafexercitie op 
het schoolplein van het 
mooie Grotius Lyceum 
kwam wel aan, dat leek 
ons een te vermijden 
evenement. En dus ge-
droeg je je in de klas. 

Ik maak even een zij-
stapje naar de sport-
leraren. De meisjes 
hadden mevrouw 
Tierates, over wie wij 
jongens hoorden dat 
ze streng was. Wij 
hadden Siem Bar-
reveld. We noemden 
hem overigens niet 
bij zijn voornaam, 

maar later las ik dat hij 
zo heette, omdat hij verbon-
den was aan Hellas als trainer. 
Inderdaad stak hij zij voorliefde 
voor die sport niet onder stoe-
len of banken; het was een veel 
voorkomend onderdeel van zijn 
lessen, naast hockey, honkbal 
en basketbal (waar ik eigenlijk 
te klein voor was). Hij was een 

inspirator, ook een dikke 10 dus. 
Rector van de school was Dr. 
J. Schneider. Net aangesteld in 
1956, toen voor mij de school-
opleiding begon. Een strenge 
man, qua uiterlijk in elk geval. 
Er waren twee conrectoren: 
Beermann voor het Gymnasium-

deel van de school en Hiemstra 
(natuurkundeleraar) voor het 
HBS-deel. Schneider was dus de 
auteur van “Deutsche Wort-
schatz”, verplichte literatuur. Én 
de vader van de bekende acteur. 
In 1963, toen ik het einddiploma 
behaalde, werd hij hoogleraar en 
kwam Hiemstra op de post van 
rector.

Vervolgkeuzes
De eerste drie jaar van de (door 
mij gekozen) HBS verliepen 
eigenlijk vrij gemakkelijk. Ik 
kreeg in dat derde jaar ineens 
het idee dat ik wel op de grote 
vaart wilde! Drie jaar HBS is 
gelijk aan MULO (nu MAVO), de 
drempel voor de Zeevaartschool. 
En dat allemaal gebaseerd op 
een simpel bezoek aan de Alnati, 
het schip dat in Rotterdam voor 
anker lag en waarop mijn neef 
stuurman was. Mijn vader stak 
er een stokje voor: hij verwees 
mij naar een beroepskeuzead-
viseur van het Arbeidsbureau 
en deze man kreeg binnen 
een half uur praten met mij op 
tafel dat ik helemaal niet zo’n 
zeemanshart had. Dus over-
boord met de ambities voor 
stuurman en op naar de vierde 
van de HBS-B, want na drie jaar 
moest je weer een keuze maken 
voor de A- of de B-richting. 
Omdat zowel talen als exacte 

vakken mij wel lagen, werd 
het HBS-B. In dat jaar ging het 
mis, want ik probeerde tever-
geefs een evenwicht te vinden 
tussen mijn studie en de liefde 
voor een meisje (die later mijn 
vrouw zou worden). Ik bleef 
dus zitten. Daarna zakte ik nog 

een keer voor het eindexamen 
HBS-B, dat zeventien vakken 
omvatte. Diepe teleurstelling 
thuis, maar een jaar later (1963) 
slaagde ik alsnog. Einde van een 
boeiende schoolperiode op een 
�ijne school en het begin van een 
ander leven. 

Tot slot
Het Grotius Lyceum bleef echter 
aan mijn leven ‘kleven’, want 
mijn drie kinderen kwamen alle-
maal op dezelfde school terecht: 
dochter Yolanda maakte de 
school grotendeels mee als Hugo 
de Groot Scholengemeenschap, 
tijdens de studietijd van zoon 
Martin werd de naam alweer 
vervangen door het Segbroek 
College (na de fusie met het 
tweede VCL) en dochter Sylvana 
maakte haar tijd volledig mee 
met de laatste naam. Tja, die 
goede oude HBS-B, een oplei-
ding waar menigeen nog steeds 
apetrots op is. Er werd zelfs een 
heus boek over uitgegeven: Wij 
van de HBS van auteurs Roelof 
Bouwman en Henk Steenhuis. 
Daarin wordt de “school van on-
dernemers” (Fokker, Freddy Hei-
neken), de “school van premiers” 
(Willem Drees, Piet de Jong, Wim 
Kok), “school van kunstenaars” 
(Vincent van Gogh, Adriaan van 
Dis), “school waar je kon lachen” 
(Annie M.G. Schmidt, Wim de 
Bie, Freek de Jonge) uitgebreid 
bewierookt door onder meer 
Hedy d’Ancona, Mart Smeets, 
Gerrit Zalm en Jan Mulder.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

 Dinsdag 4 augustus 2020   

Luchtfoto Bron: Vaderland

Ontruiming en verhuizing van het Stokroosplein van het Stokrooslyceum (voorganger 
Grotius Lyceum), op last van de Duitse bezetters in 1942 i.v.m. de bouw van de Atlantikwal. 
Foto: Heuvel Fotopersburo, collectie Haags Gemeentearchief

Steenlegging bij de nieuwbouw in 1953. Oud rector Th.A. Verdenius metselt een steen aan het in aanbouw zijnde nieuwe Grotius Lyceum. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief
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Zo nu en dan koop ik nieuwe 
kleding. Anders dan wat geldt 
voor mijn lieftallige vrouw, ben 
ik daar zo mee klaar. Hierbij 
moet ik wel vermelden dat ik 
niet echt op de prijs let. Indien ik 
een bepaalde pantalon leuk vind 
en hij zit goed, dan koop ik door-
gaans twee stuks tegelijk. Na een 
geslaagde aankoop, spoed ik me 
direct naar een gezellig terrasje 
op het Plein. Daar wacht ik ge-
duldig, onder het genot van wat 
biertjes, de aankoopresultaten 
van mijn wederhelft af.

Mijn echtgenote ziet vaak in de 
eerste winkel die zij bezoekt 
reeds iets leuks liggen of hangen. 
Daarna loopt zij gans Den Haag 
af om te zien of ze elders nog be-
ter kan slagen. Uiteindelijk keert 
ze aan het einde van de dag met 
hangende pootjes weer terug 
bij de eerste zaak. Aldaar wordt 
het begeerde kledingstuk alsnog 
aangeschaft. Zoveel geduld kan 
ik echt niet opbrengen. Een 
paar winkels bezoeken zonder 
resultaat gaat me nog redelijk af. 

Daarna wordt het al snel doel-
loos achter haar aan slenteren. 
Dan neemt de uitzichtloosheid 
van de missie evenredig toe met 
de afgelegde afstand.

Van vroeger kan ik me herin-
neren dat mijn moeder en mijn 
zus Saskia op zoek waren naar 
een jurkje bij C&A in de Grote 
Marktstraat. Terwijl alle rekken 
werden afgestruind en Saskia 
talloze malen achter het gordijn 
van het paskamertje verdween, 
stonden mijn vader en ik maar te 
wachten en te wachten. Wachten, 
heel decent en geduldig bij de 
roltrap op de damesafdeling. We 
stonden daar zo lang te wachten 
op de terugkeer van de dames, 
dat we echt door onze hoeven 
dreigden te zakken.

Je kunt als jongeman op zo’n 
damesafdeling ook helemaal niets 
uitrichten. Je kunt je ook moeilijk 
om de tijd te doden te midden 
van de mantelpakjes en jurkjes 
ophouden. Nog niet te spreken 
over tussen de behaatjes en slip-

jes gaan snuffelen. Tegenwoordig 
zou het niet echt opvallen als je 
dat deed. Toen zou de portier 
worden ingeschakeld om je de 
winkel uit te werken. Al staande 
bij de roltrap hield je je ogen ook 
altijd zedig omlaag gericht. Bang 
dat je was dat een gordijntje van 
een paskamertje maar half geslo-
ten zou zijn. Dat de gebruikster 
van het hokje het idee zou krijgen 
dat je haar stond te begluren. 
Hoewel ik vele jaren later het 
geduld kon opbrengen om braaf 
en geïnteresseerd mijn vrouw 
te vergezellen bij het winkelen, 
kwam plots dit oude C&A-schrik-
beeld weer bovendrijven. Daarom 
besloten we juist bijtijds om 
voortaan gescheiden onze weg 
te gaan bij het winkelen. Met als 
resultaat dat ik in een uurtje klaar 
ben en me lekker op een terrasje 
achter een biertje kan nestelen. 
Mijn vrouw is dan nog urenlang 
in haar eigen tempo op zoek naar 
koopjes. Als ook zij eenmaal uit 
gewinkeld is, nemen we er samen 
nog één en keren beiden tevreden 
huiswaarts. 

In de tijd dat ik de kledinglijn van 
een bepaald idool kopieerde, was 
het wel zo dat ik vaak een van 

de eersten was. Nieuwe, inte-
ressante stromingen volgde ik 
direct op. Ik wachtte dus niet tot 
het moment dat de hele meute 
om was. Dat bracht natuurlijk 
wel het risico met zich mee dat 
je zo nu en dan voor gek liep. Het 
was ook niet eenvoudig. Van huis 
uit beschikte ik niet over ruime 
�inanciële middelen. Ik had door-
gaans onvoldoende geld op zak 
om even een modezaak binnen 
te wippen en een hip kledingstuk 
aan te schaffen.

Als ik toe was aan een ander 
jasje of een pantalon, dan ging 
ik de boer op om te zien of ik op 
een voordelige wijze de beoogde 
kleding kon bemachtigen. In die 
dagen hield dat in dat ik de hele 
familie afstruinde, op zoek naar 
afgedankte kleding. Afdanker-
tjes die pasten binnen de nieuw 
bedachte out�it. Slaagde ik daar 
niet in, dan resteerde mij weinig 
anders dan vader of moeder te 
vragen plaats te nemen achter 
de naaimachine. Om in ons eigen 
‘atelier’ het begeerde kleding-

stuk te vervaardigen. Destijds 
droeg ik werkelijk alles wat in 
mijn kraam te pas kwam. Oude 
bontjassen, jabots en giletjes 
van ooms, tantes, opa’s en oma’s. 
Kortom, alle kledingstukken die 
bij familie op zolder in de mot-
tenballen lagen te verpieteren, 
werden geïnspecteerd, gepast en 
gecombineerd. Kleding, gevon-
den op de Haagse Mart en van 
volstrekt onbekende a�komst, 
was nooit te min om even uit 
te proberen. Bij het passen van 
zulke kleren werd nimmer stilge-
staan bij de vraag: “Wie heeft dit 
kledingstuk het laatst gedragen 
en in welke omstandigheid?” 
Vragen als: “Was de laatste be-
zitter wel hygiënisch?”, “Had hij 
wellicht een ernstige ziekte?”, “Is 
hij soms in dit jasje overleden?” 
en “Zit de kleding niet vol ongure 
beestjes?” Zulke vragen speelden 
absoluut geen rol bij het passen 
en in gebruiknemen van het 
desbetreffende kledingstuk.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

n mijn tienertijd heb ik regelmatig geprobeerd me uit te dossen als 
een van mijn rockiconen. Terwijl het imiteren van anderen niet be-
paald iets is wat ik normaalgesproken nastreef. Als je nu mijn kle-

dingkast zou opentrekken, dan tref je daarin kleding aan die ik vijfentwintig 
jaar of zelfs nog langer geleden ook al droeg. Of je met die kleding nog steeds 
onopvallend over straat kunt gaan, is me eigenlijk worst. De kwaliteit van de 
confectie is onveranderd goed en ik kan mijn lijf er nog moeiteloos in kwijt.

Van wie is die jas?
I

Huub neemt tijdens zijn vakantie de Omroep West app mee

Of je nu ver gaat of dichtbij blijft: download nu de Omroep 
West app en neem Radio West, TV West en het nieuws uit je 
eigen buurt mee op vakantie.    Kijk op Omroepwest.nl/apps

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.

C & A Grote Marktstraat, 1981. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Winkelend publiek Grote Marktstraat, 1979. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

 Dinsdag 4 augustus 2020   

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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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 (30) John Vroom (autojournalist)

Volvo P220

Ik kan mij herinneren dat zij in 
Nederland als eerste kwamen 
met standaard driepunts-vei-
ligheidsgordels en dat hun 
hele communicatie gericht was 
op veiligheid en uiteraard op 
degelijkheid. Sterk Zweeds staal. 
Ik heb de opkomst van dit merk 
in ons land begin jaren zestig 
van zeer nabij meegemaakt, 
omdat een oom van mij Volvo 
dealer werd in Den Haag en ik, 
als autogek, zeer frequent in zijn 
showroom in de Nirwana �lat 
aan de Benoordenhoutseweg te 
vinden was, maar dat terzijde. 
Opvallend anders waren ze 
voor die tijd. De solide kwali-
teit merkte je al bij het openen 
en vooral het sluiten van het 
portier. Inderdaad, zoals de 
spreekwoordelijke kluisdeur. De 
stoelen waren ook een verhaal 
apart. Mooi vormgegeven, met 

goede steun aan de bovenbenen 
en, voor die tijd eveneens heel 
bijzonder, verstelbare lenden-
steunen. Tja, en wat hadden ze 
toch mooie stuurwielen. Welis-
waar dun en groot, maar zeer 
herkenbaar Volvo met een mooi 
chromen claxonring. Voor je een 
strak metalen dashboard met 
een gecapitonneerde bovenrand 
voor de, ja u raadt het al, vei-
ligheid. Een fraaie horizontale 
lintsnelheidsmeter met daaron-
der handige knoppen voor de 
simpele aan- en uitfuncties. 

Een dashboardkastje ontbrak bij 
dit model. Bijzonder opvallend 
was de lange versnellingspook 
die schuin uit de bodem kwam 
en die je meer van omhoog naar 
omlaag verplaatste. Hoe stoer 
de eerste indruk van de Volvo 
ook was, ik herkende er toch 

wat elegante Italiaanse trekjes 
in, zoals de puntig toelopende 
achterlichten die van achter 
het stuur goed aangaven waar 
de auto ophield. Datzelfde gold 
voor de zichtbare koplampen 
aan de voorkant. Tochtraampjes 
voor en achter en natuurlijk 
standaard spatlappen. Ooit 
verplicht en sinds lange tijd 
weer verdwenen. Gordel om en 
deze Amazon liet zich sportief 
rijden. Hij voelde solide aan en 
vroeg om een wat fors rijgedrag. 
Stuurbekrachtiging kende deze 

Volvo niet en de versnellings-
pook maakte lange bewegingen, 
maar schakelde heel precies en 
licht. 

De herkomst van Volvo, het 
koude Zweden met vaak barre 
rij-omstandigheden, maakte 
hem voor je gevoel al stoer en 
aan de kachel die een enorme 
hitte kon ontwikkelen, merkte 
je dat het ook een serieuze zaak 
was. Volvo monteerde in de 
P220 de niet te verslijten vier-
cilindermotor met 1780 cc en 

75 pk. Dit model werd in 1962 
geïntroduceerd en in totaal 
liepen er 75.197 van de band. In 
1966 kostte dit model 13.725 
gulden en in 1969 viel het doek 
voor deze karakteristieke auto, 
die inderdaad onverwoestbaar 
bleek te zijn, gezien de vele 
exemplaren die je tegenwoordig 
nog op de weg tegenkomt. 

John Vroom
johnvroom@planet.nl

aast de tweedeurs en vierdeurs Sedan 
versies introduceerde Volvo de P220 als 
stationwagonversie als Estate. De achter-

deur was in twee delen te openen. Het achterruit 
gedeelte omhoog voor de kleine boodschappen 
en het onderste deel omlaag voor het grotere 
bagagewerk. Heel slim van die jongens daar in 
Götenborg om zo vanaf het begin aan hun imago 
van Volvo te werken, dat het merk synoniem is 
geworden aan veiligheid. 

 Dinsdag 4 augustus 2020   

Kent u de hit Cherry Pink 
and Apple Blossom White 
nog van het orkest van 
Pérez Prado? Daar moest 
ik aan denken bij het zien 
van de foto van Nancy bij 
haar roze Fiat 500 met 
witte velgen. Wat een 
icoon toch, die Fiat 500!

N
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Menno neemt tijdens zijn vakantie de Omroep West app mee

Of je nu ver gaat of dichtbij blijft: download nu de Omroep 
West app en neem Radio West, TV West en het nieuws uit je 
eigen buurt mee op vakantie.    Kijk op Omroepwest.nl/apps

����������������������������������
����������������������������������

���������
���������	���������������������������

����������������������
����
�����	�����
����
�������������������������������������	���
��

�����
����������
����������
����������������

������  �������� ��������������������������

������������

������������ �������� ������ ��� Huishoudelijke verzorging

Meer informatie 070 - 750 70 00  |  www.eykenburg.nl

Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging 
omdat het huishouden toch wat zwaar begint te worden? 
Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
 
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij 
werken in vaste teams, waardoor u niet teveel 
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
 
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of 
bent u op zoek naar de actuele prijzen? Neem dan contact 
op via 070 - 750 70 00 of kijk op www.eykenburg.nl. 

Provo’s
In 1965 verscheen een door de 
criminoloog Wouter Buikhuisen 
geschreven proefschrift met als 
titel Achtergronden van nozem-
gedrag. Vanaf 1955 werd het 

woord nozems gebruikt als be-
naming voor een groep jongeren 
die als volgt omschreven wordt: 
zel�bewust, gekleed in spijker-
broek en leren jack, een �linke 

dot vet in het haar en onver-
schillig hangend op een brom-
�iets. In dit proefschrift komt het 
woord provoceren voor. Het La-
tijnse woord provocare betekent 
uitdagen en dat past aardig bij 

bovenstaan-
de omschrij-
ving. Roel 
van Duijn 
en anderen 
gingen dit 
woord als 
geuzennaam 
gebruiken 
en zo is het 
woord Provo 
ontstaan. 

De Kabouterbeweging
Toen de Provo’s in 1967 besloten 
hun activiteiten te stoppen, had 
Roel van Duijn het hier moeilijk 

mee. Hij vond dit wel een juiste 
beslissing, maar wat nu? Een 
arts gaf hem het advies om iets 
heel anders te gaan doen. Roel 
besloot mee te gaan helpen op 
een biologische boerderij op het 
eiland Walcheren. De betref-
fende boer was een aanhanger 
van de antroposo�ische leer, dat 
wil zeggen dat hij geloofde dat 
tijdens de groei van de gewassen 
ook geestelijke elementen een 
rol spelen. Toen Roel hem vroeg 
of bij het verwijderen van het 
loof van aardappelplanten een 
machine gebruikt werd, ant-
woordde de boer: “Nee! Dat doen 
we hier niet. Anders verjagen 
we alle kabouters. Die hebben 
we nodig, anders groeit er niets.” 
Dit wil niet zeggen dat hij echt in 
kabouters geloofde. We moeten 
de kabouter zien als het sym-

bool van de eerdergenoemde 
geestelijke elementen. In de 
trein terug naar huis schreef 
Roel vervolgens het Kabouter-
manifest, waarin de kabouter als 

het evenwicht tussen natuur en 
cultuur gezien moet worden. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

De kunst van het beantwoorden
n De Haagse Tijden van 23 juni staat een artikel dat een beschrijving 
geeft van de roerige jaren zestig en zeventig in onze stad. Ik heb hier 
heel veel reacties op gekregen. In dit artikel komen onder meer de 

Provo’s en de Kabouters ter sprake. Iemand vroeg mij waar die namen vandaan 
komen. Van de Provo’s wist ik dat wel, maar hoe Roel van Duijn aan de naam Ka-
bouters is gekomen, wist ik niet. Ik heb hem de betreffende krant toegestuurd en 
hij stuurde me als dank een artikel toe dat over hemzelf gaat en laat daar nu net 
in staan hoe hij aan de naam Kabouters gekomen is. Of hier van toeval sprake is, 
moet u zelf maar uitmaken.

I

 Dinsdag 4 augustus 2020   
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   Anne-Marie Jung in Greens

U kent haar wel van Wie is de Mol?, Foute Vriendin-
nen, Het Klokhuis en talloze musicals en  theater-
voorstellingen. Na haar eerste solovoorstelling 
De Exoot kon een vervolg niet uitblijven: RAM. Op 
27 augustus en 10 september staat de veelzijdige 
Haagse actrice, comédienne en zangeres Anne-
Marie Jung er nog een keer mee op de planken, bij 
restaurant Greens in het Westbroekpark. Na een 
heerlijk driegangen diner, waarbij wordt gewerkt 
met verse seizoensproducten en groenten uit eigen 
moestuin, brengt Anne-Marie Jung - naast haar 
prachtige liedjes - een avond vol excentrieke maar 
herkenbare types; van een 91-jarige dame die in 
haar eentje de Kilimanjaro beklimt tot een totaal 
doorgedraaide in�luencer. RAM is een kleurrijke 
muzikale reis door hun hoofden en stiekem ook door dat van Anne-Marie, die gaat 
rammen tot ze erbij neervalt. De voorstelling zal in een speciaal ingerichte overdekte 
openlucht locatie in de achtertuin van Greens te zien zijn.

Wanneer & waar: do 27 aug & do 10 sept, 18.00u, Greens in the Park, Kapelweg 18
Meer informatie via www.greensinthepark.nl

Residentiewandeling

Gedurende de maand augustus is er elke vrijdag-
middag een rondleiding door de binnenstad van 
Den Haag, onder leiding van een gids van het Gilde 
Den Haag. Het dorp dat uitgroeide tot een stad van 
aanzien met stadspaleizen en luxe winkelstraten. 
Wandel mee door het hofgebied en het oude dorp 
Die Haghe en maak kennis met het Binnenhof waar 
graven, stadhouders en Oranjetelgen zetelden. 
Ontdek ook middenin het oude dorp de indruk-
wekkende middeleeuwse Grote Kerk.  

Wanneer & waar: iedere vrijdagmiddag, 13.30u – 15.00u, The Hague Info Store, Spui 68
Meer informatie via www.gildedenhaag.nl

Beklimming Haagse Toren

Beklim de Haagse Toren van de Grote Kerk tijdens 
deze rondleiding, leer meer over de geschiedenis van 
dit 15e-eeuwse monument en geniet boven van het 
spectaculaire uitzicht over Den Haag, Scheveningen 
en Kijkduin! De toren van de Grote Kerk, ook wel De 
Haagse Toren genoemd, is elke week van dinsdag 
tot en met zondag opengesteld voor publiek. Onder 
leiding van een gids beklimt u de 288 treden van de 
toren en leert u meer over de historie van dit 15e-
eeuwse monument. Tijdens de één uur durende rond-
leiding maakt de gids regelmatig een tussenstop voor 
wetenswaardigheden en anekdotes. Eenmaal boven 
aangekomen op het balkon kunt u helemaal rondom 
wandelen en genieten van het fenomenale uitzicht 
over Den Haag en de badplaatsen Scheveningen en 
Kijkduin.

Meer informatie via www.dehaagsetoren.nl

De eeuwige echtgenoot

Een kersverse toneelbewerking van de hand van Ma-
non Barthels, speciaal voor deze zomer. Twee weken 
schrijven, drie weken repeteren en dan het theater 
in. Dat kan alleen in Branoul. Met een schrijfster die 
onder druk weet te presteren en die als regisseur kan 
lezen en schrijven met Sijtze van der Meer en Bob 
Schwarze. De eeuwige echtgenoot is een roman van 
Fjodor Dostojevski uit 1870 over een weduwnaar die 
de minnaar van zijn overleden vrouw gaat opzoeken. 
Twee mannen: de minnaar Veltsjaninov, en de eeuwige 
echtgenoot Troesotsky, die voorbestemd lijkt om elke 
keer weer bedrogen te worden. Een tragikomische 
dans van twee personages met ijzersterke dialogen. 

Wanneer & waar: woe 5 t/m zo 16 aug, Theater Branoul, Maliestraat 12
Meer informatie via www.branoul.nl

 
    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.     

Arts in Cinema: Gauguin 

De documentaire Arts in Cinema: Gauguin is ge�ilmd in 
Tahiti, Frankrijk, de Marquesas-eilanden en het Verenigd 
Koninkrijk en verkent Gauguins buitengewone - en vaak 
problematische - artistieke prestatie. Gauguins nako-
melingen, hedendaagse kunstenaars en wereldexperts, 
komen aan het woord. De �ilm bekijkt de erfenis van 
Gauguin niet alleen door de lens van de kunstgeschiede-
nis, maar ook door die van de postkoloniale politiek en 
genderpolitiek. De �ilm heroverweegt de manier waarop 
de kunstenaar omging met de jonge inheemse vrouwen 
en zijn rol in het 19e-eeuwse Franse kolonialisme.

Wanneer & waar: woe 5 aug & woe 26 aug, Filmhuis Den Haag, Spui 191
Meer informatie via www.�ilmhuisdenhaag.nl

Verlangen naar Vrijheid en Vrede

Sintiromarus neemt u mee in de muzikale rijkdommen 
van oude Gipsy melodieën, gemengd met nieuwe ele-
menten en duizelingwekkende improvisaties. Zigeu-
nermuziek uit Midden- en Oost- Europa, o.a. Hongarije, 
Rusland en Roemenië. De musici zijn van Roma en Sinti 
a�komst, en spelen de zigeunermuziek vanuit hun eigen 
traditie, waarmee ze het publiek diep weten te raken. 
In de muziek van Blishta Hoopman (violiste/primas) en 
Andor Horvath (contrabas) beleeft u de reizen en her-
kent u de culturen waarmee ze tijdens hun trektochten 
kennis maakten. De hunkering, de melancholie en het 
vrolijke feesten klinken door in hun virtuoze spel. 

Wanneer & waar: woe 5 aug, 15.00u Theater de Vaillant, Hobbemastraat 120
Meer informatie via www.devaillant.nl

Orgelpauzeconcert - Kloosterkerk
 

Met de organisatie van pauzeconcerten en orgelconcer-
ten vervult de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk een 
belangrijke culturele functie binnen de activiteiten van de 
Kloosterkerk. De monumentale kerk, die al decennialang 
een innige band heeft met klassieke muziek, is het cen-
trale podium voor de concerten. Op woensdag 5 augus-
tus vindt het eerste orgelpauzeconcert van het seizoen 
plaats, door Jan Pieter Lanooy. Jan Pieter (1993) begon 
met orgelspelen op tienjarige leeftijd bij Karolien Schuur-
mans en Bart Wuilmus in Baarle-Hertog (België). Later 
kreeg hij lessen van Jan Hage in Den Haag. Hij behaalde 
zijn Bachelor Orgel in 2017 na te hebben gestudeerd aan 
de conservatoria van Rotterdam en Den Haag bij Aart Bergwerff en Jos van der Kooy. 
In 2019 volgde de afsluiting van de Master Orgel in Den Haag bij Jos van der Kooy. Voor 
zowel zijn Bachelor als de Master behaalde hij de titel ‘cum laude’. Masterclasses volgde 
hij bij onder andere bij Leo van Doeselaar, Ludger Lohmann, Daniel Roth en Hans-Ola 
Ericsson.

Wanneer & waar: woe 5 aug, 12.45u, Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 
Meer informatie via www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Eropuit!Eropuit! 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



 pagina 14 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden Dinsdag 4 augustus 2020   

Die herinnering bracht me terug 
naar de vele chocolademerken 
die er in de vorige eeuw waren. 
Denk naast Droste aan Ringers, 
van Houten, Benschop, Dries-
sen, Tjoklat en Kwatta. Veel 
merken hadden automaten 
aan de muur waar een reep 
kon worden getrokken. In de 
huidige tijd zouden deze auto-
maten kansloos zijn. Ik herinner 
me nog de tv-serie De lachende 
scheerkwast op de VPRO, een 
creatie van Wim T. Schippers, 
waar sommige acteurs namen 
van chocolademerken hadden. 
De cafetaria van Boy Bensdorp 
is mij daarbij het meeste bijge-
bleven.

Maar terug naar het Droste-
effect, want door diens heren-
�likken kwam ik op het idee 
voor dit artikel. De merknaam 
Droste ontstond in 1863 te 
Haarlem, waar koekenbakker 
Gerard Droste een winkel be-
heerde van waaruit hij choco-
ladepastilles verkocht. In 1890 
opende hij wegens groot succes 
een fabriek in Haarlem aan de 
Spaarne, zodat de grondstof-
fen voor zijn producten per 
boot konden worden aange-
leverd. Vanaf 1900 verscheen 
de bekende verpleegster op 

de blikjes van Droste 
cacao. Dit Droste-effect 
- een term volgens de 
overlevering bedacht 
door Nico Scheepma-
ker - is het effect van 
een beeld dat onein-

dig terugkeert. Zo houdt 
de verpleegster op het blik 
een dienblad vast met daarop 
hetzelfde blik met a�beelding 
van dienblad en cacaoblik, en 
zo verder... De keuze voor een 
verpleegster op het blik was de 
achterliggende gedachte van de 
heilzame werking van cacao.

Naast het produceren van cacao 
in de inmiddels bij verzame-
laars geliefde blikken werden er 
ook andere producten gemaakt, 
zoals chocoladerepen en nou-
gatines. Ook voor de nougatines 
werd een mooi blik ontworpen, 
voornamelijk in de kleuren 
groen en oranje, en uitgebracht 
rond 1920.

Voor reclame-uitingen op win-
kelpanden ontwierp Droste een 
aantal fraaie glasplaten. Hiervan 
is de mintgroene uitvoering, 
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een fraai glazen bord is de plaat 
van Ringers met gouden letters 
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zaken. Toen ik op enig moment 
als verzamelaar op een derge-
lijk bord stuitte bij een Haagse 
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heel verbaasd aan met de vraag: 
“Welk bord?”, waarna ik haar 
wees op het Drostebord aan de 
gevel. Ze moest erom lachen 
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Het blijft een kat- en muisspel, want 

CSM verkoopt Droste 
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er nog wel wat Droste-
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Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

onende aan de Haagse Meppelweg had een van de buurmannen op de galerij regelma-
tig zijn moeder te logeren die door ons Tante Toosje mocht worden genoemd: een lief 
oud, breekbaar dametje die het gezellig vond af en toe bezoek van jongelui, zoals uw 

schrijver, te mogen ontvangen. Ze kon heerlijk over vroeger mijmeren en vaak gaf ze me dan een 
briefje van 2,50 waarmee ik bij bakker Moore in de Zuidlarenstraat een ons Droste-fl ikkers mocht 
kopen. Die heetten offi cieel herenfl ikken, maar in die tijd was dat woord nog niet beladen en werd 
de verspreking van Toos niet opgemerkt. 

Cremerbank - Ansichtkaart Uitg. Jos Nuss en Co Haarlem

W

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

Het Droste-effect
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. lie�kozing; 7. plaats in Zeeland; 12. muzieknoot; 13. Spaans eiland; 14. plechtige belofte; 
15. Amsterdams peil (a�k.); 17. boterton; 19. �inishlijn; 21. lidwoord; 22. zeehond; 24. aanslag op 
het gebit; 27. deel van gelaat; 28. scheepstouw; 30. sociaal economische raad (a�k.); 31. behoeftig; 
32. deel van arm; 33. alcoholische drank; 35. �ijne leersoort; 37. mannetjesolifant; 38. afgesteld 
explosief; 41. sprookjes�iguur; 42. onderaardse schuilplaats; 44. deel van jaar; 46. gelaatskleur; 
47. �iets (Zuid-Ned.); 48. rondzwervend volk; 49. Australische struisvogel; 50. smeermiddel; 
52. insectenetend zoogdier; 54. sportbeker (bokaal); 56. Bulgaarse munt; 58. heftige toejuiching; 
61. hoofddeksel; 62. appelsoort; 64. zachte streling; 65. hemellichaam; 67. heidemeertje; 
68. kledingstuk; 70. overschot; 72. gevangenverblijf; 73. overheidshef�ing; 76. plezier; 
77. aluminium (scheik. a�k.); 78. hoffeest; 79. poets of streek; 81. uitroep van pijn; 82. Europeaan; 
83. onze planeet; 84. namaak; 86. ozon (helium); 87. deel van servies.

Verticaal
1. ensemble van vier personen; 2. United States (a�k.); 3. driehoekig voorzeil; 4. etagewoning; 
5. soort weefsel; 6. soort licht bier; 7. fototoestel; 8. Europeaan; 9. duw of por; 10. jongensnaam; 
11. agent van politie; 16. harde duw; 18. mensensoort; 20. rivier in Utrecht; 21. Duitse industrie 
norm (a�k.); 23. deel van servies; 25. gang van het paard; 26. plakband; 27. witsel; 29. luidspreken 
met basweergave; 32. Nederlandse voetballer; 34. afgemat; 36. trappers; 37. vismand; 39. water 
bij Amsterdam; 40. roestwerende verf; 42. kien- en kansspel; 43. plaats in Italië; 45. boerdijdier; 
46. afslag bij golf; 51. Europeaan; 53. eerste vrouw; 54. streek in Italië; 55. Duits automerk; 
56. rivier in Rusland; 57. kledingstuk; 59. plaats in Gelderland; 60. trek in eten; 62. uitvoerig 
verslag (verhaal); 63. wc (plee); 66. ogenblik; 67. huid (schil); 69. keel-, neus en oorheelkunde 
(a�k.);  71. seksueel overdraagbare aandoening (a�k.); 73. angstig; 74. aanspreektitel voor een 
koning; 75. schaamte; 78. kreet; 80. kleine soort hert; 82. ijzer (scheik. a�k.); 85. per persoon (a�k.).

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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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: Driesprong, Sudoku: 2 - 9, Kruiswoordpuzzel: Perenboom.

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 13 augustus.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Bert Wijnstra te Den Haag
2. Gelines Bergenhenegouwen te Heemskerk
3. Ger v.d. Salm te Den Haag
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KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

 Wij ruimen ons showroommodel op!
Traditioneel gecapitonneerde bank Opera

We hebben bank Opera in de aanbieding
uit de grootste collectie klassieke meubelen

Van € 1.849,- voor slechts € 1.249,-
Afmeting: 220 x 88 x 100 cm. (bxdxh) 

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
NU BIJ STAR

STIJLMEUBELEN
€ 1.249 

Voor HET betere bed en bedtextiel

Boxsprings • Dekbedden • Kussens • Spreien • Dekens • Dekbedovertrekken • Hoeslakens 

Nieuw geopend in Winkelcentrum Mariahoeve
Het Kleine Loo 322, Den Haag

De hele maand augustus:
2 orthopedische kussens voor 45 euro   
Wees er snel bij want op is op!      

Kwaliteit voor een betaalbare prijs!

‘What Else’ Bedtextiel

 Dinsdag 4 augustus 2020   



PuzzeltijdPuzzeltijdPuzzeltijdPuzzeltijd
Puzzeltijd

5
7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

Puzzeltijd
5

7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

5
7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. lie�kozing; 7. plaats in Zeeland; 12. muzieknoot; 13. Spaans eiland; 14. plechtige belofte; 
15. Amsterdams peil (a�k.); 17. boterton; 19. �inishlijn; 21. lidwoord; 22. zeehond; 24. aanslag op 
het gebit; 27. deel van gelaat; 28. scheepstouw; 30. sociaal economische raad (a�k.); 31. behoeftig; 
32. deel van arm; 33. alcoholische drank; 35. �ijne leersoort; 37. mannetjesolifant; 38. afgesteld 
explosief; 41. sprookjes�iguur; 42. onderaardse schuilplaats; 44. deel van jaar; 46. gelaatskleur; 
47. �iets (Zuid-Ned.); 48. rondzwervend volk; 49. Australische struisvogel; 50. smeermiddel; 
52. insectenetend zoogdier; 54. sportbeker (bokaal); 56. Bulgaarse munt; 58. heftige toejuiching; 
61. hoofddeksel; 62. appelsoort; 64. zachte streling; 65. hemellichaam; 67. heidemeertje; 
68. kledingstuk; 70. overschot; 72. gevangenverblijf; 73. overheidshef�ing; 76. plezier; 
77. aluminium (scheik. a�k.); 78. hoffeest; 79. poets of streek; 81. uitroep van pijn; 82. Europeaan; 
83. onze planeet; 84. namaak; 86. ozon (helium); 87. deel van servies.

Verticaal
1. ensemble van vier personen; 2. United States (a�k.); 3. driehoekig voorzeil; 4. etagewoning; 
5. soort weefsel; 6. soort licht bier; 7. fototoestel; 8. Europeaan; 9. duw of por; 10. jongensnaam; 
11. agent van politie; 16. harde duw; 18. mensensoort; 20. rivier in Utrecht; 21. Duitse industrie 
norm (a�k.); 23. deel van servies; 25. gang van het paard; 26. plakband; 27. witsel; 29. luidspreken 
met basweergave; 32. Nederlandse voetballer; 34. afgemat; 36. trappers; 37. vismand; 39. water 
bij Amsterdam; 40. roestwerende verf; 42. kien- en kansspel; 43. plaats in Italië; 45. boerdijdier; 
46. afslag bij golf; 51. Europeaan; 53. eerste vrouw; 54. streek in Italië; 55. Duits automerk; 
56. rivier in Rusland; 57. kledingstuk; 59. plaats in Gelderland; 60. trek in eten; 62. uitvoerig 
verslag (verhaal); 63. wc (plee); 66. ogenblik; 67. huid (schil); 69. keel-, neus en oorheelkunde 
(a�k.);  71. seksueel overdraagbare aandoening (a�k.); 73. angstig; 74. aanspreektitel voor een 
koning; 75. schaamte; 78. kreet; 80. kleine soort hert; 82. ijzer (scheik. a�k.); 85. per persoon (a�k.).

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.

 pagina 15 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

RAAD HET WOORD

7 8 9 1
4 3 5

4 1 9 5
6 3

5 4 7 6
6 5 8

3 2
7 5

2 7 9
8

8 3 2 7
4 9

1 5
7 4

8 5 2 9
7 1

1 3 6 8

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: Driesprong, Sudoku: 2 - 9, Kruiswoordpuzzel: Perenboom.

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 13 augustus.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Bert Wijnstra te Den Haag
2. Gelines Bergenhenegouwen te Heemskerk
3. Ger v.d. Salm te Den Haag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

57 49 79 11 76 43 86 2 44 60 70 13 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

57 49 79 11 76 43 86 2 44 60 70 13 27

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

 Wij ruimen ons showroommodel op!
Traditioneel gecapitonneerde bank Opera
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Nieuw geopend in Winkelcentrum Mariahoeve
Het Kleine Loo 322, Den Haag

De hele maand augustus:
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Wees er snel bij want op is op!      

Kwaliteit voor een betaalbare prijs!

‘What Else’ Bedtextiel

 Dinsdag 4 augustus 2020   



 pagina 16 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

Uw naam:  ______________________________________________
Telefoon:  ______________________________________________
E-mailadres:  ______________________________________________

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

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen die zijn afgesloten van 4 tot 18 augustus 2020.
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Nu tijdelijk een heerlijk 
cadeau bij een abonnement 
op de Haagse Tijden!!

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar: De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag 
of mail alle gegevens naar: 
dehaagsetijden@bruckel.nl 

Cadeautip voor (oud)Hagenaars

 Dinsdag 4 augustus 2020   


