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De dag van Prinsjesdag
Om te beginnen: in 1820 was 
Prinsjesdag niet op de derde 
dinsdag in september, maar op 
de derde maandag in oktober. In 
1848 kreeg de Tweede Kamer 
veel meer te zeggen en de begro-
ting werd ieder jaar vastgesteld. 
Dat moest dan wel voor 1 janua-
ri gebeurd zijn. Daarom ver-
plaatste men Prinsjesdag naar 
de derde maandag in september. 
In 1887 werd het de derde dins-
dag van september, zoals we het 
nog steeds kennen. Reizen met 
stoomtrein en koets ging natuur-
lijk niet zo snel en Kamerleden 
moesten al op zondag van huis 
om op tijd in Den Haag te zijn. 
Dat was voor leden van christe-
lijke partijen een bezwaar.

De schrijver van de Troonrede
In 1820 regeerde Koning Willem I
ons land. En dat regeren kunnen 
we letterlijk nemen. Hij had mi-
nisters en er was een parlement, 
maar het was Willem I die de 
besluiten nam. De troonrede 
was dan ook zijn tekst. Dat is nu 
wel anders: Koning Willem-
Alexander leest een tekst 
voor die hij niet zelf heeft 
geschreven. Daarvoor zijn nu 
de ministers verantwoordelijk. 
De koning begon in 1820 zijn 

troonrede met de aanhef “Edel 
Mogende Heeren!”. Want ja, 
het zou nog bijna honderd jaar 
duren voordat Suze Groeneweg 
als eerste vrouw in de Tweede 
Kamer zou worden verkozen. 

Familie
Aan het begin van de Troonrede 
kijkt de koning terug op droevige 
én vreugdevolle gebeurtenissen
in zijn familie. Zijn zuster is 
overleden. En ook zijn moeder, 
Prinses Wilhelmina van Pruisen,
 echtgenote van Stadhouder Wil-
lem V. Ze waren in 1787 uit Den 
Haag verdreven en woonden in 
Nijmegen. Ze was een doortas-
tende dame en besloot naar Den 
Haag te gaan om te regelen dat 
haar man terug kon komen. 

Bij de Goejanverwellesluis 
werd ze tegengehouden door 
de Patriotten, de tegenstanders 
van de Prins. De vreugdevolle 
gebeurtenis in de troonrede is 
de geboorte van de derde zoon 
van de kroonprins. Deze zoon 
was Prins Hendrik die wij in 
Den Haag kennen, omdat er een 
plein en een straat naar hem zijn 
genoemd in het gezellige Zeehel-
denkwartier. 

Vernieuwingen
Heel lang kende de Nederlan-
den per provincie verschillende 
maten en gewichten. Zo had je 
de ‘el’ als lengtemaat. Die was 
afgeleid van de lengte van de 
onderarm, de ellepijp. Maar er 

waren meerdere ‘ellen’. Zo was 
de Amsterdamse el 68,8 cm 
en de Twentse el 58,7 cm. Een 
poging tot standaardisatie was 
al het verklaren van de Haagse 
el (69,4 cm) tot de nationale 
standaard. Uiteindelijk kwam 
in heel Nederland het metrieke 
stelsel, met de meter, kilo en 
andere maten die we nog steeds 
gebruiken. De koning was in 
de troonrede ook heel tevre-
den over de voortgang van de 
inenting tegen koepokken, een 
akelige virusziekte. In 1818 had 
hij een gouden medaille voor 
Koepokkenvaccinatie ingesteld 
voor artsen die bewijsbaar meer 
dan honderd personen hadden 
ingeënt. 

Armoede
De economische situatie was 
rond 1820 slecht en er was veel 
armoede. Tegelijk waren er in 
Drenthe de zogeheten ‘woeste 
gronden’, waar zonder maatre-
gelen geen landbouw mogelijk 
was. In 1918 richtte Johannes 
van den Bosch de Maatschappij 
van Weldadigheid op. Doel was 
om paupers uit de steden onder 
te brengen in landbouwkoloni-
en, waar ze hun eigen onder-
houd konden verzorgen. Een van 
die koloniën was Frederiksoord, 
genoemd naar de tweede zoon 
van de koning. In de troonrede 
spreekt de koning zijn lof uit 
voor dit initiatief. 

Financiën
Geen troonrede is compleet 
zonder dat er over geld wordt 
gesproken. Daarover zegt de 
koning: “De staat van ’s Rijks 
�inanciën heeft, sedert de ope-
ning uwer laatste vergadering, 
geene aanmerkelijke en geene 
ongunstige veranderingen 
ondergaan”. ‘Geene ongunsti-
ge’ is een dubbele ontkenning, 
taalgebruik waarvan ik altijd 
heb geleerd dat je dat niet moet 
gebruiken. 

Ik neem maar aan dat de koning 
bedoelde dat Nederland er 
�inancieel goed bijstond. Dat 
wordt bevestigd door de mede-
deling dat de opbrengst van de 
accijnzen waarschijnlijk hoger 
zal zijn dan in het vorige jaar. 

De koning sluit de troonrede 
af met het vertrouwen dat hij 
steeds ondersteund zal worden 
door de wijsheid en vaderlands-
liefde van de Kamerleden. 

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl

Frederika Sophia Wilhelmina (1751-1820), 
prinses van Pruisen, echtgenote van stadhouder 
Willem V - Collectie Haags Gemeentearchief

Koning Willem I op monument Plein 1813

l meer dan tweehonderd jaar leest ons 
staatshoofd op Prinsjesdag de troonrede 
voor. Wat is er eigenlijk in die tijd veranderd 

en wat is hetzelfde gebleven? Ik heb de Troonrede 
van 1820 erbij gepakt om daar eens naar te kijken. 

A

Troonrede 
van 1820
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Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer 
redactie@dehaagsetijden.nl

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

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

Vormgeving
Brückel Reclame BV

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

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

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

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

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

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

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Op zoek naar Charles Meier
Ik ben op zoek naar een oude 
vriend: Charles Meier. Hij kwam 
rond ’74 - ‘78 vaak bij ons thuis 
aan de Lage Zijde 29. Door 
privéomstandigheden ben ik 
hem uit het oog verloren, maar 
ik ben hem nooit vergeten. 
Charles is geboren in Loosdui-
nen en woonde op kamers aan 
het Sweelinckplein. Hij was 
scheids bij de voetbal via de 
KNVB en had net als ik een gro-
te voorliefde voor Feyenoord 
en muziek uit de jaren zeventig. 
Hij zal nu rond de zeventig jaar 
zijn. Ik zou graag weer in con-
tact met hem komen. Alle info is 
welkom.
Kitty Baams
kittybaams56@gmail.com

Op zoek naar J.H. Beeuwkes
Namens het 103 CV verken-
ningsbataljon ben ik destijds 
gelegerd in Seedorf, lichting 
71-2/ 71-3. Ik ben op zoek naar 
J. H. Beeuwkes, die rond 1970 in 
de Hoenderloostraat 18 in Den 
Haag woonde. Ik wil hem graag 
vinden in verband met een grote 
reünie in mei 2021. Hopelijk 
kan iemand mij helpen? Tevens 
namens de dienstkameraden bij 
voorbaat hartelijk dank.
Corrie Stroop
awstroop@gmail.com

Gevelfoto gevraagd
Ik ben er al jaren mee bezig om 
een foto te verkrijgen van de 

gehele gevel van het schoolge-
bouw aan de Waalstraat-30/32. 
Van 1952 tot 1980 was dit 
de kleermakersschool in Den 
Haag. Ik meen dat het in 1984 
is gesloopt. Wie oh wie kan mij 
helpen aan de gevelfoto?
Frans van Barneveld 
f.van.barneveld@kplmail.nl 

Clubhuis De Mussen 
Bij het lezen van het stuk over 
Clubhuis De Mussen kwamen 
bij mij allerlei herinnerin-
gen boven. Het artikel begint 
met informatie over het boek 
Hondekop. Ik woonde vroe-
ger in Spoorwijk en daar reed 
een ‘stille’ rond op de �iets en 
die werd door ons kinderen 
Hondekop genoemd. Er werd 
verteld dat hij een ballenjatter 
was en wanneer hij dus onze 
straat naderde, doken we met 
z’n allen het portiek in met 
onze bal. Ik heb trouwens nooit 
meegemaakt dat er een bal 
werd meegenomen. Het verhaal 
deed mij daarnaast denken aan 
ons clubhuis de Fram, genoemd 
naar een Noors schip (in Oslo 
ben ik in een museum het schip 
tegengekomen). Voor allerlei 
leeftijden waren er activitei-
ten die pasten bij de leeftijd. 
Elke groep kreeg de naam van 
scheepslui. Mijn broertje zat bij 
de zeuntjes en ik bij de sche-
pelingen. Ook had je nog de 
matrozen en verder ben ik het 
vergeten. Het was een leuke tijd 

daar. Een keer per jaar gingen 
we zogenaamd de evenaar 
passeren en kwam Neptunus 
en werden we ingezeept. In de 
zomer werd er ook een kamp 
georganiseerd. Ik ben met twee 
begeleiders en acht meisjes in 
de leeftijd van 14-15 jaar wezen 
kamperen in Voorthuizen. 
Op de �iets heen en terug; we 
hadden allemaal een houten 
achterwerk. Tot zover mijn 
herinneringen.
Mabel Valkenburgh
mabelvalkenburgh@gmail.com

Schroeder Kringloop-Loop 
Helpt u mee om op onze stad 
een stukje schoner te maken? 
Op woensdag 23 september 
vindt de 2e Schroeder Kring-
loop-Loop plaats in het kader 
van de Week van Duurzaam-
heid, World Cleanup Day (op 
zaterdag 19 september). De 
Schroeder Kringloop-Loop 
is een opruimactie, waarbij 
wij een aantal wijken waar 
kringloopwinkels gevestigd 
zijn samen met buurtbewoners 
schoonmaken. We starten bij 
Schroeder kringloopwinkel/
buurthuis aan de Torenstraat 2: 
we lopen dan via het Westeinde 
en Kortenbos en eindigen bij 
de Schroeder kringloopwin-
kel/buurthuis aan de Loos-
duinsekade 156. Langs deze 
route rapen we zoveel mogelijk 
zwerfvuil op van de straten. 
We lopen in groepen van 
max. zes personen, rekening 
houdend met de richtlijnen van 
het RIVM. Na a�loop ontvangt 
degene die het meeste zwerf-
vuil heeft opgehaald een leuke 
attentie. Het is handig als u uw 
eigen grijpstok en handschoe-
nen kunt meenemen. Het doel 
van de actie is om bewoners 
in de wijk samen te brengen 
en bewustzijn te brengen over 
duurzaamheid.
Frans Biemans
�biemans@schroeder.nl
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Haags Mopje
Op een bruiloftsfeest bij de Bijhorst zegt een gast: “Wat is die 
bruid lelijk”. Hoort hij achter hem: “Zeg, wat meer respect, het 
is wel mijn dochter”. “Oh sorry”, zegt de gast “Ik wist niet dat u 
de vader was” en krijgt als antwoord: “Dat ben ik ook niet, ik 
ben de moeder”.
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.

De Haagse Tijden 
is op zoek naar úw verhaal!
Iedere editie van De Haagse Tijden is gevuld met artikelen, verha-
len en foto’s van onze eigen lezers. Heeft u een mooie herinnering 
aan Den Haag? Wilt u iets vertellen over de wijk waar u vroeger 
woonde, de school of jeugdclub die u bezocht, dat bijzondere 
winkeltje op de hoek waar u altijd boodschappen deed met uw 
ouders? 

Stuur uw verhaal (400-1200 woorden) en eventuele foto’s 
naar redactie@dehaagsetijden.nl en wie weet staat uw artikel 
binnenkort in de krant!

De Passage bestaat dit jaar 135 jaar

Het leven als een passage door de Passage
Bekende Hagenaars �laneerden er ooit door

Louis Couperus zag daar Eline Vere verstild staan
Haagsche speciaalzaken hielden generaties stand

 
Duitse bezetters liepen erdoor in donkere tijden
In de rij voor een stalleskaartje van de bioscoop

Kijken in de etalage van het kleine ‘fop’ winkeltje
Vulpen uitkiezen bij Akkerman voor je diploma

 
Vol van liefde wachtte ik vergeefs daar op je komst

Op de prachtige terrazzovloer viel menige traan
Langs de etalages van Hamilton en de postzegelwinkel

dames op weg naar een High Tea in maison de Bonneterie
 

De parapluspecialist Laboyrie gaf deskundig een advies
Generaties verstrijken, tradities blijven in leven

De kerstboom zal er straks weer in het midden staan
Het leven als een passage door de Passage

Cor van Welbergen, cor.welbergen@minbzk.nl
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Helene Müller werd geboren 
in Duitsland. Ze kwam uit een 
welvarend maar cultuurarm 
ondernemersgezin. Haar vader 
was oprichter van Wm H. Mül-
ler & Co, handelsonderneming 
in ijzer en staal. Ze was een 
leergierig meisje, maar zoals 
dat ging in die tijd, was door-
studeren er voor meisjes niet 
bij. Helene trouwde in 1888 met 
de Nederlander Anton Kröller 
(1862-1941), een gearrangeerd 
huwelijk. Anton was directeur 
van het Rotterdamse �iliaal van 
Müller & Co. Een jaar later stierf 
de vader van Helene, waarna 
Anton directeur werd van het 
hele bedrijf. Onder zijn leiding 
werden de zaken uitgebreid en 
werden er winsten gemaakt. 
Het echtpaar verhuisde met 
vier kinderen in 1900 van Rot-
terdam naar Den Haag. Anton 
begreep dat het opbouwen van 
een sterke band met politici 
en diplomaten de zaken goed 
zouden doen. Ze gingen wonen 
in een prachtig huis aan het Van 
Stolkpark en Anton betrok zijn 
hoofdkantoor in het pand aan 
het Lange Voorhout nummer 3. 

In 1905 kwam er een omme-
keer in het leven van Helene 
Kröller-Müller. Ze was 36 jaar 
en samen met haar dochter He-
lene jr. ging ze cursussen kunst-
beschouwing volgen bij Henk 
Bremmer. De lessen waren bij 
hem thuis aan de Trompstraat. 
Zijn cursisten waren over het al-
gemeen deftige adellijke Haagse 
dames en Helene voelde zich 
tussen hen niet altijd op haar 

gemak. Later gaf 
Bremmer bij haar 
thuis les. Bremmer 
was een echte kunst-
paus. Als hij zei dat 
iets mooi was, dan was 
het mooi. Cursisten 
namen zijn meningen 
klakkeloos over. Hij 
leerde hen vooral beter 
kijken. Hij deed dat door 
middel van vergelijkingen 
en tegenstellingen. Hij liet 
bijvoorbeeld naast elkaar een 
klassiek en een modern werk 
zien, een mooi en een lelijk, of 
een oud en een nieuw. Hij on-
derwees over techniek, kleur 
en geschiedenis. Regelmatig 
had hij het ook over ‘artistie-
ke emotie’. Een bekende uit-
spraak was: “Kunst is wat een 
emotie geeft en gemaakt is 
met de intentie een emotie te 
veroorzaken”. Objectief waren 
zijn lessen bepaald niet. 
Bremmer gaf niet alleen 
les, hij bemiddelde ook bij 
aankopen. Hij nam Helene 
mee naar kunsthandels en 
veilingen. Zo begon Helene 
met het aanleggen van een 
verzameling en Bremmer ad-
viseerde haar. Ze kon zich het 
permitteren grote aankopen 
te doen en daarmee kreeg 
ze meer aanzien bij haar 
deftige medecursisten. Naast 
Bremmer was het haar vriend 
Sam van Deventer (1888-
1972) die haar vergezelde 
tijdens haar kunstreizen. Ze 
had hem leren kennen op de 
hockeyclub van haar kinde-
ren. Haar eerste aankoop was 

het werk Hij komt van ver 
van Paul Gabriel. In 1908 
kocht ze haar eerste Van 
Goghs: Bosrand en Vier 
uitgebloeide zonnebloe-
men. Het feit dat de 
rijken der aarde kunst 
verzamelden was niets 

nieuws. Denk aan de collecties 
van havenbaronnen, zoals die 
van Van Beuningen. Maar dan 
betrof het meestal oude kunst. 
Het was nieuw en gedurfd dat 
Helene moderne en hedendaag-
se kunst kocht.

In 1911 moest Helene een zwa-
re operatie ondergaan. Ze had 
besloten dat als ze het zou over-
leven, zij voor haar collectie een 
‘museumhuis’ zou bouwen dat 
ze wou nalaten aan het Neder-
landse volk. Ze overleefde het. 
Vele plannen en ontwerpen 
voor musea werden gemaakt 
door beroemde architecten als 
Peter Behrens, Ludwig Mies 
van der Rohe en natuurlijk haar 
huisarchitect Hendrik Berlage. 
Ze werden allemaal door haar 
afgewezen. Ze was een veelei-
sende dame. Pas in 1938 zou 
het museum dat we van haar 
kennen geopend worden. Henry 
van de Velde was de architect. 

Maar vóór die tijd, in 1913, 
kocht Anton het pand naast zijn 
hoofdkantoor, aan het Lange 
Voorhout nummer 1. Bremmer 
en Berlage hielden er kantoor 
en Kröller-Müller richtte het in 
als een museum. In de groot-
ste zaal hingen de werken van 
Van Gogh uit zijn Franse tijd. 
Ook was er een zaal helemaal 
gewijd aan kunstenaars van het 
pointillisme, met werken van 
onder andere Georges Seurat, 
Paul Signac en Théo van Rijssel-
berghe. Een aparte kamer had 
ze ingericht met werken van 
symbolist Odilon Redon. Op de 
eerste verdieping hingen haar 
werken van de toen eigentijdse 
kunstenaars Piet Mondriaan, 
Juan Gris en Bart van der Leck. 
Maar de opstellingen veran-

derden constant: door nieuwe 
aankopen, maar ook omdat Krö-
ller-Müller haar kunstwerken 
ging exposeren in het buiten-
land. Haar Van Gogh-verzame-
ling ging tussen 1927 en 1932 
regelmatig op tournee. Tegelij-
kertijd organiseerde ze samen 
met Bremmer op het Lange 
Voorhout tentoonstellingen van 
kunstenaars van wie ze meerde-
re werken in bezit had. Bijvoor-
beeld van Joseph Mendes da 
Costa, Dirk Nijland, Jan Toorop 
en Isaac Israels. Iedereen 
mocht haar museum bezoeken, 
maar je moest van tevoren wel 
schriftelijk een toegangsbewijs 
aanvragen. Bremmer schreef 
de catalogi en Kröller-Müller 
gaf een aantal lezingen over 
moderne kunst. Ze schreef er 
ook een boek over. Kortom, het 
was een zeer kunstlievende en 
levendige bedoening, daar aan 
het Lange Voorhout nummer 1 
en 3. En dat natuurlijk ook alle-
maal dankzij de grote sommen 
geld die Anton verdiende. Als 
Anton zijn bezoekers van zijn 
werkkamer naar die van Helene 
meenam, grapte hij vaak dat ze 
“nu van de creditzijde naar de 
debetzijde gingen”. Helene zelf 
was de eerste directeur in haar 
museum in Otterlo. Midden op 
de Veluwe, waar haar man zo 
graag op jacht ging. Toen zij een 
jaar later in 1939 stierf, nam 
Sam van Deventer het direc-
teurschap over. Het kantoor 
van Anton en het museum van 
Helene in Den Haag aan het 
Lange Voorhout werden helaas 
door brand verwoest in het 
oorlogsjaar 1941. 

Anne Marie Boorsma
abcurskunst@hotmail.com

Het Kröller-Müller Museum aan het Lange Voorhout nr 1

Huwelijksfoto Helene Kröller-Müller en Anton Kröller, 1888

Catalogus van de schilderijenverzameling van Helene 
Kröller-Müller, 1917

Henk Bremmer geschilderd door zijn zoon 
Rudolf Bremmer

Vincent van Gogh, ‘vier uitgebloeide zonnebloemen’, 
augustus-oktober 1887

Paul Gabriel, ‘Hij komt van ver’, circa 1887Lange Voorhout 1. Het eerste museum van Helene Kröller-Müller

ie kent niet het prachtige Kröller-Müller Museum in Otterlo? De vaste 
collectie bevat werken van wereldberoemde kunstenaars. Op de collectie 
van het Van Gogh Museum in Amsterdam na, telt het de grootste verza-

meling Van Goghs ter wereld. Zonder Helene Kröller-Müller (1869-1939) waren de 
kunstverzameling en het museum er nooit gekomen. Zij was het die begin twin-
tigste eeuw Picasso’s en Mondriaans kocht, ‘zoals andere dames zich hoeden en 
handtassen aanmaten’, schreef biograaf Eva Rovers. Maar is het bekend dat He-
lene Kröller-Müller begon te verzamelen in Den Haag en dat kunstpedagoog Henk 
Bremmer (1871-1956) haar adviseerde? Is het bekend dat haar museum aanvan-
kelijk gevestigd was aan het Lange Voorhout nummer 1? Als u binnenkort langs 
‘de mooiste laan van Europa’ loopt, is het een goed idee om even stil 
te staan bij het verhaal van deze bijzondere vrouw.

W

Literatuur: Eva Rovers, De 
eeuwigheid verzameld, Helene 
Kröller-Müller (1869-1939), 
Bert Bakker Amsterdam, 
2010. Thera Wijsenbeek-
Olthuis (red), Het Lange 
Voorhout, Waanders 
Uitgevers, Zwolle, 1998.
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96
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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.

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   

 

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

Landhotel Eifelblick / Vulkaaneifel 
  5 dagen All Inclusive   € 279,00 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. 
Er zijn nog veel meer gastvrije All Inclusive hotels met Veel Voordeel 

BBooeekk  nnuu  uuww  AAllll  IInncclluussiivvee  aauuttoovvaakkaannttiiee  eenn    
PPrrooffiitteeeerr  vvaann  ddee  ssppeecciiaallee  VVoooorrddeeeell  MMiiddwweekkeenn  

nnuu  KKoorrttiinnggeenn  ttoott  wweell  €€  7700,,--  pp..pp..  
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. 

de haagsche
glashandel bv

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

AVOND- NACHT- EN WEEKEND SERVICE
Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor het leveren en zetten van glas.
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De derde dinsdag in 
september
De eerste troonrede werd op 
2 mei 1814 uitgesproken door 
koning Willem I. In artikel 65 
van de Grondwet staat dat 
deze troonrede voorgelezen 
moet worden. In verreweg 
de meeste gevallen werd dit 
door de koning of koningin 
gedaan, maar niet altijd. Zo 
heeft koningin Wilhelmina dit 
overgelaten aan een minister 
toen ze in verwachting was 
van haar dochter. Uiteraard 
werd er in dat geval niet van 
een troonrede gesproken. De 
Gouden Koets die tijdens de 
rijtoer door Den Haag gebruikt 
wordt, werd voor het eerst 
voor deze gelegenheid in 1903 
gebruikt. Deze koets is door de 
bevolking van Amsterdam aan 
koningin Wilhelmina geschon-
ken. De koets is tussen 1897 
en 1898 gebouwd. Ze heeft de 
Tweede Wereldoorlog overleefd 
omdat ze tot museaal object 
verklaard was en dat heeft de 
Duitsers kennelijk weerhouden 
om haar te vorderen, zoals bij 
veel andere voertuigen wel 
gedaan werd. Uit de rest van dit 
verhaal zal blijken dat de koets 
niet altijd gebruikt is om deze 
rijtoer te maken. Aanvankelijk 
vond deze gebeurtenis op de 
eerste maandag van de maand 
november plaats. Die datum is 
enkele malen veranderd. Van de 
derde maandag in oktober naar 
de derde maandag in september 
in 1848. De reden hiervoor was 
dat men de tijd tot 1 januari 
van het volgende jaar te kort 
vond om een en ander voor dat 
nieuwe regeringsjaar te rege-

len. Vervolgens is in 1887 de 
maandag veranderd in dinsdag, 
dit om te voorkomen dat de 
deelnemers aan de vergaderin-
gen op zondag zouden moeten 
reizen. Kamerleden van christe-
lijke huize hadden hier bezwaar 
tegen. De troonrede wordt 
samengesteld door de minis-
ters. Ze leveren een tekst in die 
op dat moment van belang is. 
Tijdens een vergadering van de 
Ministerraad wordt het concept 
van de troonrede besproken. In 
hoeverre de koningin of de ko-
ning invloed heeft op de inhoud 
ervan is onbekend. Naast het 
voorlezen van de troonrede is 
het gebruikelijk om halverwege 
de middag in de Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal de 
Rijksbegroting en de Miljoenen-
nota te presenteren.

1945
Omdat het dit jaar 75 jaar gele-
den is dat de Tweede Wereldoor-
log beëindigd is - hier werd in 
deze krant al de nodige aandacht 
aan besteed - stel ik voor om de 
eerste Prinsjesdag erna op de 
derde dinsdag in november (!) 
1945 onder de loep te nemen. 
Zo vlak na de oorlog leek het 
koningin Wilhelmina verstandig 
om deze bijeenkomst sober te 
houden. De Gouden Koets werd 

vervangen door een auto en 
er stonden geen militairen in 
gala-uniform langs de route. De 
auto werd begeleid door leden 
van de diverse verzetsgroepen 
uit de oorlog, de Binnenlandse 
Strijdkrachten. De troonrede uit 
dat jaar begint als volgt: “Gevoe-
lens van diepe bewogenheid 
mengen zich met vreugde en 
erkentelijkheid nu ik na zes jaren 
van bittere scheiding weer in 
uw midden verschijn. Leed en 
ontbering, nederlaag en ontred-
dering, maar ook offervaardig-
heid en heldenmoed kenmerkten 
de donkere jaren der Duitsche 
furie. In smart gedenken wij de 
tienduizenden Joodsche land-
genoten, die werden gemarteld 
en vermoord, de millioenen 
Nederlanders en Indonesiërs, 
wier veiligheid bedreigd, wier 

levenskracht verteerd en wier 
zedelijk oordeel werd aangetast.” 
Wilhelmina merkte later over 
deze Prinsjesdag op: “Naar mijn 
oordeel de mooiste opening 
der Staten-Generaal die er ooit 
geweest is. De stoet was geheel 
aangepast aan de tijdsomstandig-
heden. Wij gingen per auto. De 
auto werd geëscorteerd door de 
Binnenlandse Strijdkrachten in 
donkerblauwe overall, en de
onderdelen van leger, vloot en 
luchtmacht droegen slechts battle-
dress*.” Ze voegde hieraan toe: 
“Doch ik sta hierin vrijwel alleen.” 
*Battledress is het Engelse woord 
voor gevechtskleding.

De samenkomst van de Sta-
ten-Generaal in 1945 was niet 
zomaar een vergadering. Sinds 
10 mei 1940 was de Tweede Ka-
mer niet bijeen geweest en daar 
komt bij dat het niet vanzelfspre-
kend was dat het parlement op 
dezelfde manier zou doorgaan als 
daarvoor. Hadden we iets van de 
Tweede Wereldoorlog geleerd? 
Moest de regering misschien 
meer macht krijgen ten koste van 

het parlement om zo een volgen-
de oorlog te voorkomen? Was de 
evenredige vertegenwoordiging 
nog wel de juiste vorm om de Ka-
merzetels te verdelen? Moesten 
de zuilen doorbroken worden 
zodat het politieke standpunt 
de voorrang kreeg boven het 
godsdienstige standpunt? Was 
het wel verstandig om met twee 
Kamers door te gaan of moest het 
één Kamer worden? U ziet het, 
vragen en standpunten te over. 
Toch besloot men uiteindelijk 
om min of meer op de oude voet 
door te gaan. 

Twee maanden eerder kwamen 
de Kamerleden die in 1940 in de 
Kamer zaten bijeen om te bepa-
len wie er wél en wie er niet een 
plaatsje verdienden. Tien leden 
zijn tijdens de oorlog overleden 
en de NSB-leden en diegenen die 
met de Duitsers gecollaboreerd 
hebben zijn uiteraard niet wel-
kom. Daarnaast hebben enkele 
leden tijdens de oorlog ontslag 
genomen. De Duitsers hadden 
namelijk bepaald dat alleen de 
leden die ontslag namen recht 
hadden op een pensioen. Kortom, 
er waren nogal wat lege bankjes 
tijdens het uitspreken van de 
troonrede. Op 16 mei 1946 wer-
den deze lege plaatsen opgevuld.

Laat ik met een vraag eindigen. 
Alleen de kinderen van Haagse 
scholen zijn vrij op Prinsjesdag. 
Weet iemand van u wanneer 
dat begonnen is? Ik kan me niet 
herinneren of dat in mijn tijd ook 
al zo was.

Carl Doeke Eisma                                                                                   
carleisma@planet.nl 

Clubactiviteiten in De Mussen

Troonrede 1945

Prinsjesdag, Jan Steen

Tentoonstelling in het clubhuis De Mussen; meester J. de Bruin bewondert het werk van zijn mussen. Foto: Thuring Fotoburo, coll. Haags Gem. Archief
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Samenkomst van staatshoofd en 
parlement

anaf 1930 is het gebruikelijk om de dag 
waarop de troonrede wordt voorgelezen 
Prinsjesdag te noemen. Het woord Prins-

jesdag is van een veel oudere datum, al is het wel 
zo dat het oorspronkelijk een andere betekenis had. 
Het hield verband met de viering van de verjaar-
dagen van de kinderen van een stadhouder of van 
een prins van Oranje. De Oranjegezinden uit die tijd 
maakten er een uitbundig volksfeest van en dit was 
tevens bedoeld als demonstratie tegen de leden van 
andere partijen. De bekende Leidse kunstschilder 
Jan Havickszoon Steen heeft rond 1670 een schil-
derij gemaakt met als titel Prinsjesdag, ter ere van 
de geboorte van prins Willem III van Oranje-Nassau 
op 14 november 1650. In het midden, onderaan het 
schilderij ligt een vel papier en hierop staat: “Op de 
gesondheyt van het nassaus basie, in de eene hant 
het rapier, in de anderen hant het glaesie.”

V
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De Maand september staat bij ons in het teken van 
Diabetische Retinopathie (DRP)

Bij een Diabetische retinopathie 
ontstaan er afwijkingen aan het netvlies 
bij patiënten met diabetes mellitus. 
Naast het aantal Nederlanders (1.2 
Miljoen) met de offi ciële diagnose 
diabetes, heeft ook een fl ink 
aantal mensen diabetes zonder 
het te weten. Doordat de oogziekte 
Diabetische Retinopathie 
zich ongemerkt kan 
ontwikkelen, komt een 
oogonderzoek vaak in een 
later stadium. Het begint 
vaak met kleine bloedvat 
veranderingen en/ of 

kleine bloedinkjes in het netvlies. En 
juist de beginfase van deze afwijkingen 
geeft geen klachten. Laat daarom 
vandaag nog uw ogen controleren bij 
ons in de winkel. Want slechtziend- of 
blindheid is bij 7 op de 10 mensen te 
voorkomen, mits je er snel bij bent!
Met vriendelijke groet, 

  The Good Life Vision
  Willem Royaardsplein 12
  2597 GS Den Haag
 
  070-8877726
  www.thegoodlifevision.com

Betrokken. 
Altijd maatwerk. 
Met aandacht. 

www.cirkelvanafscheid.nl - info@cirkelvanafscheid.nl

Op een liefdevolle manier afscheid 
nemen, die bij jou en je dierbare past.
Dat is wat wij iedereen gunnen.

Merlijn 06 17 49 27 76 Den Haag e.o.
Henriëtte 06 34 01 81 07 Rotterdam e.o.

Boudewijn Regenbogen
Docent Kappersacademie

070-323 92 21/ 06-234 001 38

T H U I S KA P P E R  D E N  H A A G

DE KAPPER
BIJ  U THUIS
DE KAPPER
BIJ  U THUIS

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag
■ Woningstoffering

Speciale service voor senioren

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

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)

Onze steunzolen zijn slechts 1mm 
dik en passen in iedere schoen.
Probeer thuis gratis hoe de op 
maat gemaakte steunzolen u 
verlichting bieden en ontdek hoe 
veel ú binnenkort weer kunt.

Meer informatie of 
de gratis brochure aanvragen?

www.fusselastic.nl

Brandende of vermoeide 
voeten, vermoeide benen, 
een staand beroep?  

Klachten aan nek, rug, 
schouder of knie?  

Platvoeten, diabetische 
voeten, holle voeten of 
spreidvoeten?  

Kramp in de kuiten of artrose?

Door de verende werking 
een traktatie voor de 

voeten, benen, gewrichten 
en ruggengraat.

Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis:053 - 82 00 810

Lekker 
weekje weg 

in Nederland
inclusief 
700 km

ZOMERTARIEVEN!
Laatste weken van de
Personenauto • Personenbus •  Bestelbus • Verhuiswagen • Aanhangwagen

KIJK VOOR ALLE MODELLEN EN TARIEVEN:

WWW.KOHLER.NL

Binckhorstlaan 130 Den Haag  •  070 - 380 90 94
Yperstraat 12 (in de Veste) Delft •  015 - 212 14 19

Voorwaarden:  Inclusief BTW • excl. brandstof • Incl. verzekering* • Aanbieding geldig t/m 31 oktober 2020  
 Niet in combinatie met andere aanbiedingen • *Optie verlagen eigen risico € 12,50 per dag

A-KLASSE
€175,-

7 DAGEN

ZOMERTARIEVEN!

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

WOONSPECIAL
MET GRATIS REDACTIE
Oplage 65.000 exemplaren!
Circa 175.000 lezers per editie

13 OKTOBER 2020
Oplage 65.000 exemplaren!
Circa 175.000 lezers per editie
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Zo werd in 1626 prins Willem II, 
zoon van prins Frederik Hen-
drik en Amalia van Solms, in de 
Grote Kerk gedoopt. Vervolgens 
werden ook de prinsen Willem 
III en Willem V en de kroonprin-
sen Willem I, Willem II, kroon-
prinses Beatrix en onze huidige 
koning Willem Alexander en als 
voorlopig laatste in de rij kroon-
prinses Amalia gedoopt in de 
Grote Kerk. De doopvont dat op 
het Hoogkoor staat werd voor 
het eerst gebruikt in 1967 voor 
de doop van Kroonprins Willem 
Alexander. Ook werd de Grote 
Kerk gebruikt voor inzegenin-
gen van Oranje huwelijken: 
Koningin Wilhelmina trouwde 
hier met prins Hendrik, prinses 
Juliana met prins Bernhard, 
prinses Margriet met mr. Pieter 
van Vollenhoven en ten slotte 
prins Constantijn met Lauren-
tien Brinkhorst.

Monumenten in de kerk
Wat maakt de Grote Kerk verder 
zo bijzonder? Uiteraard zijn 
monumenten: zo staat op het 
Hoogkoor het imposante graf-
monument van admiraal Jacob 
van Wassenaer Obdam.
 
Van Wassenaer Obdam voerde 
in de Tweede Engelse Oorlog 

(1665-1667) het opperbevel 
over de Hollandse vloot. De 
tekst op het monument her-
innert aan zijn heldendaden: 
de overwinning in 1657 op de 
Portugese vloot die met rijke 
goederen terugkeerde uit Brazi-
lië en, in 1658, zijn overwinning 
op de Zweedse vloot in de Sont 
om ten slotte strijdend ten 
onder te gaan tegen de Engelse 
vloot in 1665. Rond het monu-
ment staan vier vrouwen�iguren 
die de deugden Dapperheid, 
Voorzichtigheid, Waakzaamheid 
en Trouw voorstellen.

De familie Van Wassenaer is 
het oudst adellijk geslacht in 
Holland. Hun stamboom gaat 
terug tot 1189 toen een zekere 
Kerstant van Wassenaer een 
oorkonde van Graaf Floris III 
mede ondertekende. Hij was 
als dapifer het hoofd van de 
ho�houding en had een taak 
bij het beheer van het grafelijk 
domein. Een van de zijtakken 
van de Van Wassenaers waren 
de Van Polanens. Johanna, ook 
wel Jehenne genoemd, trouwde 
in 1403 op el�jarige leeftijd met 
de 33 jaar oude Engelbrecht I 
van Nassau. In haar bruidsschat 
zaten onder andere het kasteel 
en land rondom Breda en stads-

kastelen in Brussel en Mechelen. 
Zo kwamen de Nassaus, later 
Oranje-Nassau, in de Nederlan-
den terecht. Een kleinzoon van 
Jacob, Unico Wilhelm, was een 
meer dan verdienstelijke com-
ponist. Hij schreef onder andere 
zes concerti Armonici, die lange 
tijd werden toegeschreven aan 
Pergolesi. Pas nadat in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw 
een handschrift werd gevonden 
in de archieven van kasteel 
Twickel in Overijssel, konden de 
composities aan Unico Wilhelm 
van Wassenaer Obdam worden 
gekoppeld.

Wapenschilden van de 
Ridders van het Guldenvlies
Links en rechts langs de wanden 
van het schip kunt u de wapen-
schilden zien van de Ridders 
van het Guldenvlies. Deze pres-
tigieuze ridderorde was gesticht 
in 1430 door Hertog Filips de 
Goede van Bourgondië. Zij kwa-
men regelmatig bijeen voor een 
vergadering of Kapittel. Zo ook 
in 1456 in Den Haag. Als dank 
voor de genoten gastvrijheid 
werden de wapenborden hier 
achtergelaten. Over de borden 
is veel te vertellen, waarvoor op 
deze plaats geen ruimte is. In de 
zomeruitgave van het tijdschrift 
Haagse Historie staat een artikel 
over deze kunstwerken. Tijdens 
de openstelling kan de bezoeker 
uitgebreide uitleg krijgen over 
deze wapenborden door een 
medewerker van de Grote Kerk.
 
Gebrandschilderde ramen
Verder is de Grote Kerk in het 
trotse bezit van twee ge-

brandschilderde ramen uit de 
zestiende eeuw, vermoedelijk 
uit het atelier van de broers 
Crabeth: het verkondigingsraam 
uit 1541 en het Keizer Karel-
raam uit 1547. Beide ramen zijn 
begin twintigste eeuw gerestau-
reerd. De overige ramen in het 
Hoogkoor door Jan Schouten 
stammen uit 1918. Het raam 
helemaal rechts is van de hand 
van Max Nauta uit 1925: het Jan 
de Bakkerraam, ter nagedach-
tenis aan de eerste protestantse 
martelaar in de Noordelijke 
Nederlanden van de Spaanse
inquisitie. Jan de Bakker, 
gewezen priester uit Woerden, 
werd vanwege Lutherse ideeën 
gevangengezet en gemarteld in 
de Gevangenpoort. Ook werd 
hij ondervraagd door de Groot 
Inquisiteur van Holland. Op 
15 september 1525 werd Jan 
op het Groene Zoodje eerst 
gewurgd, daarna bracht de beul 
het kruit, dat in een zakje om 
zijn nek hing, tot ontplof�ing, 
waarna het lijk werd verbrand. 
Het raam, uitbundig van kleur, 
staat bol van de symboliek, een 
bord onder het raam vertelt 
meer over de betekenissen.
 
Gedenkteken Dirk Arie 
van den Bosch 
Een van de indrukwekkendste
monumenten in de Grote 
Kerk, een witte �iguur van een 
zaaiende vrouw van de Haagse 
beeldhouwer Dirk Wolbers, 
is het gedenkteken voor ds. 
Dirk Arie van den Bosch, die 
in de Tweede Wereldoorlog in 
kamp Amersfoort is gestorven. 
Onder het beeld de tekst: ‘Die 

met tranen zaaien zullen met 
gejuich maaien’. De dominee 
had aan het begin van de 
bezetting een boek geschreven 
met als titel: 666, het getal 
eens menschen. De Duitsers 
beschouwden het, ten onrechte, 
als een aanval op Hitler – 666 
is het getal van de duivel – ze 
vrezen het gesproken woord 
en op 11 december 1940 wordt 
Van den Bosch thuis opgehaald 
door de bezetter en naar het 
Oranjehotel, de gevangenis in 
Scheveningen, afgevoerd. Later 
volgt overplaatsing naar kamp 
Amersfoort waar hij komt te 
overlijden. 
 
De toren, oorspronkelijk los 
van de kerk, stamt uit 1520-
1524. Een grote brand na blik-
seminslag in 1539 verwoestte 
de toren en de kerk waarna in 
1540 energiek met de her-
bouw werd gestart. Bovenin 
de toren, na 288 treden, heeft 
u een prachtig uitzicht over 
de stad. Een gids van GA Den 
Haag vertelt u alle verhalen 
over de toren, het carillon en de 
luidklokken.
                                          
Robert van Venetië
van.venetie@casema.nl                                                                    

De Grote Kerk in beeld gebracht

Van Wassenaer monument

Ds Van den Bosch

Jan de Bakker raam

andaag, op 15 september 2020, wordt de troonrede voorgelezen door het staatshoofd, zoals vast-
gelegd in de Grondwet. Plaats van handeling is niet de aloude Ridderzaal, maar de minstens zo 
aloude Grote Kerk. De Grote Kerk neemt al sinds zijn ontstaan in de vijftiende eeuw een centrale 

plaats in Den Haag in. Ook is er een eeuwenlange band met de koninklijke familie. 

V

Ten slotte maken een 
nadere bezichtiging van de 
renaissance preekstoel, de 
barokke magistraatsbank, 
de wetsborden en niet te 
vergeten de van Assen-
delftkapel een bezoek aan 
de Grote Kerk tot een echte 
aanrader.
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In mijn klas, die startte in 
1950, zat maar één Indische 
jongen, Peter van Reede van 
Oudshoorn. Hij kon veel ver-
halen over Indië vertellen, en 
beweerde in klapperbomen te 
zijn geklommen. De klas was 
vol van bewondering. Pas later 
realiseerde ik mij dat op een 
enkele uitzondering na die 
lelieblanke klas les kreeg van 
een groot aantal Indische juffen 
en meesters. Later vertelden 
mijn ouders dat ze daar lyrisch 
over waren, want vooral in de 
ogen van mijn moeder waren 
Indische mensen beschaafder, 
aardiger, schoner en beleefder. 
Hoe ze daaraan kwam was voor 
mij een raadsel trouwens, want 
zij kende helemaal geen Indi-
sche mensen. Maar dat terzijde. 
Ik kreeg les van meester Paulus 

(zijn achternaam), door colle-
ga’s Con genoemd. Uiteraard 
werden de meesters en juffen in 
die tijd nooit bij hun voornaam 
genoemd! Omdat we Dalton 
kregen in de middag kwam 
je bij vrijwel alle meesters en 
juffen in de klas. Als je je taak af 
had, moest je op een bord met 
spijkertjes achter je naam een 
kartonnetje omdraaien. Aan het 
eind van de week moesten de 
kartonnetjes allemaal een kleur 
hebben. 
Terug naar de juffen en mees-
ters. Beneden zat mevrouw 
Beetzholdz met de eerste klas, 
een heel lieve juffrouw. Voor 
Dalton Geschiedenis, een bruin 
kaartje, moest je naar juffrouw 
Bamberg. Dat duurde maar 
kort want ze ging trouwen 
met mijnheer Keuls en daar-

na nam meester Hadders de 
honneurs waar. Ik denk dat 
meester Moll aan Rekenen deed 
(blauw kaartje) of Taal (rood 
kaartje), maar het kan ook 
meester Klaproth zijn geweest. 
Wie Aardrijkskunde gaf (geel 
kaartje) is mij even ontschoten, 
misschien de niet-Indische 
juffrouw Wagenaar. Mijn mees-
ter Paulus doceerde Kennis 
der Natuur, een samenraapsel 
van Natuurkunde en Biologie 
(groen kaartje). Later werd hij 
leraar op de MULO in de Ame-
rongenstraat. Ook was er nog 
mevrouw Ruijgrok in de andere 
vleugel en juffrouw Pattiwael, 
zonder uitzondering allemaal 
Indisch. Op een of andere 
manier vatte bij mij de gedachte 
dat je Indisch moest zijn om 
meester of juffrouw te worden. 

Alleen juffrouw Wagenaar en 
juffrouw Krediet waren in mijn 
herinnering niet Indisch. Pas in 
de vijfde en zesde klas kwamen 
er ook Indische kinderen in 
de klas. Meester Paulus heb ik 
trouwens nog weleens gezien, 
van hem kreeg ik een kaartje 
toen ik trouwde in 1965. Mees-
ter Hadders kwam ik tegen op 
de bruiloft van mijn zwager 
die ook op dezelfde school had 
gezeten en als kwekeling bij 
hem had gehospiteerd. Niets 
dan lof voor al deze meesters en 
juffen die met enorme klassen 
van meer dan veertig kinderen, 
soms wel vijftig, in groepjes 
werkten en taken maakten voor 

de Dalton-uren waarin voor hun 
onbekende leerlingen de klas in 
kwamen.

Op bovenstaande foto staat 
een deel van de 5/6 klas met 
meester Paulus. Twee groepen 
bij elkaar, ter ere van de Kerst-
tentoonstelling. Links staat 
de handwerkjuffouw juffrouw 
Beerta, achterin meester Pau-
lus. De grote jongen rechts zat 
tijdelijk in de klas. Het was een 
Duitse jongen, ik meen Kurt, die 
uit Berlijn in een gastgezin was 
om aan te sterken.

Joan Verheij
vogelsang@zeelandnet.nl

De Indische juffen en meesters
van de Daltonschool 

eruggerekend moet het in de zomer van 1953 gebeurd zijn. De nieuw-
bouwschool aan de Baambruggestraat was klaar en de Openbare 
Lagere Prinses Wilhelminaschool A en B werden samengevoegd, on-

der aanvoering van een nieuw Hoofd der School, de in driedelig pak gestoken 
meester Steenbergen. Het werd een Daltonschool, of de ouders dat nu wilden of 
niet. Terugkijkend realiseer ik mij later, met het begrip ‘diversiteit’ in mijn achter-
hoofd, dat er verrassend veel Indische meesters en juffen waren. 

T

Een deel van de 5/6 klas van meester Paulus

 Dinsdag 15 september 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 (33) John Vroom (autojournalist)

Renault R10

Tijdens de dagelijkse tramrit
met lijn 12 kwam ik altijd 
langs de grote showroom van 
AutoHaag en daar stond op de 
etalageruit groots de reclame 
voor de R10. Uiteraard ben ik als 
autogek een paar maal eerder 
uitgestapt om deze Renault te 
bekijken. Het was in 1965 een 
vervolg op de Renault R8 die in 
1963 was geïntroduceerd - als 
luxere en grotere uitvoering, 
maar met een grote gelijkenis. 
Onder de motorkap een vier 
cilinder benzinemotor met 1108 
cc en 46 pk die een topsnelheid 
opleverde van 133 kilometer. 
En die extra luxe merkte je 
met name aan de buitenkant 
door meer chroomgebruik. Het 
interieur had ook een fraaiere 
deurbekleding en was voorin 
voorzien van een armsteun. Een 

mooi detail vond ik de deur-
hendels aan de binnenkant. 
Een fraai gevormd verticaal 
trekklepje met daaronder een 
kunststof lus als één geheel. Het 
dashboard was in grote lijnen 
hetzelfde, maar was bij de R10 
voorzien van een glanzende imi-
tatie houtnerf, dat ook ingelegd 
was in het stuur en de versnel-
lingspookknop, wat het geheel 

een wat rijkere aanblik gaf. De 
dashboardkastjes waren nu niet 
meer open, maar voorzien van 
een klepje en de onderste zelfs 
voorzien van een slot. Apart ge-
vormde bumper als overkapping 
van het kentekenvlak waarin 
traditioneel het reservewiel 

geplaatst was. Achterdeuren met 
schuifraampjes en niet vreemd 
voor die tijd, de motor achterin. 
Nadeel daarvan was het wegge-
drag bij deze Renault, want het 
vele gewicht achterin betekende 
overstuur in de bochten en bij 
een hogere snelheid tilde de 
wind de neus iets op waardoor 
het stuurgedrag wat wolliger 
werd. De stoelen voorin waren 
ontworpen voor kleine Fran-
se mannetjes, want zowel de 
leuning als de zitting waren vrij 
kort, dus gaven weinig support 
op de zacht geveerde zittinkjes. 
Voordeel was wel dat de leunin-
gen volledig plat gelegd konden 
worden, zodat je er ook in kon 
slapen. Het stuur stond wat 

rechts naar het midden, zodat 
je er wat scheef achter zat. De 
deurtjes waren vederlicht en een 
makkelijke prooi bij stormachtig 
weer om uit je hand te waaien. 
Achterin had je nog een soort 
kattenbak tussen de achterban-
kleuning en de motorruimte om 
nog wat spullen kwijt te kunnen. 
Het motor- en uitlaatgeluid van 
deze Renault herinner ik mij nog 
goed en klonk plezierig. In 1965 
kostte deze Renault R10 6.250 
euro. In 1967 stopte de produc-
tie en toen waren er 687.675 
geleverd. Voor die tijd een leuke 
gezinsauto.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

ls ik aan de Renault R10 denk dan denk 
ik aan mijn dagelijkse tramritjes met lijn 
6 en 12 naar de Economische School aan 

de Waldeck Pyrmontkade. En als ik aan die school 
denk, moet ik ook weer denken aan juffrouw Bol 
die daar op de Administratie werkte en zeer royaal 
bedeeld was, als u begrijpt wat ik bedoel, en de 
fantasie van een puberende puber elke keer weer 
op hol bracht als je haar over het schoolplein zag 
lopen naar de ingang. Maar wat heeft dat met de 
Renault R10 te maken, vraagt u zich wellicht af. Ik 
ga het u vertellen. 

 Dinsdag 15 september 2020   

Toen Gaby hoorde dat hij 
55 was, getrouwd en vier 
kinderen had, hield zij het 
voor gezien, ondanks zijn 
fraaie Porsche. Geweldig 
trouwens hoe dit merk 
de basislijnen al die jaren 
in stand heeft weten te 
houden. Gaby hopelijk 
ook.

A
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Eerlijk gezegd waren wij thuis 
niet zo fel koningsgezind. We 
koesterden weliswaar sympa-
thie voor het Koninklijk Huis, 
maar we stonden niet vroeg op 
om verzekerd te zijn van een 
plaatsje achter de dranghek-
ken. Van Prinsjesdag boeide ons 
eigenlijk vooral de troonrede, de 
feitelijke en formele betekenis 
van Prinsjesdag, zelfs vastgelegd 
in de Grondwet. We waren meer 
van de inhoud dan van het uiter-
lijk vertoon. Toch zaten we wel 
aan de TV gekluisterd, ook later 
toen het festijn volledig in kleur 
naar ons toekwam. Laten we be-
ginnen bij het begin: het vertrek 
van het Paleis Noordeinde, waar 
het koningshuis verzamelt en de 
gouden koets voorrijdt. Gouden 
Koets? Glazen Koets inmiddels, 
want de gouden variant wordt 
gerestaureerd en dat blijkt een 
proces van zeven jaren te zijn 
dat binnen de begroting van het 

Koninklijk Huis wordt ge�inan-
cierd. De Gouden Koets wordt 
gebruikt vanaf 1903, tussen 
1840 en 1903 werd gebruikge-
maakt van de Glazen Koets. Ook 
bij de doop van prinses Juliana 
in 1909, het huwelijk van prin-
ses Juliana en prins Bernhard 
in 1937, de doop van prinses 
Beatrix in 1938, het huwelijk 
van prinses Beatrix en prins 
Claus in 1966 en bij het huwe-
lijk van prins Willem-Alexander 
en Máxima Zorreguieta in 2002 
werd de Gouden Koets ingezet.
De magie van de Gouden Koets 
is altijd immens geweest, zelfs 
voor nuchtere Hagenaars 
zoals ik. Het trapje dat omlaag 
gebogen werd, de lakei die hielp 
instappen, de paraplu erbij op 
regenachtige Prinsjesdagen 
(want die waren er natuurlijk 
ook) en dan vervolgens de tocht 
naar het Binnenhof. Met overal 
langs de kant enthousiaste 

mensen met vlaggetjes, soms 
gewoon vrolijk uitgedost, soms 
zelfs in klederdracht. Een enkele 
keer is er een incident, zoals 
een onverlaat besluit om een 
waxinelichtje tegen de Gouden 

Koets te gooien, maar het zijn 
uitzonderingen. De tocht met 
de koets wordt ook weleens 
gebruikt om een demonstratie 
te houden, maar die worden 
toch altijd op ‘veilige’ plekken 

geposteerd. Vaak staan die 
mensen al heel vroeg langs de 
route, en soms hebben ze zelfs 
achter de dranghekken de nacht 
doorgebracht in een tent om 
hoe dan ook een goed plekje te 

 Dinsdag 15 september 2020   

Prinsjesdag 2017. Foto: Harry van Reeken, coll. Haags Gem.archief

Groep uit Leerdam, 1961. Foto: Eric Koch, coll. Haags Gemeentearchief

Beatrix in de Gouden koets op Prinsjesdag

ls ik denk aan Prinsjesdag schieten er twee 
namen door mijn hoofd: mijn vroegere buur-
man De Bie en Sjoerd Jakma. De Bie woon-

de op nummer 405 van de Zuiderparklaan, tweehoog 
boven mijn oma op 409 (wij woonden zelf op nummer 
421). De Bie was een van de vier lakeien en dus een 
van de plechtstatige mannen naast de gouden koets. 
Als we naar de TV keken op Prinsjesdag waren we 
altijd nieuwsgierig of ‘meneer De Bie’ in beeld zou 
komen. Sjoerd Jakma is een ex-medewerker van mij 
bij KPN Autolease (voorheen RAC), die daarvoor 
onderoffi cier bij de cavalerie is geweest en na zijn 
vertrek uit het leger nog vele jaren deel mocht uitma-
ken van de cavalerie-escorte op de derde dinsdag in 
september.

A

“De magie van de Gouden Koets is 
altijd immens geweest, zelfs voor 

nuchtere Hagenaars zoals ik.”

De Gouden Koets is een rijtuig uit 1898 (gebouwd door de rijtuig-
fabriek van de gebroeders Spijker) van het Nederlandse Koninklijk 
Huis. Hierin begeeft de koning zich jaarlijks op Prinsjesdag naar de 
Ridderzaal op het Binnenhof om de troonrede uit te spreken. Het 
was een geschenk van de bevolking van Amsterdam aan koningin 
Wilhelmina. De Gouden Koets en de eveneens zeer grote en kostbare 
Glazen Koets kunnen hiervoor worden ingezet. In het protocol zijn 
beide koetsen gelijkwaardig.

Prinsjesdag 
een echt Haags fenomeen

Gouden Koets. Foto: Gemeentepolitie
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bemachtigen. Allemaal hopen 
ze in het blikveld te komen van 
de inzittenden van de Gouden of 
Glazen Koets. Want aanraken zit 
er natuurlijk niet in. 

De entree op het Binnenhof is 
imponerend en het uitstijgen 
altijd spannend. Nee, vallen doet 
nooit iemand, het protocol van 
afdalen en hulp accepteren is 
streng. En dan klinkt de ‘ach’ en 
‘oh’ van het publiek ter plekke 
en de mensen in de huiskamers. 

Want er wordt altijd wel iets ge-
vonden van wat “ze aanhebben”. 
Bewondering, soms a�keurende 
opmerkingen. Dan de ontvangst 
op de trap van de Ridderzaal en 
de entree naar binnen. De TV-

camera’s gaan snel maar over-
zichtelijk langs de al aanwezige 
Kamerleden en bijzondere ge-
nodigden. De hoeden! Wie zou 
dat toch ooit bedacht hebben, 
dat Prinsjesdag ook een beetje 
een exhibitionistisch dagje uit 
zou moeten worden voor vrou-
welijke Kamerleden, ministers 
en staatssecretarissen? En 
partners van dezelfde groepsle-
den. Soms uitermate kunstzin-
nig, creatief, hoopgevend, soms 
depressief makend vanwege het 

volledig ontbreken van gevoel 
voor kleur en verhoudingen. 
En dan is er de troonrede, de 
regeringsverklaring in het 
kort. In de loop der tientallen 
jaren is deze veranderd qua 

woordkeuze en qua toonzet-
ting. Wel steeds duidelijker, de 
toelichting van allerlei jour-
nalisten in praatprogramma’s 
hebben we eigenlijk niet meer 
zo nodig; anno 2019 begrepen 
we de tekst meteen. Maar we 
weten ook dat de politieke 
discussie nog moet beginnen, 
er is in de Ridderzaal niemand 
die roept, dat het “allemaal 
�lauwekul” is wat de koning 
(en voorheen de koninginnen) 
daar zegt. Het koffertje met 
de begroting heeft de Minister 
van Financiën op Prinsjesdag 
wel bij zich, maar er wordt niet 
meteen uit geput of geciteerd. 

Want concrete getallen wor-
den doorgaans in de troonrede 
niet genoemd; dat bewaren de 
ministers liever voor later. Nu 
ja, het is nu toch wel wat meer 
de gewoonte om vroegtijdig 
wat informatie te laten lek-
ken, zodat het parlement vast 
‘op stoom kan komen’ en het 
kabinet de eerste reacties kan 
proeven. Een complete verras-
sing is de troonrede anno 2020 
(dit jaar vanwege corona niet 
voorafgegaan door de Glazen 
koets en in de Grote Kerk in 
plaats van de Ridderzaal).
Ten slotte gaat het koninklijk 
gezelschap weer terug naar 

het Paleis Noordeinde, volgt de 
onvermijdelijke balkonscène, 
kan ‘het volk’ zwaaien en ap-
plaudisseren en is Prinsjesdag 
weer voorbij. Maar elk jaar kij-
ken we er weer naar uit, zowel 
naar de vorm, de mensen langs 
de hekken en de inhoud. Want 
daar gaat het tenslotte om: wat 
is de regering van plan, wat 
gaat het parlement daarvan 
vinden en wat gaan wij bur-
gers ervan merken? Folklore 
met grote �inanciële gevolgen 
zou je het kunnen noemen.  

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

 Dinsdag 15 september 2020   

Prinsjesdag 2017. Foto: Harry van Reeken, coll. Haags Gem.archief

Groep uit Leerdam, 1961. Foto: Eric Koch, coll. Haags Gemeentearchief

Hoedjes van Prinsjesdag 2019. Foto: ANP

Erica Terpstra was de starter van de hoedentraditie

Sjoerd Jakma

Escorte in de Paleisstraat. Foto: Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief

Sjoerd Jakma (zie foto 
hiernaast) heeft nog een 
leuke anekdote: ooit stopte de 
gouden koets een keer. Tegen 
alle afspraken en protocol-
len in. Niemand wist meteen 
waarom. Maar tijdens de 
lunch na de troonrede zei 
Beatrix desgevraagd: vraag 
dat maar aan die wachtmees-
ter met die snor, die weet dat 
wel. Dat klopte, want Sjoerd 
wist dat de kapelmeester van 
de KMK klein van stuk was en 
de groep daarachter, vanwege 
diens lage looptempo, steeds 
als een harmonica inschoof. 
Totdat men bijna tegen elkaar 
aan botste en er noodgedwon-
gen gestopt moest worden.  



 pagina 11 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

bemachtigen. Allemaal hopen 
ze in het blikveld te komen van 
de inzittenden van de Gouden of 
Glazen Koets. Want aanraken zit 
er natuurlijk niet in. 

De entree op het Binnenhof is 
imponerend en het uitstijgen 
altijd spannend. Nee, vallen doet 
nooit iemand, het protocol van 
afdalen en hulp accepteren is 
streng. En dan klinkt de ‘ach’ en 
‘oh’ van het publiek ter plekke 
en de mensen in de huiskamers. 

Want er wordt altijd wel iets ge-
vonden van wat “ze aanhebben”. 
Bewondering, soms a�keurende 
opmerkingen. Dan de ontvangst 
op de trap van de Ridderzaal en 
de entree naar binnen. De TV-

camera’s gaan snel maar over-
zichtelijk langs de al aanwezige 
Kamerleden en bijzondere ge-
nodigden. De hoeden! Wie zou 
dat toch ooit bedacht hebben, 
dat Prinsjesdag ook een beetje 
een exhibitionistisch dagje uit 
zou moeten worden voor vrou-
welijke Kamerleden, ministers 
en staatssecretarissen? En 
partners van dezelfde groepsle-
den. Soms uitermate kunstzin-
nig, creatief, hoopgevend, soms 
depressief makend vanwege het 

volledig ontbreken van gevoel 
voor kleur en verhoudingen. 
En dan is er de troonrede, de 
regeringsverklaring in het 
kort. In de loop der tientallen 
jaren is deze veranderd qua 

woordkeuze en qua toonzet-
ting. Wel steeds duidelijker, de 
toelichting van allerlei jour-
nalisten in praatprogramma’s 
hebben we eigenlijk niet meer 
zo nodig; anno 2019 begrepen 
we de tekst meteen. Maar we 
weten ook dat de politieke 
discussie nog moet beginnen, 
er is in de Ridderzaal niemand 
die roept, dat het “allemaal 
�lauwekul” is wat de koning 
(en voorheen de koninginnen) 
daar zegt. Het koffertje met 
de begroting heeft de Minister 
van Financiën op Prinsjesdag 
wel bij zich, maar er wordt niet 
meteen uit geput of geciteerd. 

Want concrete getallen wor-
den doorgaans in de troonrede 
niet genoemd; dat bewaren de 
ministers liever voor later. Nu 
ja, het is nu toch wel wat meer 
de gewoonte om vroegtijdig 
wat informatie te laten lek-
ken, zodat het parlement vast 
‘op stoom kan komen’ en het 
kabinet de eerste reacties kan 
proeven. Een complete verras-
sing is de troonrede anno 2020 
(dit jaar vanwege corona niet 
voorafgegaan door de Glazen 
koets en in de Grote Kerk in 
plaats van de Ridderzaal).
Ten slotte gaat het koninklijk 
gezelschap weer terug naar 

het Paleis Noordeinde, volgt de 
onvermijdelijke balkonscène, 
kan ‘het volk’ zwaaien en ap-
plaudisseren en is Prinsjesdag 
weer voorbij. Maar elk jaar kij-
ken we er weer naar uit, zowel 
naar de vorm, de mensen langs 
de hekken en de inhoud. Want 
daar gaat het tenslotte om: wat 
is de regering van plan, wat 
gaat het parlement daarvan 
vinden en wat gaan wij bur-
gers ervan merken? Folklore 
met grote �inanciële gevolgen 
zou je het kunnen noemen.  

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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Prinsjesdag 2017. Foto: Harry van Reeken, coll. Haags Gem.archief

Groep uit Leerdam, 1961. Foto: Eric Koch, coll. Haags Gemeentearchief

Hoedjes van Prinsjesdag 2019. Foto: ANP

Erica Terpstra was de starter van de hoedentraditie

Sjoerd Jakma

Escorte in de Paleisstraat. Foto: Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief

Sjoerd Jakma (zie foto 
hiernaast) heeft nog een 
leuke anekdote: ooit stopte de 
gouden koets een keer. Tegen 
alle afspraken en protocol-
len in. Niemand wist meteen 
waarom. Maar tijdens de 
lunch na de troonrede zei 
Beatrix desgevraagd: vraag 
dat maar aan die wachtmees-
ter met die snor, die weet dat 
wel. Dat klopte, want Sjoerd 
wist dat de kapelmeester van 
de KMK klein van stuk was en 
de groep daarachter, vanwege 
diens lage looptempo, steeds 
als een harmonica inschoof. 
Totdat men bijna tegen elkaar 
aan botste en er noodgedwon-
gen gestopt moest worden.  
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De zaak van Van Buuren, een 
‘snoepwinkel’ of, volgens mijn 
overleden nicht Hannie, een 
chocolaterie, werd gedreven 
door mijn oma en opa, feitelijk 
door de twee ongehuwde tantes, 
en was gevestigd op de plek 
waar nu Mijnheer Chocolade is. 
Erboven had mijn moeder een 
pension. Ze trouwde later met 
de zoon des huizes, die in Vlaan-
deren werkzaam was geweest, 
maar daarna vanwege de liefde 
de�initief naar Nederland kwam. 
Samen begonnen zij in de crisis-
tijd een winkeltje aan de Kanaal-
weg, gebaseerd op de winkel van 
Alex de Wind in de Keizerstraat; 
het kleine winkeltje had dan 
ook de weidse naam Warenhuis 
de Gunst. Ik realiseer mij niet 
iedere dag als ik de dagelijkse 
boodschappen doe in de Keizer-
straat dat ik op nr. 124 de plaats 
passeer waar de liefde van mijn 
vader en moeder groeide en dus 
mijn oorsprong is.

Mijn oma, opa en de twee tantes 
waren katholiek, nogal fana-
tiek. Oorspronkelijk a�komstig 
uit Zeeland - mijn oma had het 
kostuum van de katholieke 
Zuid-Bevelandse boerin nog 
gedragen - kwamen ze feitelijk 
uit Alkmaar waar mijn opa had 
gewerkt aan het indrukwek-
kende stoomtramnet dat de 
provincies verbond en dat later 
tot de blauwe tram behoorde: 

de NZHSTM (de Noord-Zuid-
Hollandse stoomtramweg 
maatschappij). Ze kwamen naar 
Scheveningen in de vroege jaren 
twintig. Misschien hebben ze 
zich een vreemde eend in de 
bijt gevoeld in het calvinisti-
sche Scheveningen. Dat bleek 
echter niet uit het succes van die 
‘prachtzaek’; vooral op zaterdag-
avond was het zo druk dat men 
buiten in de rij stond.

Mijn moeder was a�komstig uit 
Rotterdam, maar had Den Haag 
als de stad der steden geadop-
teerd. Ze was dynamisch en 
werkte vanaf de jaren twintig 
als serveuse in de Haagse en 
Scheveningse Horeca. In Den 
Haag had ze eerst een ‘wijk’ 
gepacht bij Hecks lunchroom 
aan het Spui. Ze kon meer geld 
verdienen ‘op’ Scheveningen 
en werkte daar bij Hablé en 
Houtmeyer, naast het Kurhaus. 
Ze zal er ook wel hebben moeten 
betalen om er te mogen wer-
ken, maar ze had er een wijk. 
Van het culturele leven pikte ze 
een graantje mee, want ze kon 
stralend vertellen dat Richard 
Tauber (een grote operette-
tenor uit jaren dertig �ilms) en 
Benjamin Ogiegelie, zo sprak ze 
het uit (lees: Beniamino Gigli, 
de grootste tenor van zijn tijd) 
in haar wijk hadden gezeten, 
evenals Maurice Chevalier. Toen 
haar zuster, mijn tante Toos, die 

bij de winkel van de Gruyter 
in de Keizerstraat werkte (ook 
daar schreef Immetje over - nu 
is Gall en Gall er gevestigd) haar 
op een lege verdieping in de 
Keizerstraat wees (‘boven die 
mooie chocolaterie’), aarzelde ze 
niet. Ze huurde het pand, laadde 
haar spullen op een handwagen, 
duwde die van Den Haag naar 
Scheveningen en begon er een 
goedlopend pension, waarin 
voornamelijk Joodse gasten 
kwamen logeren naast veel 
Duitse en Oostenrijkse musici, 
die in de zomer in de strijkjes 
en zigeunerorkesten in cafés 
en restaurants werkten en daar 
sfeermuziek boden in de mooi-
ste badplaats van Europa. 

Ook mijn moeder koos voor 
Scheveningen in de jaren twin-
tig. Ik realiseerde mij (zelf ben 
ik er in 1940 geboren) dat ik 
bijna honderd jaar ervaring heb 
met Keizerstraatverhalen. Mijn 
ouders waren beiden van 1897, 
leefden vanaf 1920 regelmatig 
op Scheveningen, beiden waren 
vertellers, vooral mijn levendige 
moeder die niets lever deed dan 
mensen bekijken en met hen 
praten.

Soms spelen die verhalen nog 
door mijn hoofd. Lijn 8 die nog 
door de Keizerstraat reed en 
zijn eindpunt had bij de kerk; 
de drukte op Pinksterdrie als de 
Scheveningers feest hadden en 
wapperden met geld; de wilde 
verhalen over het ‘matten met 
de politie’ bij de Bloedpoort 
(met de ‘politie te paard met de 
‘blanke’ sabel’), en andere ver-
halen over de vissersbevolking. 

Ook het incident tijdens het hu-
welijk van mijn tante Toos met 
een Scheveninger, Piet Vrolijk, 
leverde een verhaal op. Tijdens 
de bruiloft kwam een Scheve-
ningse dame in kostuum met 
een zwaar blad kof�ie binnen. 
Een van mijn moeders broers, 
hofmeester bij de Holland-Ame-
rikalijn, stond op en riep: “Geef 
maar aan mij, meue!” Het ging 
om dat laatste woord. Het was 
overigens pure bereidwilligheid.

Ook de verhalen over de winke-
liers zijn blijven hangen. Piet en 
Els van Balen, de fotograaf waar 
je ook foto’s kon laten maken, in 
een strandstoel met een hoopje 
zand erachter en een soort 
wolkendecor. Deze kleine mid-
denstander voelde zich bedreigd 
door de drogist wiens chemisch 
vernuft hem in staat stelde om 
ook �ilmpjes af te drukken. Piet 
van Balen liet in zijn fotomapjes 
drukken: ’Uw foto’s zullen niet 
mislukken, maar breng ze NOOIT 
bij een drogist’. Toen ik later 
weer op Scheveningen kwam 
wonen heb ik zoon William nog 
ontmoet, die de zaak had over-
genomen maar ineens verdween. 
Er waren ook nog strandfoto-
grafen die een foto maakten, wat 
onder een doek rommelden en 
dan een ge�ixeerde afdruk van 

een zwart-wit foto tevoorschijn 
toverden met weer een a�beel-
ding van een jonge man met een 
strohoedje naast een meisje; 
eerst met een hoed als een wa-
genwiel en later een pothoed.

Mijn moeder had Joodse buren, 
de textielhandelaar Speijer op 
de hoek van de Marcelisstraat. 
Ze maakte kennis, er groeide een 
vriendschap, en ze musiceerde 
met Sally en Ebie Speijer. Zelf 
speelde ze een beetje viool. Wat 
Sallie speelde weet ik niet meer, 
maar Ebie speelde cello. Ze 
werd ‘sjabbesgoy’ bij de Joodse 
familie: ‘sjabbes’ staat voor 
‘sabbat’, een ‘goy’ is een christen. 
Zij mocht dus dingen doen die 
een Jood niet mocht doen vanaf 
vrijdagavond. Ze deed bijvoor-
beeld het licht aan. Het was een 
kwestie van vertrouwen.
Toen kwam de relatie met mijn 
vader, stormachtig, ineens, de 
verhuizing naar de Kanaalweg, 
mijn geboorte, de evacuatie 
waarbij wij naar Rijswijk gingen 
en niet meer in Scheveningen 
terugkwamen, tot in augustus 
1945 het strand weer openging 
en ik samen met mijn moeder 
vol verwachting met lijn 8 naar 
Scheveningen reed en bij de 
Keizerstraat uitstapte. Ze stopte 
bij de winkel van Speijer en ging 
naar binnen. Sally stond achter 
de toonbank. Toen mijn moeder 
naar de ouders informeerde, 
haalde Sally haar schouders op. 
Dat was alles. 
De dag eindigde minder leuk 
dan hij begonnen was.

Hans Franse
hansfravonk@libero.it

e lezer van De Haagse tijden die enige 
tijd geleden vroeg naar winkels in de 
Keizerstraat had er voldoende aan 

gehad om even in het leuke boekje van E.S.L. 
Moen-Knoester, beter bekend als Immetje, te 
zoeken. Het gaat om het boekje Impressies van 
Immetje, in eigen beheer uitgegeven in 2004. In 
haar gedichtje dat Erinneringe aen de straet… 
heet, roept ze een bijna compleet beeld op van 
het winkelbestand in, wat ook mijn moeder, ‘de 
straet’ noemde. Toen ik het gedichtje nog eens 
herlas, viel me deze strofe op: ‘…Waer ‘k, as 
kind, vaek naer binne ‘eb staen glure. Was tie  
prach’zaek, met al die spiegels, van Buuren…’

Gedachten over de Keizerstraat   
D

Een druk terras (Hablé of Houtmeier). Mijn moeder middenin, met bril. Let op het nummer rechts op de foto, 1119 zo kon je bij de straatfotograaf nabestellen

Foto gemaakt bij Piet van Balen, alwaar decor en strandstoelen aanwezig waren

Mijn moeder als serveerster
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

“Café de Florèz? 
  Gewoon doen!”

Ingrediënten
- 400 ml karnemelk
- 1 vanillestokje
- 250 gr bloem
- 4 theelepels bakpoeder
- 0,5 theelepel zout
- 2 eetlepels suiker
- 2 eieren
- 2 eetlepels zonnebloemolie
- 1 doosje aardbeien
- 200 ml slagroom
- poedersuiker

Pancakes
We hadden bijna alles al in huis behalve 
karnemelk, want Marcello haat karne-
melk. Een vanillestokje hadden we ook 
niet. We schrokken bij Appie wel even 
van de prijs van dit vanillestokje... Toch 
gekocht en gelukkig maar, want dat maakt 
dit recept wel helemaal af. 

Bereiding
1. Schenk de 

karnemelk in een 
kom. Snijd het 
vanillestokje 
in de lengte 
doormidden 
en schaap het 

merg eruit.
2. Meng het 

vanille merg, bloem, 
bakpoeder, zout en 

2 eetlepels suiker met de karne-
melk. Roer de eieren door het beslag. 
Het beslag wordt misschien wat dikker 
dan je gewend bent.
3. Verhit olie in een klein koekenpannetje 
met antiaanbaklaag en bak van het beslag 
de kleine pancakes in een paar minuten 
gaar. Als je een bord bovenop een pan-
netje met kokend water zet en je daar de 

pannenkoeken op legt die al klaar zijn, 
blijven die onder een alufolie lekker warm.
4. Was de aardbeien, verwijder de kroon-
tjes en snijd ze in vieren. Klop de slag-
room luchtig op met de overige suiker.
5. Leg op elk bordje 2 of 3 pannenkoekjes. 
Verdeel de aardbeien en slagroom over 
de stapeltjes pancakes en bestrooi met 
poedersuiker. 

Eet smakelijk! 
En bedankt, Demi Rose.

Café de Florèz
Annastraat 17, Den Haag
Reserveren: 070 7430760
info@cafede�lorez.nl

Gerechten € 10,00 
(2 specialiteiten van € 20,00)
Steppen-grass €  5,00
Dessert vanaf €  5,00
Drankjes normale prijzen

Van Demi Rose, chef bij Café de Florèz, kregen we dit superlekkere en bovendien 
makkelijke recept voor pannenkoekjes. We maken bijna nooit zoete desserts (meestal 
kopen we een ijstaart ofzo...), maar dit recept hebben we met veel liefde gemaakt. 

In 1958 richt René The Rockin’ 
Sensation Boys op. Hij speelt 
hier voor het eerst op een 
zelfgebouwde elektrische gitaar. 
Bassist Rudy Resz gebruikt 
als bas een theekist met een 
bezemsteel en een draad eraan. 
Versterkers zijn oude radio’s. De 
band bestaat verder uit Hugo 
v.d. Jagt (gitaar), Jaap Berkhout 
(gitaar), Wim Postuma (klari-
net) en Reyn Rozenburg (drum). 
Het eerste optreden is op 27 
juni 1958 op een schoolfeest 
van de Han Stijkelschool aan de 
Waldeck Pyrmontkade.

Het is de tijd van de indo-band-
jes. René verft zijn haar git-
zwart, waardoor iedereen denkt 
dat hij ook een Indo is, maar 
met zijn grote kuif wil hij vooral 
op Elvis Presley lijken. Op de 

verkiezing van de Nederlandse 
Elvis Presley, in zaal Amigo aan 
de Nieuwstraat op 24 sep-
tember 1958, wordt hij derde. 
In 1959 maakt Rein de Vries 
(Patsy) als tweede zanger deel 
uit van de band. Maar er ont-
staat een conflict tussen René 
en Rein, waarna René de band 
René and his Alligators begint 
(genoemd naar de hit van Bill 
Haley, See you later Alligator), 
met o.a. Hans Emmerik (gitaar) 
en Richard v.d. Kraats (drum). 

René and his Alligators maken 
hun debuut op 11 november 
1959 op een talentenjacht en 
winnen daar de eerste prijs. 

René haalt zijn handels-ulo 
diploma, volgt op het Haags con-
servatorium een klassieke va-
kopleiding voor gitaar en viool 
en begint daarna een opleiding 
van zes jaar (ook voor gitaar en 
viool) die hij vanwege veelvuldig 
optreden niet afrondt. In 1960 
nemen René a/h Alligators hun 
eerste single op voor CNR met 
de nummers So Mad en Knockin’ 
on your window. Hierna volgt 
West-Duitsland, Frankfurt, in de 
R.R. club Weindorf. Daar spelen 
op dat moment veel Haagse 
(indo) rock groepen, waar-
onder The Tielman Brothers, 
The Black Albino’s, The Magic 

Strangers, The Javalins en The 
Crazy Rockers. Er speelt ook nog 
een onbekend rockbandje uit 
Engeland, genaamd The Beatles. 
Terug in Nederland werden er 
twee singles en een EP opge-
nomen bij Phonegram. Op 16 
juli 1962 is het TV-debuut in 
het AVRO-programma Nieuwe 
Oogst. De volgende single wordt 
Guitar Boogie/In the Mood, tot 
op de dag van vandaag een 
monument in de Nederlandse 
popgeschiedenis.

In 1963/64 speelt de band drie 
avonden per week samen met 
bands als The Noise-Makers, 

The Captors en The Solids in het 
paviljoen van dansvereniging 
The Alligators in het Zuiderpark. 
Maar dan tekent zich een ver-
andering af. Bij de explosie van 
tientallen (met name Haagse) 
Nederbeat bandjes (bijv. The 
Motions, The Golden Earrings, 
The Scarlets, Q ‘65) moeten 
de rock&roll bandjes het veld 
ruimen. The Alligators worden 
in 1967 omgedoopt tot Toby 
Collar, met als een van de zan-
geressen de eerste echtgenote 
van René, Bea Willemstein. Ook 
worden nog namen gevoerd als 
The Dimples en Dutch Garden. 
In 1978 kwam de band terug 
onder de naam Renée. Renée 
is Anja Exterkate, de tweede 
vrouw van René. Rond 1982 
wordt Renée ontbonden, onder 
andere vanwege solo-successen 
van Anja. Vandaag de dag treden 
René a/h Alligators weer op 
allerlei feesten en manifestaties 
(Back to the Sixties) op. 

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

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

Rockartiest René Nodelijk
René Nodelijk mag wel worden gezien als een van de meest vooraanstaande rockarties-
ten van de residentie. Geboren op 9 augustus 1942 in de Haagse van Kinsbergenstraat 
speelt hij al in 1957 met vrienden op goedkope Spaanse gitaren onder de naam The 
Beach Boys op het Scheveningse strand, om indruk te maken op de meisjes. 
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Het besef dat monumenten 
waardevol konden zijn en mede 
het gezicht van de stad bepaal-
den, drong maar langzaam tot 
de hersenen van de beleidsma-
kers door. Met name in het cen-
trum waren kaalslag en verkrot-
ting overal zichtbaar. Tot leed 
van het eerdergenoemde zestal. 
Met eigen geld wilde men oude 
panden opkopen en zo van de 
ondergang redden. Paviljoens-
gracht 72/74, waar Spinoza de 
laatste jaren voor zijn dood in 
1677 doorbracht, was in 1976 
het eerste object. Inmiddels 
was ook de gemeente ‘wakker’ 
geworden. B&W brachten de 
nota ‘Zicht op stadsgezicht en 
monumenten’ uit en er kwam 
een bureau monumentenzorg. 
Zelf panden opkopen en in 
oude staat herstellen, deed de 
gemeente echter niet. Om meer 
�inanciële mogelijkheden te 
krijgen, ontstond in 1977 vanuit 
de Stichting de N.V. Stadsher-
stel. Een N.V. die ook van elders 
geld aan kon trekken en ging 
werken met zogeheten certi�i-
caathouders, zeg maar aandeel-
houders. Hen wordt, in ruil voor 
een �inanciële deelname, een 
rendement beloofd van 2,5 tot 
4,5 procent. Doel van stadsher-
stel is ‘het behouden van het 
historische karakter van Den 

Haag en omliggende gemeen-
ten’. Men doet dat door monu-
mentale en stadsbeeldbepalen-
de panden – lees: bedreigde en 
verpauperde monumenten – op 
te kopen, te renoveren en te 
restaureren, om ze vervolgens 
te gaan exploiteren. 

Veertig panden heeft Stads-
herstel inmiddels in handen. 

In 1976 werd begonnen met 
de Oude Molstraat 20-24, de 
Oude Molstraat 30-32 en de 
Oude Molstraat 40-44. Afgelo-
pen jaar kwam daar als laatste 
Duinstraat 21-23 bij. De panden 
in de Oude Molstraat dateren 
uit de periode zestiende eeuw 
tot medio negentiende eeuw. 
Ze hebben allemaal hun eigen 
karakter en het betreft in alle 

gevallen een rijksmonument. 
Duinstraat 21-23 is dat ook, een 
rijksmonument. De voorma-
lige kazerne voor brandweer 
en politie werd in de periode 
1905-1909 gebouwd op basis 
van een ontwerp van architect 
Adam Schadee (1862-1937, 
bouwkundige bij gemeentewer-
ken). Het pand bevat elementen 
uit de neostijl (1890-1914) en 

is ontworpen door architect 
H.P. Berlage (1856-1934, sinds 
1914 woonachtig in Den Haag).
Claudia de Vries legt uit hoe 
Stadsherstel aan de panden 
komt: “We hebben heel veel 
contact met de gemeentelijke 
afdeling Monumentenzorg. De 
gemeente heeft soms het recht 
van eerste aankoop op een 
pand. Dat bieden ze dan aan 
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Paviljoensgracht 36 Hoge Zand 2 - 24 Oude Molstraat 32

p 11 maart 1974 stapten zes heren het pand van notaris J. Birkhoff, 
Nieuwe Parklaan 161 te Den Haag binnen: P.J. Berger, directeur Van 
Landschot Bank, D.E. Hoorens van Heijningen, journalist Het Vader-

land, L. Molhuysen, journalist, L. Oosterhof, makelaar, A.G. Sijthoff, directeur 
Haagsche Courant en J.H.C. Voorhoeve, uitgever. Op zich geen alledaagse 
combinatie, maar het zestal had een gezamenlijk doel: oprichting van de 
Stichting monumentenfonds Den Haag en omgeving. Het was de tijd van de 
sloop. Den Haag moest grootser, wijder en beter worden. Nieuw in plaats van 
oud. Historische panden werden zonder scrupules afgebroken of dichtge-
timmerd en aan hun lot over gelaten.

O
Haagse monumenten van ondergang gered 

Lange Beestenmarkt, Van KleefSpui 173. Foto Stadsherstel
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ons aan. We krijgen ook tips 
van mensen dat een bepaald 
pand liefde en aandacht nodig 
heeft. Of we lopen zelf ergens 
tegenaan wanneer we een bord 
Te Koop zien staan. Het minst 
oude pand in ons bezit stamt 
uit 1925. De mate van verval is 
de maatstaf. Daarna starten we 
een haalbaarheidsonderzoek. 
Wat zijn de kosten van aankoop, 

renovatie en restauratie en wat 
levert verhuur van het pand ons 
daarna op? Samen met onze 
projectmanager, een architect 
en iemand van de gemeente 
bekijken we wat er aan zo’n 
pand mag gebeuren en wat er 
kan. We willen behouden wat 
er is, maar soms ook dingen 
terugbrengen die al verdwenen 
zijn door ze na te maken. We 

werken met een gespeciali-
seerde groep aannemers die 
het ook leuk vinden dit te doen. 
De laatste tijd werken we veel 
met Braaksma en Roos uit Den 
Haag.’’ Nadat een pand is her-
steld verhuurt Stadsherstel het. 
Het kan dan gaan om woningen, 
kantoorruimten of bedrijfs-
ruimten en horeca. Stadsher-
stel laat echter niet iedereen 
zomaar toe. Met potentiële 
huurders zijn er persoonlijke 
ontmoetingen voordat een 
huurcontract, inclusief proefpe-
riode, wordt gesloten. Nadien 
is er toezicht en controle. “We 
doen het in eigen beheer en het 
gaat best goed”, aldus Claudia 
de Vries. 

Met de huuropbrengst �inan-
ciert Stadsherstel de volgende 
aankopen, want men wil door-
groeien. Om dat mogelijk te 
maken is er ook een projectma-
nager aangetrokken. Daarnaast 
zijn er recent panden van de 
Stichting Monumentenfonds 
overgenomen: Koninginne-
gracht 42 (een statig herenhuis 
uit 1870), Molenstraat 25 
(een pand uit begin vijftiende 
eeuw) en Nobelstraat 1 (ook 
uit begin vijftiende eeuw). Een 
ander project is de oprichting 
van de Vereniging Vrienden 
Monumentaal Erfgoed. Van 
deze vereniging kan eenieder 
voor dertig euro per jaar lid 
worden. In ruil daarvoor kan 
men lezingen bijwonen, mee-
doen aan rondleidingen of een 
stadswandeling. De Vrienden 
moet een brug slaan tussen 
belangstellenden en certi�icaat-
houders. Certi�icaathouder kan 
men pas worden als er jaarlijks 
920 euro wordt betaald, en dat 
bedrag kan en wil niet iedereen 
opbrengen. Er zijn nu 324 van 
die certi�icaathouders met als 
grootste deelnemers: gemeente 

Den Haag, ABNAmro, Oranje 
Fonds, Fonds 1818, REI Fund 
Netherlands, ASR Beleggin-
gen en Woonzorg Nederland. 
Overigens heeft Stadsherstel 
sinds vorig jaar een samenwer-
king met het Haags Montessori 
Lyceum (HML). In de wiskunde-
lessen wordt gebruikt gemaakt 
van ‘problemen’ waar Stadsher-
stel tegenaan loopt zoals index 
van huren, hypotheek voor een 
te kopen pand of betalingster-
mijnen in de relatie met de aan-
nemer. De leerlingen bezoeken 
in dit kader ook monumenten 
om het zo allemaal wat concre-
ter en levendiger te maken.

Terug naar de monumenten in 
bezit van Stadsherstel. Bijzon-
der trots is men op een serie 
van tien panden in de Haagse 
binnestad – ‘pareltjes’, volgens 
Stadsherstel – waarvoor men 
onder het mom ‘Bouwen aan 
Haags karakter!’ zelfs een stads-

wandeling van vier kilometer 
heeft uitgezet. Gestart wordt 
bij Herengracht 16 om via de 
Oude Molstraat, Raamstraat 
9, Prinsegracht 6, Hoge Zand 
2-24, Lange Beestenmarkt 
109, Boekhorststraat 151-191, 
Paviljoensgracht 36, Bierkade 
18 te eindigen bij Spui 173. Een 
speciale vermelding verdienen 
nog twee andere objecten. 

Allereerst Kazernestraat 50, 
de ‘s Gravenhaagsche Stadsrij-
school: de oudste burgerma-
nege van Nederland (gebouwd 
in 1806), door koning Lodewijk 
Napoleon Bonaparte in 1810 
aan Den Haag geschonken. Ten 

tweede De Drie Hoe�ijzers, 
Zwetstraat 1. Het oude bierde-
pot van brouwerij De Drie Hoef-
ijzers uit Breda (1538-2004), 
inclusief kantoor, koelhuis en 
stallen. Gebouwd in 1912-1913. 
De Drie Hoe�ijzers brachten 
hun bier per trein naar Den 
Haag HS. Vervolgens werd het 
aan de Zwetstraat opgeslagen 
om van daaruit door Den Haag 
gedistribueerd te worden: 
eerst per paard en wagen, later 
in voertuigen met een eigen 
motor. Het kantoor is inmid-
dels opgeknapt en omgebouwd 
tot zes appartementen. Het 
koelhuis is in gebruik door de 
Broodbrouwers: broodbakkers 
die ook aan horeca doen. Voor 
de stallen wordt nog naar een 
oplossing gezocht. De overkap-
ping is zo’n tien jaar geleden 
gesloopt. Stadsherstel wil dit 
in een modern jasje terugbren-
gen zodat het karakter van het 
bierdepot terugkeert.

Tot slot een citaat van Bernard 
Ferf Jentink, directeur van 
Stadsherstel, die het geheel tot 
de kern terugbrengt: “Mensen 
identi�iceren zich met de gebou-
wen van een stad. Die maken 
een stad herkenbaar en uniek. 
Met de sloop of verwaarlozing 
van beeldbepalende en histo-
rische gebouwen gaan kennis, 
Haagse historie en een aange-
name leefomgeving verloren. 
Bovendien hebben veel mensen 
juist in deze tijd van globalise-
ring behoefte aan authentieke 
beelden.”

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

 Dinsdag 15 september 2020   
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“Mensen vinden het leuk te wonen of 
werken in een monumentaal pand. 
Ze gaan er met veel zorg mee om.”

Haagse monumenten van ondergang gered 

Lange Beestenmarkt, Van Kleef
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ons aan. We krijgen ook tips 
van mensen dat een bepaald 
pand liefde en aandacht nodig 
heeft. Of we lopen zelf ergens 
tegenaan wanneer we een bord 
Te Koop zien staan. Het minst 
oude pand in ons bezit stamt 
uit 1925. De mate van verval is 
de maatstaf. Daarna starten we 
een haalbaarheidsonderzoek. 
Wat zijn de kosten van aankoop, 

renovatie en restauratie en wat 
levert verhuur van het pand ons 
daarna op? Samen met onze 
projectmanager, een architect 
en iemand van de gemeente 
bekijken we wat er aan zo’n 
pand mag gebeuren en wat er 
kan. We willen behouden wat 
er is, maar soms ook dingen 
terugbrengen die al verdwenen 
zijn door ze na te maken. We 

werken met een gespeciali-
seerde groep aannemers die 
het ook leuk vinden dit te doen. 
De laatste tijd werken we veel 
met Braaksma en Roos uit Den 
Haag.’’ Nadat een pand is her-
steld verhuurt Stadsherstel het. 
Het kan dan gaan om woningen, 
kantoorruimten of bedrijfs-
ruimten en horeca. Stadsher-
stel laat echter niet iedereen 
zomaar toe. Met potentiële 
huurders zijn er persoonlijke 
ontmoetingen voordat een 
huurcontract, inclusief proefpe-
riode, wordt gesloten. Nadien 
is er toezicht en controle. “We 
doen het in eigen beheer en het 
gaat best goed”, aldus Claudia 
de Vries. 

Met de huuropbrengst �inan-
ciert Stadsherstel de volgende 
aankopen, want men wil door-
groeien. Om dat mogelijk te 
maken is er ook een projectma-
nager aangetrokken. Daarnaast 
zijn er recent panden van de 
Stichting Monumentenfonds 
overgenomen: Koninginne-
gracht 42 (een statig herenhuis 
uit 1870), Molenstraat 25 
(een pand uit begin vijftiende 
eeuw) en Nobelstraat 1 (ook 
uit begin vijftiende eeuw). Een 
ander project is de oprichting 
van de Vereniging Vrienden 
Monumentaal Erfgoed. Van 
deze vereniging kan eenieder 
voor dertig euro per jaar lid 
worden. In ruil daarvoor kan 
men lezingen bijwonen, mee-
doen aan rondleidingen of een 
stadswandeling. De Vrienden 
moet een brug slaan tussen 
belangstellenden en certi�icaat-
houders. Certi�icaathouder kan 
men pas worden als er jaarlijks 
920 euro wordt betaald, en dat 
bedrag kan en wil niet iedereen 
opbrengen. Er zijn nu 324 van 
die certi�icaathouders met als 
grootste deelnemers: gemeente 

Den Haag, ABNAmro, Oranje 
Fonds, Fonds 1818, REI Fund 
Netherlands, ASR Beleggin-
gen en Woonzorg Nederland. 
Overigens heeft Stadsherstel 
sinds vorig jaar een samenwer-
king met het Haags Montessori 
Lyceum (HML). In de wiskunde-
lessen wordt gebruikt gemaakt 
van ‘problemen’ waar Stadsher-
stel tegenaan loopt zoals index 
van huren, hypotheek voor een 
te kopen pand of betalingster-
mijnen in de relatie met de aan-
nemer. De leerlingen bezoeken 
in dit kader ook monumenten 
om het zo allemaal wat concre-
ter en levendiger te maken.

Terug naar de monumenten in 
bezit van Stadsherstel. Bijzon-
der trots is men op een serie 
van tien panden in de Haagse 
binnestad – ‘pareltjes’, volgens 
Stadsherstel – waarvoor men 
onder het mom ‘Bouwen aan 
Haags karakter!’ zelfs een stads-

wandeling van vier kilometer 
heeft uitgezet. Gestart wordt 
bij Herengracht 16 om via de 
Oude Molstraat, Raamstraat 
9, Prinsegracht 6, Hoge Zand 
2-24, Lange Beestenmarkt 
109, Boekhorststraat 151-191, 
Paviljoensgracht 36, Bierkade 
18 te eindigen bij Spui 173. Een 
speciale vermelding verdienen 
nog twee andere objecten. 

Allereerst Kazernestraat 50, 
de ‘s Gravenhaagsche Stadsrij-
school: de oudste burgerma-
nege van Nederland (gebouwd 
in 1806), door koning Lodewijk 
Napoleon Bonaparte in 1810 
aan Den Haag geschonken. Ten 

tweede De Drie Hoe�ijzers, 
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De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep West. 
Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.

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

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

12.00 uur De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
14.00 uur Gebakken Lugt

Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt. 
16.00 uur Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek) 
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

89.3 Radio West op zaterdag  
09.00 uur UIT!
Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips 

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

14.00 uur Zuid-Holland Sport (tot 18 uur, dan non-stop muziek). 
De voetbalwedstrijden van de topamateurs in ZH.

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

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

10.00 uur UIT! 

12.00 uur Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag 
            Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)

       ma: Knooppunt Holland Johan Overdevest fietst 
met   met NOS Jounaal-presentator Simone Weimans  
      door Midden-Delftland.

          di:  Team West Kirsten van Dissel (foto) roept  
           je hulp in bij het oplossen van misdrijven. 

       wo: Eruit op de Buis: Met op 16/9 een rondleiding
      door bloembollenmuseum De Zwarte Tulp.

   do: Achter de Scherven Fred Zuiderwijk duikt in de  
  archeologische wereld van Den Haag. Met op 17/9 
  opgravingen in de Vogelwijk.

   vr: Boeren tussen Steden 
    Serie over boeren in de randstad.

      17.30 uur TV West Nieuws           

  17.45 uur  Weer met Huub  Met Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur  TV West Weekoverzicht

17.00 uur Westdoc: Surf Korte film over een perfecte surfdag in 
midden in een Nederlandse winter (19/9)

17.00 uur Vuurwerk- en droneshow Scheveningen Registratie 
van de show die iedereen aan het strand verraste op 5 sept. (19/9)  

TV West zondag
09.00  Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

10.00 uur Residentie Orkest: Paleiskerk Sessies Een van de 
Paleiskerkconcerten van het Residentie Orkest

20.00 uur TV West Sport Samenvattingen van de dit
weekend gespeelde wedstrijden, met Herman Nanninga.

Download de gratis Omroep West app. 

Deze week bij

west

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

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

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

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

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

Prinsjesdag staat in het teken van 75 jaar 
vrijheid. Dit thema is de basis voor een nieuwe 
One Minute Symphony door een compositie-
student van het Koninklijk Conservatorium. 
Mozartvertolker Ronald Brautigam keert 
terug naar Den Haag met Mozarts charmante 
Zeventiende pianoconcert. Het Beethovenjaar 
2020 vieren we met diens Eerste symfonie, een 
werk dat zowel een eerbetoon is aan voorgangers als Haydn en Mozart, als een veelbe-
lovende blik op de toekomst. Nicholas Collon is de dirigent.

Wanneer & waar: di 15 sept, 19.00u & 21.00u, Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505
Meer informatie via www.zuiderstrandtheater.nl

Leesgroep geschiedenis in Den Haag

Hebt u juist nu, in deze coronaperiode, 
de tijd om mooie boeken te lezen en de 
behoefte om uw leeservaring met ande-
ren te delen in een kleine groep? Word 
dan lid van een Senia-leesclub, ontmoet 
nieuwe mensen en voer inspirerende 
gesprekken. Uiteraard met inachtne-
ming van de geldende regels. Senia 
richt in heel Nederland leesgroepen op. 
Leidraad voor de groepen is een gevari-
eerde lijst van boeken over geschiedenis 
die is opgesteld door historici. Senia 

leesclubs lezen 6 à 7 boeken per jaar en bespreken die aan de hand van leeswijzers 
met vragen die het gesprek structuur geven. Op dinsdagavond 15 september van 
19.30 – 21.30 uur bent u welkom om in Den Haag kennis te maken met een leesgroep 
geschiedenis. Aanmelden kan via bep.denblanken@senia.nl. De locatie is bij een van 
de deelnemers thuis en volgt na aanmelding; dit in verband met het beperkt aantal 
beschikbare plaatsen.

Meer informatie via www.senia.nl

Doe mee met Burendag!

Op Burendag, een jaarlijks terugkerend feest, 
willen wij zoveel mogelijk buren met elkaar 
in contact brengen. Waarom? Omdat buurten 
leuker, socialer en veiliger worden als buren 
elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen 
inzetten voor de buurt. Douwe Egberts en 
het Oranje Fonds dragen hier graag aan bij en 
zijn daarom initiatiefnemers van Burendag. 
In 2020 vieren we Burendag op 26 septem-
ber, een dag waarop je gezellig samenkomt 
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt. Dit jaar is Burendag wel net iets anders dan anders; we houden vol-
doende afstand en we vieren het op een veilige manier, voor de deur! Ook op anderhal-
ve meter afstand zijn er namelijk leuke en veilige activiteiten die je samen met je buren 
kunt ondernemen. Op onze site vindt u inspirerende voorbeelden en tips.

Meer informatie via www.burendag.nl

De eeuwige echtgenoot

Een kersverse toneelbewerking van 
de hand van Manon Barthels, speciaal 
voor deze (na)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 over-
leden vrouw gaat opzoeken. Twee mannen: de minnaar Veltsjaninov, en de eeuwige 
echtgenoot Troesotsky, die voorbestemd lijkt om elke keer weer bedrogen te wor-
den. Een tragikomische dans van twee personages met ijzersterke dialogen. 

Wanneer & waar: t/m woe 23 sept, 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.     

Arthousefi lms in Omniversum

Sinds 10 september heeft Omniversum 
zijn programmering verder uitgebreid. 
Voortaan kunt u er niet alleen genieten 
van geliefde grootbeeld�ilms en – sinds 
vorig jaar – opera’s en concerten, 
maar ook van arthouse�ilms. Onder de 
noemer Omniversum Cinema vertoont 
het Haagse �ilmtheater de mooiste 

alternatieve speel�ilms en documentaires op het koepelscherm. De �ilms in Omniversum 
Cinema draaien steeds twee weken. Om de week wordt een van de titels gewisseld. Zo 
staan binnenkort de documentaires A Night at the Louvre: Leonardo Da Vinci, David At-
tenborough: A Life on Our Planet en Aznavour: Le regard de Charles op het programma. 
Filmhuis Den Haag verzorgt de programmering in overleg met Omniversum. 

Meer informatie via www.omniversum.nl

Gebouwenvaart

Onlangs verscheen de roman Richting Wassenaar, van de 
hand van Martin Schouman. De �ictieve roman die gedeel-
telijk op waarheid berust - uitgangspunt is het fascineren-
de verhaal van Schoumans grootmoeder die in Transvaal 
woonde - speelt zich af op herkenbare plaatsen in Den 
Haag tussen 1944 en 2009. Verenigingen (bijv. voetbalclub 
RAVA, opgericht door de kapelaan van de Engelbewaar-
derskerk uit de Brandtstraat), bedrijven (o.a. De Sierkan), 
wijken en bekende plekken (van het Bezuidenhout tot het 
Statenkwartier en van Panorama Mesdag tot de Scheve-
ningse haven) passeren de revue. Ook in het recentere 
gedeelte van het boek komen zaken langs die alweer tot de 
geschiedenis behoren (camping Ockenburg, De Haagsche 
Courant). De opbrengsten van de verkoop doneert auteur 
Martin Schouman aan de MS-Stichting.

Meer informatie via www.richtingwassenaar.nl

Beeldenwandeling Westbroekpark

Het Westbroekpark telt 18 prachtige beelden 
van kunstenaars uit de eerste helft en het 
midden van de twintigste eeuw. De kun-
stenaars hebben allen een relatie met Den 
Haag. Art&Jazz is een collectief van ongeveer 
90 kunstenaars. Zij organiseren regelmatig 
openbare evenementen waar kunst getoond 
wordt en het publiek persoonlijk kennis kan 
maken met de maker van die kunst. Art&Jazz 

verzorgt elke woensdag om 11.00 uur in samenwerking met Restaurant Greens een 
wandeling met een lunch, de zg. Kunstlunch. Het Westbroekpark is aangelegd rond 1920 
nadat de ruimte tijdens de Eerste Wereldoorlog gediend had als interneringskamp voor 
gevangen Britse soldaten. Het is genoemd naar het toen net overleden hoofd van de 
Gemeentelijke Plantsoenendienst Pieter Westbroek. 

Wanneer & waar: iedere woensdag, 11.00u, Restaurant Greens, Kapelweg 18
Meer informatie via www.artandjazz.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
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Ik denk dat mijn passie voor 
kleding haar oorsprong vond op 
de zolder van mijn vriend Joop. 
Direct onder het dak van zijn 
huis repeteerde ik samen met 
hem en andere klasgenoten al 
op jonge leeftijd toneelstukjes 
voor schooluitvoeringen. Hierbij 
maakten we gretig gebruik van 
de uitgebreide, oude garderobe 
van Joops ouders. Uit de tijd 
zijnde kleding lag daar in kof-
fers opslagen. Niet in de laatste 
plaats waren de oude kleding-
stukken van de vrouw des 
huizes in trek. Als jongetje vond 
je het best wel spannend om je 
eens in dameskleding te hullen. 
Mijn dochter Florence heeft 
wellicht wat van mijn verkleed-
manie overgenomen. Zij heeft in 
haar jonge jaren regelmatig, uit-
gedost als Lawrence of Arabia, 
de buurt onveilig gemaakt.

Als mijn ouders al geld uitgaven 
aan kleding, hetgeen zelden 
gebeurde, dan was dat met name 
voor mijn oudste broer Theo. Hij 
zal dit overigens met klem ont-
kennen. Daarbij refereert hij aan 
het feit dat ik altijd moeders lie-
velingetje was. Maar goed, Theo 
was student en qua kinderbijslag 
de belangrijkste inkomstenbron 
voor mijn ouders. En voor wat, 

hoort wat. Wanneer ik ook eens 
toe was aan iets nieuws, dan was 
dat voor mijn ouders geen reden 
om te gaan statten. Toen ik eens 
aanhoudend bleef zeuren om een 
‘beatle jasje’ werd er uiteindelijk 
op de markt een grote lap zwart 
rib�luweel aangeschaft. Met die 
lap in zijn hand sprong vaderlief 
thuis vol goede moed achter de 
naaimachine. Helaas beloofde 
dat enthousiasme zelden iets 
goeds. Als het op kleding maken 
aan kwam, deed de lieve man 
altijd zijn uiterste best om er 
iets fatsoenlijks van te maken. On-
danks zijn schaarse vrije tijd nam 
hij dagen achtereen plaats achter 
de Singer trapnaaimachine.
Als een bezetene zat hij dan van 
zich af te trappen om de machine 
maar naaiende te houden. Je 
kon de buren op zulke dagen 
bijna horen denken dat er bij de 
familie Plomp weer eens volop 
genaaid werd. Het dreunende ge-
stamp dat vader met de machine 
voortbracht, was hoor- en voel-
baar tot in alle uithoeken van het 
�latgebouw. Eerlijkheidshalve 
moet ik toegeven dat het maken 
van het beoogde kledingstuk, 
hoe eenvoudig ook van snit, voor 
een goedwillende amateur toch 
een hele opgave was. Het jasje 
dat uiteindelijk uit de machine 

rolde, kon de toets der kritiek 
echter best doorstaan. Het eigen-
maaksel had een rond boordje 
zonder kraag en geen revers. 
Typisch een ‘beatle jasje’ dus.

Heel anders was het gesteld met 
de pantalon die hij er op mijn 
verzoek bij vervaardigde.
Na het succes van het jasje 
dacht ik: nu kan pa voor mij 
van dezelfde stof ook nog wel 
een broek vervaardigen. Eén 
met licht uitlopende pijpen. 
Het schijnt niet zo eenvoudig te 
zijn om een fatsoenlijk ogende 
gulp in een broek te naaien. 
Mijn vader was in die tijd dan 
wel een gerespecteerde verze-
keringsagent bij de Onderlinge 
’s-Gravenhage, maar zeker niet 
een alom bejubelde couturier. De 
pantalon die hij produceerde en 
waarmee ik aansluitend uit de 
kast moest komen, kende twee 
in het oog springende gênante 
details. Om te beginnen de vouw 
in de licht uitlopende pijpen. Die 
vouw trok in beide broekspijpen 
overdreven ver naar buiten. Ik 
vreesde dat toeschouwers van 
het andere geslacht, indien ik 
me in die broek op straat begaf, 
de misplaatste indruk konden 
vatten dat ik me nogal provoce-
rend, wijdbeens voortbewoog. 
En dan de gulp. De broeksluiting 
was zo dik op de pantalon gestikt 
dat hij werkelijk bol stond. Hij 
puilde zover uit dat, zelfs op 
grote afstand, de valse gedachte 
kon ontstaan dat zich achter de 
sluiting van mijn broek een gi-
gantische opwinding schuilhield. 
Vooral dat laatste was voor mij, 
als puber van veertien jaar, een 
ware nachtmerrie.
Ik had het idee dat ik erbij liep 
als een ballerino. Zo’n bij het 
ballet dansende jongen, die zijn 

hele zaakje aan de voorzijde in 
een suspensoir heeft gepropt. 
Ik vind dat een afschuwelijk 
gezicht. Alleen daarom al zul je 
mij nooit bij balletuitvoeringen 
zien. Je hele geslacht ergens 
tussen je benen wegwerken of 
verder naar achteren duwen, zal 
wel een te pijnlijke optie zijn. 
Je moet trouwens van verdomd 
goede huize komen, wil je zon-
der zo’n hulpstuk alles tot aan 
het einde van de voorstelling 
in bedwang houden. Indien je 
bedenkt dat een optreden lang 
een mooie ballerina, dan weer 
eens met haar vagina in je nek 
zit te drukken en zich dan weer 
eens ermee over je torso laat 
afglijden.

Terug naar mijn nieuwe pan-
talon. De twee gênante ken-
merken van de broek vormden 
ieder op zich al voldoende reden 
om de broek niet in gebruik te 
nemen. 

Laat staan de combinatie van 
de twee. Maar ja, als er geen 
andere pantalon voorhanden 
is, dan toch maar liever mét 
die maffe broek dan zónder 
broek de straat op, redeneerde 
ik. Ik geneerde me werkelijk 
te pletter. Want overal waar ik 
verscheen, wist ik meisjesogen 
op mijn kruis gevestigd.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

Meisjesogen
ijn opa was een vaste klant van de Haagse Mart. Iedere zaterdag stond hij 
vroeg op om als een van de eersten de markt af te struinen. Daar kocht 
hij voor een prikkie allerhande spullen. Variërend van een kledingstuk tot 

een kunstgebit. Ik was er iedere zaterdagmorgen als de kippen bij om wat bij hem 
uit te zoeken. Hij had die spullen dan, als in een winkeltje, uitgespreid over de gro-
te keukentafel. Voor mij was niets bij voorbaat niet goed genoeg.

M

Meisjes uit de sixties

The Beatles

 Comfortabele fauteuil Sirena
Deze zeer comfortabele fauteuil Sirena staat bij 

Star stijlmeubelen opgesteld in een mooie bloemstof
Of zoek een stof naar keuze uit in de uitgebreide 

“stalenkamer”. U heeft deze fauteuil Sirena al 
voor € 895,- bij u thuis geleverd!

Kom langs of kijk op www.starstijlmeubelen.nl

NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

€ 895,- 

Wij helpen u
ook in deze tijd
graag op weg!

Heeft u vragen over o.a. zorg, geldzaken, 
welzijn, mantelzorg of vrijwilligerswerk? 
Wij bieden hulp en ondersteuning. 

 Dinsdag 15 september 2020   
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. deel van een �iets; 7. omhoog hijsen; 12. cilinder; 13. Amerikaanse gouden munt; 
14. grasland; 15. aluminium (scheik. a�k.); 17. groot van lengte; 19. insect; 21. hoge raad (a�k.); 
22. nachthemd; 24. deel van bestek; 27. Bulgaarse munt; 28. boksstoot; 30. keel-, neus- en 
oorheelkunde (a�k.); 31. een blad papier; 32. overwinning; 33. bedorven; 35. platte vloersteen; 
37. schudmand voor graan; 38. warme drank; 41. sociaal economische raad (a�k.); 
42. staat in Amerika; 44. glazen verpakking; 46. betaalmiddel; 47. lichte herenoverjas; 
48. pas in dienst gestelde soldaat; 49. Engelse edelman; 50. plaats in Gelderland; 
52. bouwsteentjes voor kinderen; 54. wasbekken; 56. hazenslaap; 58. draagbare computer; 
61. alsmede; 62. Servische munt; 64. soort dakbedekking; 65. haarbos; 67. dierengeluid; 
68. opstootje; 70. ontvangstbewijs; 72. kolenemmer; 73. keukendoekje; 76. zwaar en lomp; 
77. verbrandingsrest; 78. staat of natie; 79. land in Azië; 81. Frans lidwoord; 82. platte zeevis; 
83. plaats in Duitsland; 84. algemene ouderdomswet (a�k.); 86. vakman die etalages inricht; 
87. uitwas aan eikenblad.

Verticaal
1. kinderbeveiliging; 2. paardenslee; 3. aardkluit; 4. meertje; 5. landvoogd; 6. insectenetend 
zoogdier; 7. godsdienstig gebouw; 8. verdriet (misère); 9. roem; 10. Chinese munt; 
11. zenuwachtig; 16. paleis in Apeldoorn; 18. hoogste punt van een huis; 20. dun en mager; 
21. tuinafscheiding; 23. bladader; 25. huisdier; 26. wild zwijn; 27. deel van camera; 29. deel 
van servies; 32. met zand gevulde tijdmeter; 34. duivenhok; 36. klagend geluid; 37. oeverkant; 
39. gezongen toneelspel; 40. rangtelwoord; 42. kookgerei; 43. voorziening in een auto; 
45. tennisterm; 46. vrijgevig; 51. waterdoorlatend; 53. bitter lichaamsvocht; 54. plaats waar 
iets lekt; 55. schijf of part; 56. telwoord; 57. boterton; 59. plaats in Gelderland; 60. Frans 
automerk; 62. onweersverschijnsel; 63. leuning van een schip; 66. muurholte; 67. kerkelijke 
straf; 69. apensoort; 71. halsboord; 73. schildknaap; 74. droogvloer; 75. stevig stuk hout; 
78. plezier; 80. kloosterzuster; 82. rondhout; 85. woensdag (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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RAAD HET WOORD

8 6 4
2

9 3 2 1
7 9 3

4
2 8

5 8
6 5 7

1 9 7 4 2

4 3
6 1

6 1
1 5 8
7

4 8 9 2
5 6 9

4 7 2
8 5 6 3

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: Sleutelbeen, Sudoku: 1 – 5, Kruiswoordpuzzel: Zebravink.

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 24 september.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. R.P. Koster te Den Haag
2. JMM. de Vreede te Pijnacker
3. G. van den Bergh te Delft
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KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

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

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

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

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

■ APK
■ Onderhoud en reparatie 

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel 

■ Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte auto's

SKODASPECIALIST

 Dinsdag 15 september 2020   
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, altijd dichtbij!

Florence, T 070 - 41 31 000,

Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de buurt of in onze woonzorgcentra. 

Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence hebt u zorg én ondersteuning altijd dichtbij. 

• Onze WIJKverpleegkundige denkt met u mee

• Een veilig gevoel met een hals- of polsalarm

ONDERSTEUNING
• Zorg thuis in uw eigen omgeving en in onze woonzorgcentra

• Specialistische zorg en behandeling voor verschillende 

doelgroepen

ZORG

 Dinsdag 15 september 2020   


